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Voorwoord
Vanuit het project Telen en vermarkten nieuwe vollegrondsgroenten op praktijkbedrijven, zijn in de jaren
2006 tot 2009 diverse nieuwe vollegrondsgroentengewassen in demo geteeld op, en vermarkt door
praktijkbedrijven.
Het doel van dit project was a) teeltverbreding en aanpassing aan nieuwe trends in het vollegrondsgroenten
sortiment, b) extra inkomstenbron voor specialistische vollegrondsgroententelers en c) uitbreiding van het
Nederlandse groente assortiment voor keten en consument.
Deze geteelde gewassen zijn midi-courgette, nieuwe pompoensoorten, romeinse sla, sugar snap, rode
spitskool en de radicchio-soort Treviso tardivo. Het project is uitgevoerd door PPO-AGV in opdracht van
Productschap Tuinbouw (PT), Stichting Asperge Fonds (SAF) en LTO Nederland.
Deze uitgave is een gebundelde weergave van de activiteiten en publicaties binnen dit project.

Leeswijzer: De achtergrond en het verloop van het project staan in hoofdstuk I, Eindevaluatie Onderzoek,
opgesteld in het format van Productschap Tuinbouw. De verschenen verslagen en teelthandleidingen zijn
opgenomen in hoofdstuk II. Hoofdstuk III vermeldt de publicaties rond dit project. De voor dit project
samengestelde en verzamelde product- en receptfolders staan in hoofdstuk IV.
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I.

Eindevaluatie Onderzoek

1. Datum:

14 april 2010

2. Projecttitel:

Telen en vermarkten nieuwe vollegrondsgroenten op
praktijkbedrijven.

3. Projectnummer PT:

12.536

4. Uitvoerende instelling:
Projectleider:
Adres:
Tel:
Fax:
Email:
5. Overige uitvoerende
instellingen:

PPO-AGV
Kees van Wijk.

6. Gewas(sen):

Edelhertweg 1, Postbus 430, 8200 AK Lelystad.
0320 291664.
0320 230479.
kees.vanwijk@wur.nl

Diverse nieuwe teelten: In 2009: Rode Spitskool,
Treviso Tardo, nieuwe pompoensoorten, Romeinse sla, courgette typen

1.

7. Rendementscategorie:

2.

X 3.

X 4.

0.
8. Confrontatie van resultaten en projectverloop met het oorspronkelijke plan
De uitvoering van het onderzoek verliep nagenoeg volgens schema
Niet behaalde resultaten:

Afwijkend verloop:
Afwijkende implementatie:

De teelt en forcering van het radicchiotype Treviso Tardo is na de valse
start in 2008 door verkeerde zaadlevering, in 2009 met succes hervat.
Voor een succesvolle nieuwe teelt is een goede marktintroductie en
marktbegeleiding belangrijk. Daarom is samenwerking gezocht met de
handel. In de begin jaren was de preferente afzetpartner in het project
(veiling ZON) actief bij markt-implementatie, o.a. bij gewassen Sugar snap
en Romaanse sla. Later was veiling ZON alleen faciliterend op het
moment van aanbod van een nieuw product en maar beperkt pro-actief
(alleen bij courgette) bij het ontwikkelen van verpakking, introductie bij de
handel. Acties rond afzet (productfolders, verpakking,) zijn daarom binnen
het project beperkt uitgevoerd omdat de financiële middelen daarvoor
niet voorzien waren. De tuinders hebben zelf hun afnemers gezocht.

Verklaring:

De prioriteiten van de afzetpartner zijn in de jaren veranderd van
activerend naar faciliterend.

9. Aanbevelingen:

- De start van nieuwe teelten bij praktijktuinders is een goede en
snelle wijze van praktijkintroductie. Dit behoeft geen andere
aanpak.
- Werk samen met meerdere afzetpartners, met ieder hun eigen
nieuwe introductie, waarbij één-op één relaties niet gemeden
worden. Blijkt er meer vraag naar het nieuwe product, dan breidt de
teelt vanzelf uit, ook al is de keten gesloten.
- Organiseer algemene productpromotie- en recepten zelf binnen
het project of via specialisten. Afzetpartners zijn daartoe vaak niet
genegen.

10. Websamenvatting (maximaal 8 regels óf maximaal 150 woorden)
In het project Telen en vermarkten van nieuwe vollegrondsgroenten op praktijkbedrijven zijn de afgelopen jaren
een aantal nieuwe gewassen in demo getoetst. Dat zijn midi courgette, sugar snap voor verse markt en
verwerking, romaanse sla, nieuwe pompoensoorten, rode spitskool en de radicchio treviso tardivo. De sugar
snapteelt i s niet door de praktijk opgepakt. De teelt en forcering van Treviso Tardivo bevindt zich nog in de
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introductiefase. Voor de andere gewassen is een groeiende markt. Bij start van deze teelten dient vooraf wel de
afzetwijze geregeld te zijn.
11. Publiekssamenvatting
In opdracht van Productschap Tuinbouw (PT), Stichting Asperge Fonds (SAF) en LTO Nederland zijn diverse nieuwe
vollegrondsgroentengewassen in demo geteeld op, en vermarkt door praktijkbedrijven. Deze gewassen waren
midi-courgette, nieuwe pompoensoorten, romaanse sla, sugar snap, rode spitskool en de radicchio-soort Treviso
Tardivo. De demoteelten zijn uitgevoerd in de jaren 2006 tot 2009 door PPO-AGV. Het doel was a) teeltverbreding
en aanpassing aan nieuwe trends in het vollegrondsgroenten sortiment, b) extra inkomstenbron voor
specialistische vollegrondsgroenten telers en c) uitbreiding van het Nederlandse groente assortiment voor keten
en consument. Een korte toelichting per gewas:
Midi-courgette is een kleiner type courgette waar op deelmarkten vraag naar is. Dit betreft de versmarkt met
zowel vraag naar groene midi-courgette, als naar duo verpakking van groene en gele courgette. Verpakking op
trays verhoogt de houdbaarheid en geeft een mooie productpresentatie. Daarnaast is er vraag van de industrie,
dat een slank, cylindrische type verlangt, zonder holle of zachte kern.
Midi-courgette wordt verkregen van een gewone courgetteteelt door een aangepaste oogstwijze. Dat kan door
een hogere oogstfrequentie, of door na de oogst van de courgette van standaardmaat, apart de jongere midi
courgette te oogsten.
Nieuwe pompoensoorten. Naast de bekende oranje pompoenen zijn nieuwe pompoensoorten als Butternuttypen en een kleine gele Pumpkino (SC 415) in demo beproefd. Van Butternut pompoen is een toenemende
import. Dit type is hier te lande goed te telen, maar heeft een langere groeitijd dan de oranje typen. Bij tijdige zaai
op perspot en vervroeging door afdekking is oogst vanaf eind augustus goed mogelijk in een normale zomer
mogelijk. Butternut pompoen is beperkt houdbaar tot begin december. Pumpkino (SC 415) is een specialiteit. Het
is een kleine ronde gele pompoen, die zich goed leent voor te vullen met hartige of zoete gerechten. Door de
snelle bereiding en mooie uitstraling is ze zeer geschikt als voor- of nagerecht. Qua teelt is Pumpkino is een trage
starter, die veel lange ranken maakt en meerdere vruchten per rank geeft. De oogst valt in september/oktober
maar kan door teeltaanpassing vervroegd worden. Dit ras is tot ca Kerst te bewaren, en het vruchtvlees wordt
tijdens de bewaring zoeter.
Romaanse sla heeft zich een vaste plaats veroverd in het sla-sortiment. Naast de kleine Little Gem type, wordt
het middenlange type steeds meer gevraagd. Dit type is geschikt voor zowel de versmarkt als de snijderij. De
teelt in Nederland is met de nieuwste rassen goed uit te voeren. Gevoeligheid voor zwarte harten, vanouds het
knelpunt bij dit gewas, is sterk verminderd. Op de overvolle slamarkt is het zaak eerst de afzet te organiseren
voordat dit gewas in het teeltplan wordt opgenomen.
De sugar snapteelt is nog niet door de praktijk opgepakt ondanks flinke import van dit product voor zowel de
versmarkt als de industrie. Het hier te lande geteelde product voor de versmarkt is te weinig onderscheidend in
de markt gezet en werd door de handel gezien en betaald als een laagwaardig soort peultjes. Het voor de
industrie geteelde product met mechanische oogst toonde veel beschadiging in de na-oogstfase. Oogst van een
jonger product, een nauwkeurige machineafstelling en snelle verwerking na de oogst kunnen beschadiging in de
na-oogstfase nog beperken. De teelt is in Nederland goed mogelijk. Meeldauw op de peul bij een rijp product kan
een knelpunt zijn, maar omdat een jong product geoogst dient te worden, valt dat vaak te voorkomen.
Treviso Tardivo is een bijzonder radicchio type met een wortelteeltfase en een forceer-fase. Het gewas bevindt
zich nog in de introductiefase. Met 2 rassen is de wortelteelt in 2009 met succes uitgevoerd. Bij de forcering
werden opbrengsten tussen 8 en 10 kg per 100 opgezette wortels bereikt. De compactheid van de krop moet
echter nog beter. Dit kan wellicht door de wortels ‘in bundels’ te forceren.
Rode spitskool. Voor rode spitskool is een nichemarkt voor zowel verse afzet als voor de snijderij. De smaak is
verrassend zacht zoals bij gewone spitskool, en daarmee een goede kleurvariant in spitskool ”slaw”. Bij de
introductie van de teelt werd gestart met het ras Red Flame dat goed voldeed. Na afscherming van dit ras zijn de
demoteelten vervolgd met rode spitskool NIZ 15-850.Dit nummer voldeed goed, maar heeft een langere groeitijd
en een wijdere groeiruimte nodig. Het is langer bewaarbaar, waardoor de afzet gespreid kan worden. Bij zeer rijpe
oogst wordt de kool meer bolrond. Nieuwe typen die langer spits blijven zijn in aantocht.
Voor al deze gewassen is een meer of minder sterk groeiende markt. Bij start van deze teelten dient vooraf de
afzet op enige wijze geregeld te zijn om overproductie en daarmee lage prijzen te voorkomen.
12. Confrontatie kennisverspreidingsactiviteiten met het oorspronkelijke plan:
Aantal publicaties gepland:
Aantal publicaties gerealiseerd:*
artikelen
4
artikelen
Productfolders
3
Productfolders
Teelthandleidingen/verslagen
3
Teelthandleidingen/verslagen
Aantal open dagen gepland:
1
Aantal open dagen gerealiseerd:
Aantal lezingen gepland:
0
Aantal lezingen gerealiseerd: **
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6
5
3
2
0

Andere activiteiten gepland: afzet overleg
met ZON

2

Andere activiteiten gerealiseerd:*/**

* Kopieën bijvoegen (digitaal en op papier)
** Overzicht data, locaties, omschrijving toehoorders (bijv. LC Paprika) (in vak hieronder invullen)

Overzicht data, locaties, etc.:
16 september 2006: Open middag diverse Nieuwe gewassen: veldbezoek en productuitstalling in de
schuur; discussie met alle keten partijen.
1 nov 2006: Open middag diverse Nieuwe kool- en wortelgewassen te Vredepeel; veldbezoek en
productuitstalling in de schuur; discussie met alle keten partijen.
15 nov 2006: Overleg met ZON: keuze gewassen en telers nieuwe gewassen
22 nov 2007: Overleg met ZON: voortgang keuze gewassen
Afwijkingen en verklaringen: nvt
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II Verslagen en teelthandleidingen
De drie al eerder verschenen teelthandleidingen en verslagen, nl Teelthandleiding Romeinse sla, Sugar Snap
rassen, toetsing mechanische oogst en Nieuwe radicchiosoorten voor de trek zijn hieroner integraal
opgenomen

II A Teelthandleiding Romeinse sla (Bindsla)
Inhoudsopgave
pg.
VOORWOORD .................................................................................................................................... 12
1

ZAKEN ROND GEBRUIK EN HANDEL ......................................................................................... 12
1.1
Naamgeving en typen ....................................................................................................... 12
1.2
Gebruik en smaak ............................................................................................................ 13
1.2.1
Gebruiksdoeleinden ................................................................................................... 13
1.2.2
Bestemming ............................................................................................................ 14
1.2.3
Gewenste productgrootte .......................................................................................... 14
1.3
Beschikbaarheid voor handel............................................................................................. 14
1.4
Condities voor de houdbaarheid. ....................................................................................... 14
1.5
Kwaliteitsvoorschriften...................................................................................................... 14
1.6
Consumentenvoorlichting .................................................................................................. 15

2

ZAKEN ROND TEELT ............................................................................................................... 15
2.1
Type en raskeuze............................................................................................................. 15
2.2
Grond.............................................................................................................................. 18
2.3
Bemesting ....................................................................................................................... 19
2.4
Teeltwijze: ....................................................................................................................... 19
2.4.1
Teeltperioden en teeltduur ......................................................................................... 19
2.4.2
Zaaien en planten ...................................................................................................... 20
2.5
Plantgetal ........................................................................................................................ 20
2.6
Ziekten en plagen............................................................................................................. 21
2.7
Onkruidbestrijding ............................................................................................................ 22
2.8
Opbrengst ....................................................................................................................... 23
2.9
Oogst.............................................................................................................................. 23
2.9.1
Na-oogstfase ............................................................................................................ 23
2.9.2
Begeleidende folder................................................................................................... 24
Literatuur: .................................................................................................................................. 24

10

11

Voorwoord
Deze korte teeltbeschrijving is tot stand gekomen als onderdeel van het project Screening nieuwe
gewassen/produktinnovatie. Binnen dit project worden van relatief onbekende gewassen of innovaties voor
zowel de gangbare als de biologische teelt, de teeltkansen voor vollegrond in Nederland in kaart gebracht.
Hierbij worden ook sterk de eisen betrokken die de handel aan het nieuwe product stelt.
Romeinse sla (bindsla) is een van oudsher bekende slasoort die op beperkte schaal in Nederland werd
geteeld. Het produkt werd voornamelijk gebruikt als vroege stoofgroente. In rauwe toestand was het een
tamelijk stug produkt met weinig smaak en werd daarom verdrongen door de malsere slasoorten.
Door de veranderende vraag naar meer hardere, beter versnijbare slasoorten voor gemengde slasoorten
komt naast ijssla ook romeinse sla meer in beeld. Verder zijn er nieuwe soorten die wat malser en zoeter
zijn. Daarnaast is er vraag naar romeinse sla door de allochtone bevolkingsgroep, afkomstig van de landen
rond de Middellandse Zee, die van oudsher meer bekend zijn met romeinse sla.
Teeltkundig gezien zijn de nieuwe rassen sterker tegen inwendig rand en zwarte harten. Daarnaast zijn er
typen met een nagenoeg volledig resistentiepatroon tegen wit en resistentie tegen de luissoorten
Nasanovia. Bovenstaande geeft de Nederlandse tuinder hernieuwde afzetmogelijkheden voor romeinse sla.
Dit geldt zowel voor de gangbare teler als voor de biologische teler.
Deze teelthandleiding is tot stand gekomen door ervaringen in demo-teelten in de praktijk en vanuit de
literatuur door Nederlandse teeltervaring uit het verleden. Bedrijfstechnische past de teelt van romeinse sla
in de vollegrond goed bij bedrijven waar andere bladgewassen geteeld worden.
Om te benadrukken dat de teelt, ook bij dit kleine gewas, vraaggestuurd en vanuit de handel dient plaats te
vinden zijn eerst zaken rond gebruik en handel in beeld gebracht. Vervolgens wordt de teelt nader
behandeld.

1

Zaken rond gebruik en handel

Deze zaken zijn zo goed mogelijk in kaart gebracht. Deze inventarisatie is niet bedoeld om de handel of
afzet te sturen of reguleren, maar is bestemd voor de tuinder, om meer aanbodsgericht te kunnen telen.
Daarbij moet bedacht worden dat het hier om een algemene opsomming gaat en tevens een
momentopname anno 2008 betreft. In de tijd kunnen de wensen/eisen veranderen.
Daarnaast is de vraag naar deze groenten voorlopig beperkt. Teelt is alleen gewenst:
a) als er een vrijwel zekere afzet is, en
b) als aan de specifieke wensen van de afnemer voldaan kan worden.
Hoewel dit logisch klinkt, wordt vaak door telers aan deze basisvoorwaarden voorbij gegaan, waardoor bij
de afzet grote problemen kunnen optreden.

1.1

Naamgeving en typen

Romeinse Sla behoort tot de familie van de Compositae en is nauw verwant aan kropsla, pluksla en snijsla.
De Latijnse naam is Lactuca sativa, var. romana of longifolia. De teelt van Romeinse sla wordt vooral in
Zuid-Europa (romana, Rome) aangetroffen. Longifolia duidt op de langwerpige bladvorm; het vormt namelijk
opstaande, langwerpige kroppen. De naam bindsla is verwarrend; dit slatype werd vroeger tijdens de teelt
dichtgebonden ter verkrijging van een geel hart. Dat gebeurt niet meer. Daarom is romeinse sla een betere
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benaming. Deze naam appelleert aan de oorspronkelijke teeltgebieden (Italië, Spanje, Frankrijk) en is ook
internationaal meer bekend.
Buitenlandse benamingen:
Engels:
Cos lettuce, romaine lettuce
Duits:
Romanasalat, Römersalat, Bindesalat
Frans:
Laitue romaine
Spaans:
Lechuga romana
Italiaans:
Lattuga romana
Diverse typen:
Bij romeinse sla kan ingedeeld worden naar grootte en naar kleur. Naar grootte ingedeeld zijn er de
volgende typen:
korte type: (Little Gem), goed kroppend, snel groeiend; de rassen hiervan kunnen verschillen in
-

zoetheid.
half lange typen: vaak vrij donkergroen, redelijk kroppend met een geel hart en een korte pit.
lange typen; vaak wat lichter van kleur en minder kroppend.

Afbeelding1, Meerdere typen romeinse sla. V.l.n.r. het lange, halflange en korte type
De halflange en lange typen worden ook wel naar kleur ingedeeld, namelijk het Groene type en het Blanke
type. Bij de nieuwe rassen is deze indeling naar kleur en grootte minder stringent.

1.2
1.2.1

Gebruik en smaak
1.2.1

Gebruiksdoeleinden

Romeinse sla kan op verschillende manieren worden gebruikt:
- als verse salade,
- in gemengde salade,
- als kook- en stoofgroente,
- in stamppot.
Vooral het korte type (Little Gem) is goed als pure saladegroente en in gemengde salades toepasbaar,
omdat deze krokant en soms licht zoet van smaak is. De halflange en lange typen zijn eveneens geschikt
voor gemengde salade en tevens als kook- en stoofgroenten en in stamppot.
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1.2.2

Bestemming

Romeinse sla is voor diverse bestemmingen en doelgroepen geschikt:
korte type; kent al een breder publiek onder andere door import in winter.
voor allochtone bevolkingsgroepen is het grote type al een bekend gewas
bij het grote publiek zijn halflange en lange romeinse sla minder bekend
voor de versnijderij kunnen alle romeinse sla-typen een alternatief zijn voor andere groene
slasoorten vanwege de stevige structuur.

1.2.2

1.2.3

Gewenste productgrootte

De gewenste productgrootte is afhankelijk van het type romeinse sla en van de wens van de afnemer. Het
korte type (Little Gem) vult goed en kan gemakkelijk 300 – 400 gram bereiken. Vaak wordt dit type
verhandeld op een schaaltje. De kroppen worden dan uitgepeld tot 100-200 gram. De halflange typen
kunnen gemakkelijk 400- 600 gram bereiken en de lange typen 600-1000 gram. Afhankelijk van de wens
van de versnijderij wordt een meer of minder geel hart verlangd.

1.3

Beschikbaarheid voor handel

Sla is voor de consument een product dat jaarrond in de winkel verkrijgbaar is. Jaarrond beschikbaarheid is
in principe ook voor romeinse sla wenselijk. Per afnemer zal er verschil zijn hoe belangrijk die wens is, maar
voor grote afnemers (grootwinkelbedrijf) is het vaak een basiseis. Door buitenteelt (mei tot en met
oktober/november) en kasteelt (december tot en met april) is jaarrond teelt in Nederland in principe
mogelijk. In de wintermaanden is er importproduct onder andere uit Spanje.

1.4

Condities voor de houdbaarheid.

De optimale condities voor houdbaarheid in de afzetketen zijn bij romeinse sla gelijk aan die voor andere
slasoorten. Snelle terugkoeling naar een traject van 1 tot 2 gr C. , een hoge relatieve luchtvochtigheid (90
%) en een gekoelde keten zijn daarom vereist.
Houdbaarheid
Door de kropvormende vorm en de meer stevige structuur is de houdbaarheid beter dan kropsla. Bij afzet
met gekoelde keten en verpakt in een open zakje is een gezond product minimaal 10 dagen houdbaar. Bij
afzet in het buitenland, waar het product wat langer onderweg is, is wellicht meer gesloten verpakking
gewenst. “Flowpack”verpakking zou daarin een mogelijkheid zijn. Voor de versnijderij met een korte,
rechtstreekse levering van tuinder naar verwerker, kan bij gekoeld transport het product goed onverpakt, in
bijvoorbeeld poolfust verhandeld worden. Verschil in houdbaarheid tussen de typen is niet vastgesteld.
Verpakking
Voor verse afzet is goede presentatie en houdbaarheid in foliezakje verpakking gewenst. Verdergaande
verpakking en het soort fust zijn afhankelijk van de wens van de handel.

1.5

Kwaliteitsvoorschriften

Er zijn voor romeinse sla geen aparte kwaliteits- en verpakkingsvoorschriften. Binnen de EU voorschriften,
(die in Nederland door het Productschap Tuinbouw worden uitgebracht) valt romeinse sla onder de
algemene voorschriften voor sla, krulandijvie en andijvie. In deze voorschriften wordt bindsla (romeinse sla)
in enkele gevallen nadrukkelijk genoemd, en wel bij de volgende punten:
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- voor kwaliteit I moet bindsla een hart hebben, dat kleiner mag zijn dan gewone sla.
- voor kwaliteit II hoeft bindsla geen hart te hebben.
- minimum gewicht voor vollegrond halflange en lange bindsla is 150 gram.
- minimum gewicht voor vollegrond Little Gem bindsla is 100 gram.
Verder staat het de handel en producent vrij, om binnen genoemde voorschriften, eigen afspraken te maken
over de kwaliteits- en verpakkingsvoorwaarden.

1.6

Consumentenvoorlichting

V oor een goede introductie van een vrij onbekende groente is het noodzakelijk de consument uitleg te
geven over achtergronden van de groenten (herkomst, voedings- en gezondheidsaspecten en gebruik in de
maaltijd). Bij eventuele verpakking in poly zakjes kan deze informatie op de verpakking vermeld worden.

2

Zaken rond Teelt

Zoals eerder vermeld behoort romeinse sla tot de familie van de Compositae en is nauw verwant aan
kropsla, pluksla en snijsla. De Latijnse naam is Lactuca sativa, var. romana of longifolia. Romeinse sla is
een éénjarig gewas, dat in een overrijp stadium uiteindelijk gaat schieten. Onder ongunstige
groeiomstandigheden kan soms vroegtijdig, dat wil zeggen voor de oogst, het gewas in het schot gaan en
bloei optreden.

2.1

Type en raskeuze

De romeinse slarassen kunnen van oudsher in drie groepen worden ingedeeld, te weten het korte (mini)
type, het halflange (midi) type en het lange type. Voor algemene typebeschrijving: zie hoofdstuk 1.1
Enkele rassen per typen worden hier nader beschreven:

Legenda voor aanduidingen bij de rasbeschrijvingen:
Bl = resistent tegen genoemde bremia fysio’s; Nr = resistentie tegen groene sla luis (Nasanovia), LMV =
resistent tegen slamozaïkvirus; Pb = resistent tegen wortelluis.
Korte typen
Tudela, Rijk Zwaan
Mini type, kleiner dan Lucena, traagschietend, sterk op rand, snel gevuld; 18 tot 25 planten per vierkante
meter. Vollegrondsteelt seizoenrond, korte pit, hoogte 11-13 cm, resistenties: Bl 1-17, 21, 23 + LMV.
Lucena, Rijk Zwaan
Mini type, sterk tegen rand en schot, 15 tot 20 planten per vierkante meter. Geschikt voor vollegrond
voorjaars en najaarteelt, groeit trager en iets hoger dan Tudela, hoogte 12-14 cm, resistenties: Bl 1-16, 21,
23+ LMV.
Xanadu, Enza/Vitalis
Mini type, compact vorm, stevig krop en goede houdbaarheid. Donkergroen blad hoogte ca 20 cm,
geschikt voor vroege, zomer en herfstteelt, resistenties: Bl 1-17, 21, 23
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Miranda, Rijk Zwaan (voorheen 41-19 RZ)
Mini type, (12-14 cm); sterk tegen rand en schot, snelle groeier, goede opbouw, compact, glanzend
donkergroen; hoogte 12-14 cm; zaai van 1 januari tot 10 augustus; oogst van 1 mei tot 10 november;
resistenties Bl 1-25 + Pb.

Afbeelding 2; Mini-typen vormen een compacte krop met een mooi geel hart.

Tussentypen (halflang)
Pinokkio, Enza/Vitalis
Vormt goedgevulde hoogronde kroppen, zoet smakend, is sterk tegen rand en tegen smet vanwege
opgerichte groeiwijze, geschikt voor vroege, zomer en herfstteelt, resistenties Bl 1-5, 7/10/11/17.
Claudius, Rijk Zwaan (voorheen 41-30 RZ)
Tussentype, gewicht 500-700 gram, voor vers en snijderij. Sterk tegen schot en rand, donkergroen,
éénvormige bladlengte iets buikig, resistenties: Bl 1-25+ LMV + Pb.

Afbeelding 3, Het tussentype Claudius gaf in herfst 2004, ondanks bruin omblad, toch een mooi oogstbaar
product.
Amadeus, Rijk Zwaan
Tussentype. Voor voorjaars- en herfstteelt, sterk tegen rand zeer mooi model, resistenties: vollegrond; zaai:
1 januari tot 10 augustus; oogst: 10 mei tot 10 november; Bl 1-17, 21, 23+ LMV.
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Lange typen
Remus, Rijk Zwaan
Groot type; voor voorjaars en herstteelt, zaai; 1 januari tot 31 mei en 15 juli tot 5 augustus; oogst: 15 mei
tot 20 juli en 10 september tot 1 november mooi donkergroen, mooi donkergroen van kleur, zeer sterk op
smet, snelle groeier, zeer mooi model; gewicht ca 700 gr. ; resistenties: Bl 1-16, 21, 23.
Marcellus, Rijk Zwaan, (voorheen 41-41 RZ)
Groot type; zaai: 1 januari tot 10 augustus; oogst: 1 mei tot 10 november; iets lichtere bladkleur en iets
groter en sneller groeiend dan Remus, sluit sneller dan Maximus RZ, heeft opgericht blad, is iets sterker op
schot dan Remus, is sneller gesloten, iets meer gebobbeld blad dan Remus; gewicht ca 700 gram, in laat
zomer meer draaiend blad, resistenties; Bl 1- 12, 17, 18, 22, 24, 25 + LMV + Nr.

Afbeelding 4, Het Lange type Marcellus vormt in de herfst meer kans opdraaiend blad in de krop

Maximus (voorheen 41-95 RZ) Rijk Zwaan,
Groot type, vollegrond; zaai: 1 januari tot 10 augustus; oogst: 1 mei tot 10 november; gewicht 600-800 gr.
betere vorm dan Remus, sterk tegen schot en rand, traag sluitend, opstaand type; donkergroen, in laat
zomer soms draaiend blad en iets smetrandje, resistenties: Bl 1-25.
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Afbeelding 5, Het lange type Maximus vormt een mooi gesloten krop.

Carolus RZ, Rijk Zwaan,
Groot type met blonde kleur, qua vorm minder; zaai: 1 januari tot 31 juli; oogst: 15 mei tot 15 november;
snelle groeier, in de zomer jonge, vitale planten zetten ; daardoor vermindert de kans op gesplitste harten,
kans op smetrandje, geschikt voor de snijderij, resistenties: Bl 1-10, 13-25 + Nr.

Het optimale sortiment kan van jaar tot jaar sterk wisselen onder andere vanwege nieuwe rassen met een
beter witresistentie-patroon of luisresistentie. Daarom is het goed om jaarlijks voor aanvang van de teelt in
overleg met afnemer en zaadfirma het optimale sortiment voor deze teeltwijze per teeltperiode samen te
stellen.

2.2

Grond

In principe kan romeinse sla op zelfde grondsoorten geteeld worden als sla en ijssla. Dat betekent dat
alleen droogtegevoelige zandgronden en zware kleigronden ongeschikt zijn. De voorkeur gaat uit naar
venige gronden en humusrijke zand- en zavelgronden met een vrij hoge pH (zandgrond pH - KCl 6, kleigrond
7 en hoger). Romeinse sla stelt evenals de andere slasoorten vrij hoge eisen aan de structuur van de grond
en aan de waterhuishouding. De beworteling is tamelijk oppervlakkig en het relatief grote bladoppervlak
verdampt in de zomer veel water. Van oudsher staat romeinse sla bekend als een zeer gevoelig gewas voor
rand. Tijdens droog en zonnig weer met een lage luchtvochtigheid zal men regelmatig moeten beregenen.
Hele lichte zandgronden met een laag organisch stofgehalte zijn daarom wat minder geschikt. Ook
stikstofrijke gronden of sterk mineraliserende gronden verhogen de kans. De nieuwere rassen zijn
gemiddeld sterker tegen rand.
Grondbewerking. Het klaarmaken van de grond voor hét zaaien of planten dient erop gericht te zijn dat een

18

niet te vaste, rulle bovenlaag wordt verkregen die aan de oppervlakte droog moet zijn. Verder moet er een
goede aansluiting zijn met de vochthoudende ondergrond. Leg de grond niet te fijn weg om stuifschade te
voorkomen.
Vruchtwisseling. Hieraan worden weinig eisen gesteld. Een continuteelt van sla op sla moet ontraden
worden. Ook spinazie geldt als een minder goede voorvrucht.

2.3

Bemesting

Romeinse sla heeft een matige behoefte aan stikstof en fosfaat. De kalibehoefte is vrij groot, veel kali geeft
echter spoedig aanleiding tot het optreden van magnesiumgebrek. Sla is dankbaar voor een organische
bemesting. Bij voorkeur een gift oude stalmest die aan het voorgewas is toegediend. Bij gebruik van
kunstmest dient men uit te gaan van chloorvrije meststoffen.
Overbemesting is in de korte groeiperiode meestal niet nodig, behoudens in gevallen waar
gebreksverschijnselen worden geconstateerd. Een te zware bemesting verhoogt de kans op
randverschijnselen en werkt zoutschade in de hand.
Stikstof. Een zware stikstofbemesting maakt een sla gewas over het algemeen gevoeliger voor ziekten,
onder andere voor rand. Bij een tekort aan stikstof ontstaat een slechte groei met lichtgroen tot geel blad
en een slechte sluiting. Een adviesgift bedraagt 100 kg N per ha. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de
grond 20 - 40 kg N zal naleveren.
Fosfaat. Alle sla-soorten zijn fosfaatbehoeftig. Zo ook romeinse sla. Op ijzerrijke en kalkrijke gronden,
voormalige landbouwgronden met een laag fosfaatniveau en bij lage temperaturen in het jeugdstadium kan
fosfaatgebrek optreden. Onvoldoende fosfaatbemesting leidt tot tragere groei en lagere productie. De
planten stagneren in groei, de bladeren zijn brons tot paars gekleurd, hard en klein.
De fosfaatgift is afhankelijk van de fosfaattoestand van de grond. Volgens de adviesbasis wordt op
zandgrond bij een Pw-getal van 40 een fosfaathoeveelheid van 95 kg/ha geadviseerd. Bij een Pw-getal van
60 wordt nog 20 kg/ha geadviseerd. Bij hogere fosfaatgetallen kan zonder fosfaatmestgift geteeld worden.
In het vroege voorjaar is fosfaat door de koude grond vaak moeilijk opneembaar. Ondanks een voldoende
hoog niveau van het pW getal is het dan ook raadzaam om fosfaat bij te strooien. (tripelsuper of maïsmap)
Kali Bij een tekort aan kali krijgen de planten een donker aanzien. De oudere bladeren worden geelbruin,
eerst langs de rand, daarna helemaal. Een te zware kalibemesting leidt spoedig tot een tekort aan
magnesium
De sla-gewassen zijn in de adviesbasis in de meest kalibehoeftige groep ingedeeld. De kaligift is afhankelijk
van de kalitoestand van de grond, uitgedrukt in het kaligetal. Bij een kaligetal 16 (zijnde een ruim voldoende
kalitoestand) wordt op zand-, dal- en veengronden voor sla een kaligift van 140 kg/ha geadviseerd. Voor
rivier- en zeekleigronden met een organische stofgehalte beneden de 10 % wordt een kaligift van 250
kg/ha geadviseerd.
Magnesium: Sla is tamelijk gevoelig voor magnesiumgebrek. De planten vertonen een enigszins bleke
bladkleur. De oudere bladeren worden chlorotisch met een op kaligebrek lijkende brede geelverkleuring. Het
kan ontstaan door een te hoge kalibemesting, daarnaast is in natte koude zomers op gronden met een lage
pH de kans op magnesiumgebrek vrij groot. Het is op te heffen door het spuiten met bitterzout. Op gronden
waar gemakkelijk een tekort aan magnesium optreedt wordt aangeraden jaarlijks magnesiumhoudende
mestststoffen te gebruiken zoals Kieseriet of Miramag.

2.4
2.4.1

Teeltwijze:
2.4.1

Teeltperioden en teeltduur

De teeltperioden verschillen niet veel van de gangbare vollegronds ijsslateelt (zie tabel 1). Dit betekent dat
vanaf half maart geplant kan worden onder vliesdoek en vanaf begin april op de vroegste gronden zonder
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bedekking. Voor een herfstteelt kan minimaal tot eind augustus geplant worden. Met enig risico kunnen de
snel groeiende Korte typen (Mini, Little Gem) daarom ook nog tot ca 5 september buiten geplant worden.
Wel neemt in de late herfstteelt de kans op smet toe. Een ruimere plantafstand is dan aan te bevelen. In de
praktijk wordt, voor een regelmatige aanvoer, in een continu-schema (bijvoorbeeld wekelijks) geplant.
Tabel 1, Teeltperioden romeinse sla
Teeltperiode
zaaitijd
Zeer vroeg (met
10 febr tot 5
bedekking)
mrt
vroeg
maart
zomerteelt
april en mei
herfstteelt
juni en juli

2.4.2

2.4.2

planttijd
15 maart- tot 5 april

oogsttijd
20 mei tot 1 juni

april
mei en juni
juli tot 20 aug.

1 tot 20 juni
20 juni tot 20 aug.
20 aug. tot 30 okt.

Zaaien en planten

Gelijk andere slasoorten is zaai op perspotten en uitplanten de meest gebruikte teeltmethode. Deze
teeltwijze sluit qua mechanisatie goed aan bij de bestaande perspotteelt van kropsla, ijssla en gekleurde
slasoorten. De opkweek vindt veelal plaats bij de een gespecialiseerde plantenkweker. De zaai en opkweek
is gelijk kropsla. Het slazaad is langwerpig van vorm, vrij plat en fijn van stuk. Het 1000-korrel~wicht
varieert van 0,8-1,2 gram, 1 gram slazaad bevat 800-1350 zaden. Sla zaad dat extra is geschoond en
gefractioneerd heeft een 1000-korrelgewicht van 1 gram. Precisiezaad is zelfs nog zwaarder, namelijk tot
650 zaden per gram.
Ter plaatse zaai is onder gunstige omstandigheden in de zomer en herfst mogelijk en goedkoper dan
perspotteelt. Wel is de teeltduur langer, wat meer kans op ziekten en onkruiddruk geeft. Daardoor is deze
teeltmethode minder aantrekkelijk. Alleen voor speciale teelten (bijvoorbeeld voor maaiteelt voor afzet naar
industrie) kan ter plaatse zaai een alternatief zijn.

Afbeelding 6; Naast perspotteelt is ter plaatse zaai voor zomer- en herfstteelt ook mogelijk, maar geeft een
langere groeitijd en een meer ongelijke stand.

2.5

Plantgetal

Romeinse kent globaal 3 typen qua omvang en hoogte van de sla ook wel aangeduid als het grote type, het
midi of tussentype en het mini of kleine type. Voor het grote type wordt wel een plantafstand van 30 bij 35
cm voor het tussen type een plantafstand van of 30 bij 30 cm aangehouden. Deze plantverbanden komen
overeen met 95.000 stuks dan wel 110.000 stuks per ha. Het kleine, compacte mini type kan veel nauwer
geplant worden, bijvoorbeeld 30 * 20 of wellicht 30 * 15 cm wat respectievelijk 170.000 en 220.000
pl/ha betekent.
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Afbeelding 7; Voor het mini-type is 30 * 30 cm een te ruime plantafstand.

2.6

Ziekten en plagen

Romeinse sla kan door verschillende ziekten en plagen worden aangetast die ook bij kropsla voorkomen.
Wel bestaat de indruk dat het blad iets sterker is dan dat van kropsla, waardoor de gevoeligheid kleiner is.
De voornaamste problemen zijn luisaantasting en wit (Bremia). Daarnaast kan ‘smet’ en Pythium problemen
geven.
Luisbestrijding:
Naast de mogelijkheid van gebruik van luisresistente rassen (alleen Nasanovia-resistentie) kan zaadcoating
of zaadbehandeling (incl. dummy-pil techniek en phytodrip techniek met Gaucho Tuinbouw de sla minimaal
een maand vanaf zaai luisvrij houden. Ook zaadbehandeling met Cruiser 70 WS is mogelijk.
Verder is ter voorkoming van luis afdekking met insectengaas (0,8 * 0,8 mm) of vliesdoek toe te passen.
Voor directe bestrijding is tegen luis het biologische middel Spruzit te gebruiken. Voor een goede werking is
het belangrijk dat het middel de aanwezige luis goed raakt. Zodra kropvorming op treedt is de ingesloten
luis moeilijk te bestrijden.
Voor de gangbare teelt zijn verder voor de directe bestrijding ook Pirimor en dimethoaat (opgebruik termijn
tot 14 juni 2009) en Plenum toegelaten.
Wit (Bremia lactuca).
Tegen wit is in de biologische teelt geen directe bestrijding mogelijk. Naast keuze van witresistente rassen
treedt wit minder op in periode met een lagere relatieve luchtvochtigheid in het gewas. De kans op wit is
daarom gemiddeld in de zomer kleiner dan in de herfst. Een wat ruimere plantafstand beperkt de kans op
witaantasting, maar is geen garantie dat er geen aantasting optreedt. De keuze van rassen met een groot
aantal witresistentie is de meest effectieve methode ter voorkoming van wit. In de gangbare teelt. Er zijn
diverse middelen die ingezet kunnen worden tegen Bremia in de gangbare sector. Zie hiervoor de actuele
lijst van toegelaten middelen in de sla.
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Smet (Botrytis en/of Sclerotinia)
Een goede vruchtwisseling kan veel smetproblemen voorkomen. Daarnaast heeft biologische
grondontsmetting (verse biomassa doorspitten, natmaken en afdekken) een bestrijdingseffect op
Sclerotinia.
Bij kortdurende teelten (korter dan 6 weken) is directe bestrijding meestal overbodig, tenzij het gewas wordt
beschadigd door hagel en wind. Het middel Contans werkt tegen Sclerotinia en dient voor zaai of planten te
worden gespoten en daarna 10 cm te worden ingewerkt. Voor directe bestrijding kunnen tot 1 week na
planten worden toegepast het middel Rovral in combinatie met Thiram. (TMTD).
Pythium.
Voetrot (Pythium) kan grotendeels worden voorkomen door afgeharde planten uit te zetten, niet te planten
bij koud weer, geen te droge potten uit te planten en te zorgen voor een goede weggroei.

Afbeelding 8. Duiveschade is ook bij romeinse sla een toenemend probleem.

2.7

Onkruidbestrijding

Mechanisch: Voorafgaand aan de teelt dient men uit te gaan van een onkruidvrij perceel. Na het uitplanten is
men tijdens de teelt aangewezen op mechanisch onkruidbestrijding. De onkruidbestrijding tussen de rij is
daarmee vrij goed uit te voeren. Met de juiste schoffelapparatuur kan dat bijna tot het gewas is
dichtgegroeid. Problematischer is de onkruidgroei op de rij. Door nauwer te planten is de open grond op de
rij te beperken. Bij gebruik van vingerwieders kan enige onkruidbestrijding op de rij worden bereikt, mits het
gewas voldoende vast staat en de apparatuur goed is afgesteld. Wel wordt de kans op vervuiling van het
product hierbij groter. Wordt onkruidgroei op de rij vervolgens toch een probleem, dan rest handmatig
schoffelen.
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Afbeelding 9, Een ruimere aftstand tussen de rijen en een dichtere plantafstand op de rij, wordt soms
toegepast om goed te kunnen schoffelen en snel grondbedekking op de rij te hebben.

Chemisch: Tot 1-2 dagen voor het planten op onkruidvrije, gesloten, vochtige grond spuiten met: 5 l.
Legurame + 1,5 l. chloorprofam per ha. Bij hogere temperaturen geen chloorprofam toevoegen. Kort voor
het planten: op zandgrond met minder dan 2 % humus: 2-3 l chloorprofam; op zwaardere gronden: 4 l
chloorprofam.
Kort na planten of zaaien; 1-3 kg Kerb 50 W spuitpoeder op onkruidvrije grond. Vochtige grond bevordert
de werking. Kerb mag maar 1 keer per jaar worden ingezet vanwege de lange verblijfduur in de grond. Een
volgteelt kan schade ondervinden.

2.8

Opbrengst

De opbrengst hangt af van de plantgetallen en van de stuksgewichten van het type Romeinse sla. Bij het
lange type kan het gewas uitgroeien tot zware kroppen van 600 à 1000 gram. De kans op afwijkingen zoals
rand neemt echter toe naarmate later wordt geoogst. De lange typen worden ook afgezet aan de snijderij.
Afhankelijk van de wens van de snijderij wordt een meer of minder geel hart verlangd.
De halflange typen kunnen gemakkelijk 400- 600 gram bereiken. Het korte type (Little Gem) vult goed en
kan gemakkelijk 300 – 400 gram bereiken. Vaak wordt dit type verhandeld op een schaaltje. De kroppen
worden dan uitgepeld tot 100-200 gram.
Bij een geslaagde teelt mogen wij er van uitgaan dat ongeveer 80 % van de planten een oogstbare krop
zullen geven.

2.9

Oogst

De sla-oogst vindt handmatige plaats al dan niet met opvoerbanden. Vanwege de kans op snelle uitdroging
is verpakken in een sla-zakje sterk aan te bevelen. Romeinse sla kan veel melkvocht afscheiden. Tijdig
snijvlakken afspoelen is daarom nodig.

2.9.1

2.9.1

Na-oogstfase

De conditionering is gelijk aan die van kropsla/ijssla. De teler dient het product snel te koelen en
vochtverlies te voorkomen. Op pakstations en aanvoerpunten voor groenten kan eventueel vacuümkoeling
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toegepast worden. Voor dit product is een gesloten koelsysteem een vereiste.

2.9.2

2.9.2

Begeleidende folder

Vanwege de beperkte bekendheid is een folder met uitleg over product, de gebruiksmogelijkheden en
recepten gewenst.

2.9.3

Literatuur:

Dijk, W. van, 2008, Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen.
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Publicatienr. 307, 66 p.
Kraker, J. de. 1994, Teelt van sla in al haar soorten, Teelthandleiding no. 63, PAGV/ IKC Lelystad, 114 p.
Pijnenburg, H. , DLV- Gewasbescherming Vollegrondsgroenteteelt en Aardbeien 2008, 224 pg.

Voor de bijlagen is een aparte kop aangemaakt, genaamd “bijlage”. Je moet wel zelf het woord en het
nummer intypen.
Ook voor de bijlagen geldt dat ze (bij een dubbelzijdige publicatie) steeds moeten beginnen op een
rechterpagina, dus op een oneven nummer.
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Samenvatting
Sugar Snap is een erwtensoort waarvan de hele peul gegeten kan worden, omdat de peulvliezen niet vezelig
worden. Het gebruik van sugar snap in Nederland neemt toe door verkoop van vers product en door
verwerking in diverse kant-en-klaar gerechten. Deze groente wordt nu vooral geïmporteerd met name uit
Afrika.
Een voldoende aanbod door betrouwbare teelt kan de basis zijn voor een afzetmarkt van in Nederland
geteeld product. De teeltmogelijkheden voor machinale teelt zijn nog onvoldoende bekend en worden
daarom in het project Innovatie Nieuwe Vollegrondsgroenten nader onderzocht.
In 2008 zijn 5 sugar snap rassen getoetst op hun geschiktheid voor machinale oogst op de PPO-locatie
Vredepeel. Getoetst zijn de opbrengstpotentie door meerdere handoogsten, de oogstresultaten bij
machinale oogst en de kwaliteit in het uitstalleven.
Opbrengstpotentie: Uit de meerdere uitgevoerde handoogsten bij de rassen blijkt dat een opbrengst aan
totaal marktbaar product tussen de 5 en 8 ton mogelijk is, afhankelijk of men een fijne of grove
sortering nastreeft. Spelbrekers voor een goede opbrengst kunnen diverse bladvlekkenziekten zijn.
Machinale oogst: De machinale oogst heeft met deze teeltwijze bij alle rassen een te laag percentage
marktbaar product opgeleverd. Het minst slechte resultaat geeft nog het ras Sugar Boys, dat met een
marktbaar percentage van 31 % in totaal 2 ton marktbaar product scoorde. Sugar Boys is een relatief laat
ras, dat nog jongrijp was bij de oogst. Uit de diverse handoogsten blijkt dat alle andere rassen rijper waren.
Oogst bij het optimale oogstrijpheid stadium kan ook bij de andere rassen hogere opbrengsten geven bij
een machinale oogst.
Uitstalleven: Daarnaast is het uitstalleven bij 18 graden Celsius van het machinaal geoogst product zeer
beperkt. Na 1 dag verkleurde de beschadigde huid van de peul in witbonte vlekken wat een onverkoopbaar
uiterlijk opleverde. Daar en tegen was bij de handoogst het product na het uitstalleven opvallend goed. Het
is de vraag of oogstbeschadiging te beperken is. Door aanpassing ( verlaging ?) van het toerental bij de
oogst kan wellicht minder beschadiging optreden. Maar een machinaal geoogst product dat geschikt is
voor de verse markt, lijkt nog ver weg.
Conclusie: de op deze wijze getoetste sugar snap rassen voldeden zowel qua opbrengst als qua kwaliteit
onvoldoende. Om tot een rendabele teelt met machinale oogst te komen moeten op beide punten nog forse
verbeteringen behaald worden.

Aanbevelingen:
- Voor de juiste bepaling van de optimale oogst per ras zal meerdere keren rond het oogsttijdstip een
machinale oogst uitgevoerd moeten worden (net als bij de handoogst gedaan is).
- Aangepaste oogstsnelheid en toerental kunnen wellicht beschadigingen beperken.
- Machinaal oogsten is wellicht mogelijk als het product direct verwerkt (gewassen/gekoeld) en invroren
wordt, zodat de verkleuring van de beschadiging achterwege blijft. Mogelijke toepassingen kunnen zijn:
diepvriesgroente, gebruik in kant-en-klaar maaltijden en ingevroren tussenproduct voor verder verwerking.
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Inleiding

Sugar Snap is een erwtensoort waarvan de hele peul gegeten kan worden, omdat de peulvliezen niet vezelig
worden. Het gebruik van sugar snap in Nederland neemt toe door verkoop van vers product en door
verwerking in diverse kant-en-klaar gerechten. Deze groente wordt vooral geïmporteerd met name uit Afrika.
Een voldoende aanbod door betrouwbare teelt kan de basis zijn voor een afzetmarkt van Nederlands
product. De teelt- en afzetmogelijkheden zijn in de praktijk nog onvoldoende bekend en worden daarom in
het project Innovatie Nieuwe Vollegrondsgroenten nader getoetst.
Handoogst product: Voor de verse markt is de sugar snap afgelopen jaren in de praktijk met handgeoogst
product getoetst in vergelijking met de teelt van peultjes. Door te lage prijsvorming, onvoldoende promotie
en het niet-hogere plukrendement vergeleken met peultjes, is de teelt in praktijk niet verder opgepakt.
Machinale oogst. Deze oogstwijze is in eerste instantie bedoeld voor oogst van product voor verwerking.
Daarnaast worden de mogelijkheden van machinale oogst voor afzet naar de verse markt getoetst.
Bij de teelt en machinale oogst zijn een aantal knelpunten te noemen vanuit eerdere oriënterende
toetsingen:
Oogstbeschadiging: In eerdere proeven bleek bij machinale oogst beschadiging op de peul op te treden. Bij
tijdige verdere verwerking in de fabriek is oogstbeschadiging geen probleem. Bij product voor de versmarkt
wel. Andere rassen, gecombineerd met goede afstelling van de oogstmachine kan wellicht de schade
beperken en een bruikbaar product leveren.
Uitval bij oogst en sortering: Deze kan oplopen tot 50 %. Bij de oogst, het sorteren en verwijderen van de
punten treedt veel breuk op. Analoog aan de bonen kan de oogstrijpheid en peulvorm het rendement sterk
beïnvloeden. De toetsing richt zich vooral op het verminderen van de uitval. Dit kan door keuze van
geschikte rassen, juiste oogstmoment en aangepaste afstelling oogst- en sorteermachines.
Zwarte stippen: In het verleden bleken de peul door zwarte stippen te worden aangetast. Mycosphaerella en
Phoma kunnen daarvan de veroorzakers zijn, waarbij Mycosphaerella de voornaamste veroorzaker is. De
ziekte manifesteert zich vooral bij een ouder gewas. Primaire infectie kan vanuit het zaad, vanuit de grond
en door windverspreiding van sporen uit plantenresten. Lage N-nivo in combinatie met jong oogsten kan de

aantasting beperken.
In 2008 zijn 5 rassen getoetst op hun geschiktheid voor machinale oogst op de PPO-locatie Vredepeel. Dit
rapport doet verslag van de opzet, uitvoering en resultaten van deze toetsing.
Daarnaast worden aanbevelingen voor de voortgang gedaan.

Achtergrond: vanuit het project Innovatie Nieuwe Vollegrondsgroenten zijn in 2006 een aantal
perspectiefvolle gewassen gekozen. Sugar Snap wordt als kansrijk voor de markt gezien. Een aantal teelten verwerking knelpunten dienen daarvoor opgelost te worden. In 2007 is de proef met machinale oogst
wegens de oogsthectiek bij de uitvoerder niet geoogst. In 2008 is de proef uitgevoerd op PPO-Vredepeel
met gebruik van de praktijk-oogstmachine via bemiddeling door de Telersvereniging “De Schakel”.
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Proefopzet en Uitvoering

In de rassentoetsing zijn 5 rassen vergeleken te weten Delikett, Sugar Bon, Sugar Sweet, Sugar Sprint, en
Sugar Boy. De eerste 2 rassen zijn afkomstig van zaadhandel PPikZonen. De andere 3 rassen komen van
Sluis & Groot (Syngenta) en werden via de Telersvereniging De Schakel verkregen. Daarnaast is als
vergelijker het doperwtenras Bartesa (Nunhem) toegevoegd.
De aanleg en zaai zijn uitgevoerd in april 2008 op de zandgrond van PPO Vredepeel. Het perceel is vooraf
geploegd met vorenpakker. Op 17 april is de proef uitgezet en op 18 april is er gezaaid
Door verschil in 1000 korrelgewicht zijn er diverse hoeveelheden per ha gezaaid om tot 90-95 zaden per
m2 te komen. Hieronder een overzicht van de gezaaide hoeveelheden en het 1000- korrelgewicht per ras:
• Delikett
190 kg/ha
210 gram/1000 zaden
• Sugar Bon
190 kg/ha
210 gram/ 1000 zaden
• Sugar Sweet
171 kg/ha
182 gram/1000 zaden
• Sugar Sprint
200 kg/ha
230 gram/ 1000 zaden
• Sugar Boys
188 kg/ha
209 gram/ 1000 zaden
• Bartesa
80 kg/ha
92 gram/1000 zaden
De toetsing is aangelegd voor machine-oogst in enkelvoud op stroken van 3 m breed en 55 meter lang.
Gezaaid is op afstand tussen de rijen van 20 cm.
Na zaai zijn per ras het opkomsttijdstip, de gewasontwikkeling en het bloeitijdstip vastgelegd. Bij oogst is
van een deel van van het veld meerdere handoogsten uitgevoerd ter bepaling van het optimale oogsttijdstip.
Handoogsten zijn uitgevoerd op 19, 23, 26 en 30 juni 2008. Vanwege de beschikbaarheid van de
oogstmachine is de machinale oogst uitgevoerd op 1 tijdstip namelijk op 3 juli 2008.
Plantgetal: op 19 mei 2008 zijn de plantgetallen per ras vastgelegd door 4 tellingen van 2 m ad random
over het veld.
Op 29-4-08 beginnen de eerste rassen boven te komen. Bartesa staat iets voor op Sugar Sweet en Delikett.
Van de andere rassen nog nauwelijks iets te zien.
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Resultaten

Opkomst; Na zaai op 18 april is op 29-4-08 een eerste opkomstbeoordeling geweest. Vervolgens zijn op
5 en 8 mei weer opkomstwaarnemingen gedaan. De resultaten daarvan staan in tabel 1.
Tabel 1,

object
R1
R2
R3
R4
R5
R6

Beoordeling van de opkomst*, opkomstpercentage en gewasstand* per ras op 5 en 8 mei;
toetsing Sugar Snap rassen, Vredepeel 2008.
datum:
5-5-2008
8-5-2008
ras
Opkomstcijfer
opkomstcijfer %
gewasstand
Delikett
8
85
8
Sugar Bon
7
70
6
Sugar Sweet
6
80
8
Sugar Sprint
5
85
7,5
Sugar Boy
5
70
5
Bartesa (doperwt)
6
80
6

*Opkomstcijfer: 1= niets; 5 = ca 70 % opkomst; 9=alles; Gewasstand: 1= zeer slecht; 5 = matig; 6 = voldoende ; 9= zeer goed.
Op 29-4-08 beginnen de eerste rassen boven te komen. Bartesa (doperwt) staat iets voor op Sugar Sweet
en Delikett Van de andere rassen nog nauwelijks iets te zien. Op 5 mei blijkt Delikett de beste opkomst te
hebben. Het opkomstpercentages op 8 mei liggen op 70 % of hoger. Qua gewasstand waren op die datum
Delikettt en Sugar Sweet het beste, Sugar Boy bleef wat achter.
Plantdichtheid : Deze is bepaald op 19 mei 08 door 4 tellingen van 2 strekkende meter per ras. In tabel 2
zijn de planttellingen en het gemiddelde aantal planten/m2 weergegeven. Een hoog plantgetal had het ras
Sugar Bon met 74 planten/m2; een duidelijk dunnere stand had het ras Sugar Sprint bij deze tellingen
Tabel 2,
object
R1
R2
R3
R4
R5
R6

Aantal planten per 2 strekkende meter en gemiddeld plantgetal/m2; toetsing Sugar Snap rassen,
Vredepeel 2008.
ras
1
2
3
4
Gemiddeld planten/m2
Delikett
23
21
33
21
24,5
61
Sugar Bon
32
26
29
31
29,5
74
Sugar Sweet
19
28
35
21
25,75
64
Sugar Sprint
22
21
21
21
21,25
53
Sugar Boys
19
35
26
25
26,25
66
Bartesa (doperwt)
28
25
24
27
26,00
65

Bloeitijdstip: deze is bepaald op 3 datums in eerste helft juni. In tabel 3 zijn de beoordelingen van de bloei
weergegeven.
Tabel 3,
object
R1
R2
R3
R4
R5
R6

Geschat bloeipercentage
rassen, Vredepeel 2008.
ras
Delikett
Sugar Bon
Sugar Sweet
Sugar Sprint
Sugar Boys
Bartesa (doperwt)

op 3, 9 en 16 juni en de gewasstand op 3 juni; toetsing Sugar Snap
3-jun
5
0
25
10
0
90

Stand 3-6
8
8
7
8
7
7

9-jun
40
10
85
75
20
90

16-jun
85
70
100
100
60
100

opm16-6
enkele peulen
geen peulen
veel peulen
veel peulen
een enkele peul
zeer veel peulen

Het eerst in bloei kwam het ras Sugar Sweet, gevolgd door Sugar Sprint. Een late bloei en peulzetting
kenden de rassen Sugar Boys en Sugar Bon.
Handoogst: Door meerdere handoogsten uit te voeren is het oogstverloop in beeld gebracht en een indruk
© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.

11

gekregen over het optimale oogsttijdstip. Bij deze oogst is gesorteerd in ‘sortering grof’ en ‘sortering fijn’,
gelijk de sorteringen die in het grootwinkelbedrijf in de schappen ligt. De sorteringen per ras zijn
onderstaand weergegeven ‘Sortering grof’ heeft een wat dikkere peul, maar is beslist nog niet zo dik als
een volgroeide doperwt, waar de erwt gemakkelijk uit de peul springt. ‘Sortering fijn’ is jonger maar wat
voller en ronder de gewone peultjes. De derde sortering is niet marktbaar.
Afbeelding 1 brengt de sorteringen van de 2 vroegste rassen van oogst 19 juni in beeld. Afbeelding 2 geeft
de sorteringen weer van alle rassen van oogst 26 juni 2008. Tabel 4 vermelt de opbrengsten van
handoogst per ras op diverse oogstdatums; toetsing Sugar Snap rassen, Vredepeel 2008.
Afbeelding 1, Sortering handoost in grof, fijn en niet marktbaar van de rassen Sugar Sprint en Sugar Sweet,
oogst 19 juni ; Sugar Snap rassen, Vredepeel 2008.

Afbeelding 2, Sortering handoogst in grof, fijn en niet marktbaar van de alle 5 rassen, oogst 26 juni ;
Sugar Snap rassen, Vredepeel 2008.
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Tabel 4,

Opbrengst van handoogst per ras op diverse oogstdatums; toetsing Sugar Snap rassen,
Vredepeel 2008.
Opbrengst

objec
t

ras

sortering grof

sortering
fijn

(cm)

(t/ha)

(t/ha)

(t/ha)

(t/ha)

oogst- Plantgetal

Gewas

datum Oogstveldje

lengte

(aantal/m2)

totaal
marktbaa
r

niet
Totaal
marktbaa geoogs
r
t
(t/ha)

R1

Delikett

26-jun

77

90

6,7

1,5

8,2

1,7

9,2

R1

Delikett

30-jun

58

85

5,2

0,9

6,1

5,0

11,1

R2

Sugar Bon

26-jun

68

70

0,7

2,0

2,7

3,6

6,3

R2

Sugar Bon

30-jun

69

65

7,4

0,5

7,9

1,7

9,6

R3

Sugar Sweet 19-jun

47

65

4,6

2,1

6,7

0,3

7,0

R3

Sugar Sweet 23-jun

55

60

4,6

1,1

5,7

2,8

8,5

R3

Sugar Sweet 26-jun

51

60

0,9

1,0

1,9

8,4

10,3

R3

Sugar Sweet 30-jun

58

80

8,3

0,2

8,6

9,4

18,0

R4

Sugar Sprint

19-jun

54

60

4,6

0,9

5,5

0,3

5,8

R4

Sugar Sprint

23-jun

46

60

2,1

2,3

4,4

5,3

9,7

R4

Sugar Sprint

26-jun

52

65

0,2

1,4

1,6

10,0

11,6

R4

Sugar Sprint

30-jun

81

70

11,3

0,2

11,5

14,0

25,5

R5

Sugar Boys

26-jun

61

65

0,7

0,7

1,3

3,5

4,8

R5

Sugar Boys

30-jun

53

70

3,2

1,5

4,7

0,7

5,4
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Bij deze handoogsten had Sugar Sprint op 30 juni de hoogste marktbare opbrengst met 11.5 ton/ha, maar
daarnaast ook met een hoog aandeel ‘niet marktbaar’ vanwege blad (zwarte) vlekken? Dit aandeel ‘niet
marktbaar’ moet met de oogst uitgesorteerd worden. Een redelijke opbrengst samen met een laag aandeel
‘niet marktbaar’ hadden de rassen Delikett en Sugar Bon in deze handoogsten.
Uitstalleven: na elke handoogst is van product het uitstalleven bepaald gedurende 16 dagen bij 18 graden
Celsius en een hoge relatieve luchtvochtigheid. Daarna is het gewichtverlies bepaald en is een oordeel over
al dan niet marktbaar gegeven. In tabel 5 zijn de resultaten van het uitstalleven weergegeven,
Tabel 5,

object

Indroogpercentage en oordeel marktbaar per sortering na uitstalleven van 16 dagen bij 18 gr.;
toetsing Sugar Snap rassen, Vredepeel 2008.
% gewichtverlies in
Oogstmarkbaar
ras
Datum
Sortering grof
Sortering fijn
ja/nee

R1
R1

Delikett
Delikett

26-jun
30-jun

16
12

7
28

ja
ja

R2
R2

Sugar Bon
Sugar Bon

26-jun
30-jun

31
11

19
35

ja
ja

R3
R3
R3
R3

Sugar Sweet
Sugar Sweet
Sugar Sweet
Sugar Sweet

19-jun
23-jun
26-jun
30-jun

14
19
29
13

11
26
26
47

*
ja
ja
ja

R4
R4
R4
R4

Sugar Sprint
Sugar Sprint
Sugar Sprint
Sugar Sprint

19-jun
23-jun
26-jun
30-jun

12
21
48
12

18
16
23
40

*
ja
ja
ja

R5
R5

Sugar Boys
Sugar Boys

26-jun
30-jun

33
14

31
19

ja
ja

•

ontbrekende waarneming

Het geoogste product bleef na bewaring van 16 dgn bij 18 gr goed ‘marktbaar’, wat zeer opvallend was. Bij
de oogst van 19 juni is ‘marktbaar’ niet beoordeeld. Wel trad er veel gewichtsverlies optreden, variërend
van
Machinale oogst: Op 3 juli is er met een frontplukker (zie afbeelding 3) een machinale oogst uitgevoerd.
Geoogst is 165 m2 (55 *3 m ). Na oogst is de bruto opbrengst gewogen. Daarna is van een monster uit de
bruto opbrengst het percentage marktbaar product bepaald. Tabel 6 geeft weer de opbrengstresultaten en
beoordeling van het uitstalleven van het machinaal geoogst product. Foto’s per ras van machinale oogst
product bruto veldgewas, monsters marktbaar product en dezelfde monsters marktbaar product na 1 dag
uitstalleven bij 18 gr.C zijn weergeven bij afbeelding 4.
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Afbeelding 3, Frontplukker in actie voor de machinale oogst.

Tabel 6,

object

R1
R2
R3
R4
R5

Opbrengst van de machinale oogst per ras op diverse oogstdatums; toetsing Sugar Snap rassen,
Vredepeel 2008.
opbrengst
Na 1dag Uitstalleven bij 18 gr. C
ras
per ha
brutogewicht
marktbaar
marktbaar
(t/ha)
(%)
(t/ha)
Delikett
7,3
10
0,7
Onverkoopbaar door beschadiging
Onverkoopbaar door beschadiging
Sugar Bon
6,8
17
1,1
Onverkoopbaar door beschadiging
Sugar Sweet
6,5
5
0,3
Onverkoopbaar door beschadiging
Sugar Sprint
11,1
5
0,5
Onverkoopbaar door beschadiging
Sugar Boys
6,5
31
2,0

Uit de opbrengst tabel van de machinale oogst blijkt dat deze oogstwijze bij alle rassen een te laag
percentage marktbaar product geeft. Het minst slechte resultaat geeft nog het ras Sugar Boys, dat met
een marktbaar percentage van 31 % in totaal 2 ton marktbaar product levert. Uit de diverse handoogsten
blijkt dat alle rassen al meer dan rijp waren met uitzondering van het late ras Sugar Boys.
Daarnaast is het uitstalleven bij 18 graden Celsius zeer beperkt. Na 1 dag verkleurde de beschadigde huid
van de peul in witbonte vlekken wat een onverkoopbaar uiterlijk opleverde.
Afbeelding 4, Foto’s per ras van machinale oogst product: (van links naar rechts) a) bruto veldgewas, b)
monsters marktbaar product en c) dezelfde monsters marktbaar product na 1 dag uitstalleven bij 18 gr.C
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R1, Delikett a) bruto veldgewas b) marktbaar monster

R2, Sugar Bon: a) bruto veldgewas

c) marktbaar monster na 1 dag/18 gr.C

b) marktbaar monster c) marktbaar monster na 1 dag/18 gr.C

R3, Sugar Sweet: a) bruto veldgewas b) marktbaar monster
gr.C

c) marktbaar monster na 1 dag /18

R4, Sugar Sprint: a) bruto veldgewas b) marktbaar monster
dag /18 gr.C

c) marktbaar monster na 1

R5, Sugar Boys: a) bruto veldgewas
© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.

b) marktbaar monster
16

c) marktbaar monster na 1 dag/18 gr.C

4

Discussie en Conclusies

Opbrengst: Uit de meerdere uitgevoerde handoogsten bij de rassen blijkt dat een opbrengst aan totaal
marktbaar product, tussen de 5 en 8 ton mogelijk is, afhankelijk of men een fijne of grove sortering
nastreeft. Spelbrekers voor een goede opbrengst kunnen diverse vlekkenziekten zijn.
Machinale oogst: De machinale oogst heeft met deze teeltwijze bij alle rassen een te laag percentage
marktbaar product opgeleverd. Het minst slechte resultaat geeft nog het ras Sugar Boys, dat met een
marktbaar percentage van 31 % in totaal 2 ton marktbaar product scoorde. Sugar Boys is een relatief laat
ras, dat nog jongrijp was. Uit de diverse handoogsten blijkt dat alle andere rassen rijper waren. Oogst bij
het optimale oogstrijpheid stadium kan ook bij de andere rassen hogere opbrengsten geven bij een
machinale oogst.
Aanbeveling: Voor de juiste bepaling van de optimale oogst per ras zal meerdere keren rond het
oogsttijdstip een machinale oogst uitgevoerd moeten worden (net als bij de handoogst gedaan is).
Uitstalleven: Daarnaast is het uitstalleven bij 18 graden Celsius van het machinaal geoogst product zeer
beperkt. Na 1 dag verkleurde de beschadigde huid van de peul in witbonte vlekken wat een onverkoopbaar
uiterlijk opleverde. Daar en tegen was bij de handoogst het product na het uitstalleven opvallend goed. Het
is de vraag of oogstbeschadiging te beperken is. Door aanpassing ( verlaging?) van het toerental bij de
oogst kan wellicht minder beschadiging optreden. Maar een machinaal geoogst product dat geschikt is
voor de verse markt, lijkt nog ver weg.
Aanbeveling: Machinaal oogsten is wellicht mogelijk als het product direct verwerkt (gewassen/gekoeld) en
invroren wordt, zodat de verkleuring van de beschadiging achterwege blijft. Mogelijke toepassingen zijn
diepvriesgroente, toepassing in kant-en-klaar-maaltijden en ingevroren tussenproduct voor verder
verwerking.
Conclusie: de op deze wijze geoogste sugar snap rassen voldeden niet zowel qua opbrengst als qua
kwaliteit. Om tot een rendabele teelt met machinale oogst te komen moeten op beide punten forse
verbeteringen behaald worden. De bovengenoemde aanbevelingen richtingen aan voor deze verbeteringen.
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Samenvatting
Rode radicchio van het type Treviso tardivo, wordt “geforceerd” (gelijk als witlof). Het is in Nederland een
vrij onbekende groente. In Italie, de bakermat van de ronde radicchio, wordt de langwerpige radicchio,
aangeduid als het Treviso-type, geteeld rond Venetië. Vanwege de belangstelling van vooral restaurants is
binnen het project Screening nieuwe gewassen/produktinnovatie de teeltwijze van Treviso tardivo nader
getoetst en is een voorlopige korte teeltbeschrijving samengesteld.
Binnen genoemd project worden van relatief onbekende gewassen of innovaties de mogelijkheden voor
vollegrondsteelt in Nederland in kaart gebracht. Daarbij zijn eerst beschreven de eisen die de handel aan
het nieuwe product stelt. Daarna zijn uitgevoerde teelt- en trekresultaten met 2 rassen verwoord. Het
project wordt gefinancierd door Productschap Tuinbouw/LTO Nederland en Stichting Asperge Fonds
Limburg (SAF).
Resultaten

Wortelteelt: De wortels zijn geteeld op de kleigrond van PPO-AGV te Lelystad. De gebruikte rassen zijn een
Italiaanse selectie Rossa di Treviso no 2 Tardiva en de hybride Sirion van Bejo. De selectie is een typische
Treviso Tardivo soort met een rozet van lange smalle bladeren. Het gaf bij de wortelteelt in de proef een
half liggend gewas. Het gewas bleef in de wortelteelt gezond. Deze selectie was heterogeen in worteldikte.
Sirion is uniformer, geeft een mooiere penwortel met minder vertakkingen, en heeft op het veld een
opgaande gewasstand. In de herfst was het gevoelig voor meeldauw. Dat gaf geen problemen in de trek.

Trek: Er zijn forceringen op 2 tijdstippen uitgevoerd ( januari en februari) en op 2 locaties namelijk bij de
teler M. Kole te Waarde en op het PPO-AGV te Lelystad. De wortels zijn voor het opzetten eerst enige
weken bewaard. Opgezet zijn zowel wortels met een bladpruik van 10-15 cm als wortels met ingekort blad
gelijk witlofwortels. Dit om de noodzaak van de bladpruik te toetsen.
Proefervaringen:
- Het ras Sirion bleek in deze proefteelten goed te forceren met redelijk te halen opbrengsten. De selectie
Treviso tardivo viel qua productie tegen door rot en smet.
-Trek van wortel met een bladpruik geeft een hogere opbrengst maar ook eerder kans op smet, vooral als
de wortels voor het opzetten bewaard worden.
- Oogst van de kroppen met een ‘voetje’ zoals het in Italië gebeurt, gaf een mooi opvallend product, een
hogere opbrengst van eetbaar gedeelte (het voetje is smaakvol en zacht), maar kostte meer arbeid dan
oogst zonder voetje.
- De optimale forceertemperatuur voor het water was 15-16 gr. C. Lagere temperaturen gaven in 2009/10
een veel langere trekperiode voor beide rassen. Hogere temperaturen gaven een losser product bij Treviso
tardivo en een afwijkende vorm bij Sirion.
- De trekperiode van Sirion was 5-7 dagen langer dan van Treviso tardivo.
Samenvattend kan gesteld worden dat de teelt en trek van deze rode radicchiosoorten in Nederland goed
mogelijk lijkt, vooral van Sirion. Smetvorming kan deels voorkomen worden door ‘schonere’ wortels op te
zetten, bijvoorbeeld door van het land te rooien en direct op te zetten. Dan maakt smetvorming als gevolg
van de bewaring geen kans. Verder beproeving onder andere ter optimalisering van de teelt en trek is
gewenst. Doordat deze soorten deels onder de Beschermde Geografische Aanduiding binnen de EU vallen,
zal in Nederland geteeld product onder een andere naam verhandeld moeten worden.
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Voorwoord
Rode radicchio van het type Treviso Tardivo, wordt “geforceerd” (gelijk als witlof), Het is in Nederland vrij
onbekend. In Italie, de bakermat van de ronde radicchio, is de langwerpige radicchio, aangeduid als het
Treviso-type, een bekende teelt in het gebied rond Venetië. Vanwege de belangstelling van vooral
restaurants is binnen het project Screening nieuwe gewassen/produktinnovatie de teeltwijze van Treviso
Tardivo nader getoetst en is een voorlopige korte teeltbeschrijving samengesteld.
Binnen genoemd project worden van relatief onbekende gewassen of innovaties voor de mogelijkheden voor
vollegrondsteelt in Nederland in kaart gebracht. Meer nog dan in het verleden wordt daarbij ook gekeken
naar de eisen die de handel aan het nieuwe product stelt. Het project wordt gefinancierd door Productschap
Tuinbouw/LTO Nederland en Stichting Asperge Fonds Limburg (SAF).
Treviso Tardivo verschilt fors van de ronde radicchio zowel in vorm als teeltwijze. Treviso Tardivo is een
langwerpige radicchio, los van structuur en heeft langwerpige smalle bladeren. Deze bladeren staan in een
rozet en zijn van onder wit en kleuren meer rood naar boven toe. Kenmerkend is de presentatie met een
kort stukje wortel, dat hoekig afgesneden is. Zie afbeelding 1.

Afbeelding 1, Italiaanse Treviso Tardivo met de kenmerkende korte hoekige wortel
De teelt verschilt bij deze soort met de andere radicchio soorten. De hier te lande bekende ronde radicchio
staat de hele groeiperiode in de vollegrond en wordt daar als volgroeid product geoogst. Treviso Tardivo
heeft qua teelt meer weg van witlof. De zaai en wortelgroei is in de vollegrond. Daarna wordt in Italië de
wortel geoogst met forse bladpruik en vervolgens in een waterbassin gezet. Binnen 2-3 weken groeit daar
in de bladpruik een. De toepassing is vooral in salade gerechten en komt daarmee grotendeels overeen met
de ronde radicchio. Daarnaast wordt het onder andere als gekookte groente gegeten of meegebakken in
roerbak gerechten.
In dit verslag wordt de gangbare teelt en trek van Treviso Tardivo beschreven aan de hand van proefteelt en
proeftrek in 2009/2010. Daar in de teelt en trek geen gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt, zijn de
resultaten ook een goede indicatie voor de biologische teeltwijze.
De informatie in deze teelthandleiding is tot stand gekomen uit ervaringen met de wortelteelt 2009 te
Lelystad, de ervaringen met de forcering van teler M. Kole te Waarde en PPO-AGV, de teeltinformatie
opgedaan tijdens de studiereis naar Italië, de ervaring van de zaadleverancier en de afzetervaring van de
handel. Daarnaast speelde de bestaande teeltkennis in de literatuur een belangrijke rol.
Om te benadrukken dat de teelt, ook bij dit kleine gewas, vraag gestuurd vanuit de handel en consument
dient plaats te vinden, zijn eerst zaken rond gebruik en handel in beeld gebracht. Vervolgens wordt de teelt
nader behandeld.
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3

Zaken rond gebruik en handel

De vraag naar Treviso Tardivo is klein en beperkte zich nog tot speciale restaurtants. Deze worden beleverd
door invoer uit Italïë in grotere verpakkingseenheden. Sinds kort wordt het product ook in kleinverpakking
aangeboden voor verkoop in winkel.
Door de nog beperkte vraag is teelt alleen gewenst als:
a) de afzet voor een groot deel georganiseerd is, en
b) aan de specifieke wensen van de afnemer (van leverzekerheid, kwaliteit) voldaan kan worden.
Hoewel dit een vanzelfsprekende zaak behoort te zijn, wordt vaak door telers aan deze basisvoorwaarden
voorbij gegaan. Daardoor kunnen bij de afzet grote problemen optreden.
De zaken rond gebruik en handel zijn zo goed mogelijk in kaart gebracht. Dit is niet gedaan om de handel of
afzet te sturen of reguleren, maar is bedoeld voor de tuinder, om meer aanbodsgericht te kunnen telen.
Daarbij moet bedacht worden dat het hier om een algemene opsomming gaat en tevens een
momentopname betreft. In de loop van de tijd kunnen de wensen/eisen veranderen.

3.1

Naamgeving

Het gewas radicchio (Cichorium intybus L.var. foliosum) behoort tot de familie van de Asteraceae (
voorheen composieten) en is nauw verwant aan andijvie, witlof, cichorei en groenlof. Treviso Tardivo
onderscheidt zich qua gewassoort niet van de ronde radicchio. Wat vorm en kleur betreft, zijn bij radicchio
meerdere typen te onderscheiden.
Diverse typen radicchio
De in Nederland meest bekende ronde radicchio behoort tot het type “Chioggia”. Dit type is in Italië veel
geteeld met een areaal van rond de 12.000 ha. (zie afbeelding 2). Een meer hoogrond radicchio is het type
“Verona” dat hieronder afgebeeld staat (afbeelding 3). Daarnaast op de foto staat een type met blond en
rood gespikkeld blad, het Castelfranco-type.

Afb. 2, Ronde radicchio type “Chioggia”.
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Afb. 4, Langwerpig type Treviso Precoce.

Afb. 5, Treviso Tardivo–type.

Langwerpige radicchio (zie afbeelding 4) behoort tot het type Treviso. In Italië bedraagt het areaal ca. 1500
ha. Het gewas heeft opgericht, lang, vrij smal blad en vormt een losse krop. Bij de vroege typen vindt de
gehele teelt en kropvorming en oogst op het veld plaats.
In tegenstelling met de meeste radicchio-typen wordt Treviso Tardivo in de zomer eerst gezaaid en geteeld
op het land. Daarna wordt de wortel in het najaar gerooid om te worden geforceerd. Wat dat betreft lijkt dit
gewas op de teelt en trek van witlof, maar er zijn aanzienlijke verschillen. Dit verslag beschrijft de eerste
Nederlandse ervaringen met dit late Treviso type.

Deels vallen deze soorten onder de BGA = Beschermde Geografische Aanduiding binnen de EU. In
Nederland geteeld product zal daarom onder een andere naam verhandeld moeten worden.

3.2

Gebruiksdoeleinden.

Treviso Tardivo wordt toegepast:
- rauw in salades voor kleurtoevoeging,
- als garnering,
- als gekookte groente
- als gefrituurde groente
- als gevulde krop, gebakken in de oven
- in roerbak gerechten.
- als decoratie, sierproduct,
De toepassing is vooral in salade-gerechten en komt daarmee grotendeels overeen met de ronde radicchio.
Daarnaast wordt het ook als gekookte groente gegeten of meegebakken in roerbak gerechten. Daarbij
wordt de rode kleur bruinachtig en de witte kleur flets. In Italië is het zelfs een ingrediënt in lokale likeurs
(zie afbeelding 6). Inde bijlagen zijn enkele recepten opgenomen.
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Afbeelding 6, Grappa Treviso, een lokale likeur met Treviso Tardivo als ingrediënt

3.3

Gewenst type

Treviso Tardivo wordt gekenmerkt door een rozet van lange smalle bladeren met een brede witte hoofdnerf
en bovenaan een donkerrode smalle bladschijf. Een goede kropvorm is compact en sluit van boven licht.
Het bijgesneden stukje wortel onder de krop is zacht van structuur en smaakvol en wordt daarom mee
verwerkt in gerechten (afbeelding 7)
In Italië worden meer losse typen verhandeld en zelfs losgesneden blad. Voor veel toepassingen,
bijvoorbeeld versneden in salades, is gebruik van losse kroppen of losgesneden blad niet bezwaarlijk.
(afbeelding 8).

Afbeelding 7 en 8, Treviso Tardivo als marktproduct: kroppen en als los blad.

3.4

Inhoudsstoffen

Radicchio is rijk aan ijzer, calcium en aan vitamine C. Mede door de vrij lange groeiperiode is het
nitraatgehalte gemiddeld beperkt.

3.5

Smaak.

Hoewel radicchio typen gemiddeld bitter te zijn, is zijn van Treviso Tardivo de bladstelen weinig bitter tot
licht zoet. De bladstelen maken het een groot deel van de krop uit en bepalen daarmee de gemiddeld
minder bittere smaak. De rode bladschijf en de zachte wortel zijn wel bitterder.
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3.6

Beschikbaarheid en herkomst

Voor snijderijen die leveren aan het grootwinkelbedrijf is langdurige beschikbaarheid, van kwalitatief
gelijkwaardig product, liefst jaarrond, belangrijk. Herkomst is daaraan ondergeschikt.
Speciaalzaken en horeca klanten accepteren een seizoenproduct eerder.
Treviso Tardivo is voorlopig een seizoenproduct voor de wintermaanden. In Italië kan het pas na de warme
zomermaanden geteeld worden, waardoor in het najaar en de wintermaanden de trek en oogst plaats vindt.
Het product is beperkt te bewaren (maximaal 7 dagen).
Bij teelt en trek in Nederlandse herkomst is men voorlopig op dezelfde periode aangewezen. Het product
kan vanaf december geleverd worden. Trek van in “ijs” bewaarde wortels, (zoals bij witlof, waar jaarrond
levering mogelijk is), is nog onvoldoende beproefd.
Voor voorziening in andere delen van het jaar is men op alternatief product (bijvoorbeeld ronde radicchio)
aangewezen.

3.7

Condities voor de houdbaarheid.

De optimale condities voor houdbaarheid in de afzetketen zijn: zo veel mogelijk droog en breukvrij product,
bewaard bij een hoge relatieve luchtvochtigheid (rv 90-95 %) en een lage producttemperatuur (0 tot + 1 gr.
C). Daarbij zijn een snelle terugkoeling en een gekoelde afzetketen vereist. Een gezond en goed behandeld
product is 1 week houdbaar onder deze condities.

3.8

Kwaliteitsvoorschriften

Voor Treviso Tardivo zijn geen aparte kwaliteitsvoorschriften. Voor bladgewassen zoals radicchio, gelden
algemene, in EU- verband genormaliseerde basisvoorschriften die door Productschap Tuinbouw gehanteerd
worden. Onder andere uniforme grootte en vorm sortering binnen een verpakkingseenheid is daarin vaak
voorgeschreven.
De handel kan aanvullende wensen rond kwaliteit en verpakking met de leverancier overeenkomen.

3.9

Verpakking

Voor de groothandel en levering aan speciaalzaken en restaurants wordt geïmporteerd product verpakt in
plastic, styropor of houten fust, vaak afgedekt met een folievel tegen uitdroging manier. Voor het gekoelde
schap van ht grootwinkelbedrijf is kleinverpakking gewenst, voor het behoud van de productkwaliteit.
Bij kleinverpakking mag geen condens optreden. Vaak is een transparante verpakking gewenst, maar
enkele uren blootstelling aan licht gaat de witte hoofdnerf groen kleuren, gelijk als bij witlof.
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Afbeelding 9 en 10, Treviso Tardivo, verpakking in verschillende soorten fust.

3.10 Klantenvoorlichting
Voor de vershandel is het sterk aan te bevelen om bij een nieuw product aan de consument uitleg te geven,
allereerst over het gebruik en de bereidingswijze, maar ook over de herkomst en de achtergrond van het
product. Dit kan door informatie op de verpakking of bij “los” verhandeld product door foldertjes met
productinformatie en recepten. Ook bij afname door snijderij of andere verwerkers is het van belang, dat de
mogelijkheden en beperkingen van een nieuw product goed in beeld gebracht worden bij de afnemers. Dit is
een gezamenlijk belang van teler en handel.

4

Zaken rond Teelt

De teelt van dit gewas bestaat uit 2 fasen: de wortelteelt en de forcering, gelijk de teelt van witlof. De hier
behandelde teeltwijze voor Nederland is, naast de literatuurinformatie, vooral gebaseerd op de wortelteelt
op kleigrond van PPO-AGV Lelystad (35 % afslibbaar) in de warme zomer 2009 en de forcering op 2
proefplaatsen in elk 2 proeftrekken in de winter 2009/2010.

4.1

Wortelteelt

In Italië wordt voor de wortelteelt uitgegaan van voorgezaaide planten die na de zomerhitte vanaf september
uitgeplant worden. De veldperiode na uitplanten loopt daar van 90 dagen voor de vroege rassen tot 140
dagen voor de hele late rassen. De wortelrooi vindt plaats gedurende de wintermaanden vanaf eind
november. Het veldgewas kan wat kou verdragen. Het is bestand tegen lichte vorst onder een sneeuwdek.

4.1.1

Grondsoort

De wortelteelt van Treviso Tardivo kan op zandgronden en lichte zavel en kleigronden uitgevoerd. Goed
ontwaterde cultuurgronden, met een niet te hoge N-mineraal en organische stof gehalte (ca 2 %) zijn het
meest geschikt. Graan is in het algemeen een goede voorvrucht voor wortelteelt van
cichoriumachtigen.Vanwege ter plaatse zaai zijn slempgevoelige gronden af te raden. Korstvorming tijdens
kieming beperkt de opkomst. Tegen korstvorming kan men regelmatig licht beregenen, maar dit maar dit
maakt de grond kouder voor een goede kieming. Het gewas moet gelijkmatig kunnen groeien. Dat betekent
dat het profiel een goede waterhuishouding moet hebben.

4.1.2

Bemesting

Hiervoor kan hetzelfde advies als voor witlof aangehouden worden.
Stikstof: Als basisbemesting de Nmin-voorraad aanvullen tot 70 kg N/ha. Na opkomst, afhankelijk van
de stand van het gewas, maximaal met 100 kg N/ha bijbemesten. Eind juni is een aanvulling tot 140 –
Nmin (0-80) voldoende. Zonodig kan later in het groeiseizoen nog eens worden bijbemest. Na eind
augustus niet meer met stikstof bijbemesten.
Fosfaat: de behoefte is afhankelijk van de fosfaattoestand in de grond en verschilt ook per grondsoort.
Bijvoorbeeld bij Pw 30 wordt op zandgrond 235 kg/ha geadviseerd en op kleigrond 20 kg/ha P2O5.
Kali : bij een kalitoestand“voldoende”wordt op zandgrond 180 -220 kg/ha K2O geadviseerd
Cichorium-achtigen zijn gevoelig voor magnesiumgebrek. Op magnesium-arme of kalirijke gronden is het
zinvol 200 – 300 kg kieseriet te strooien. Kalirijke gronden beperken de opname van magnesium.
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4.1.3

Type en ras

De gebruikte rassen zijn een Italiaanse selectie Rossa di Treviso no 2 Tardiva en de hybride Sirion van Bejo.
Rossa di Treviso no 2 Tardiva is een typische Treviso Tardivo soort met een rozet van lange smalle
bladeren.
Rossa di Treviso no 2 Tardiva gaf bij de wortelteelt in de proef heen half liggend gewas, wat tegen de
rooitijd al tot kropvorming neigde. Het gewas bleef in de wortelteelt gezond en het aantal schieters was in
de warme zomer van 2009 niet noemenswaardig. Bij ter plaatse zaai vormde dit ras een penwortel met vrij
dikke zijwortels. (foto). Ondanks de niet te dichte stand was deze selectie heterogeen in worteldikte: naast
dunne wortels ook dikke wortels.
Sirion is uniformer, geeft een mooiere penwortel met minder vertakkingen, en heeft op het veld een
opgaande gewasstand. In de herfst was het gevoelig voor meeldauw. Dat gaf geen problemen in de trek
(foto)

4.1.4

Teelt op het veld

Voor de wortelteelt in de proefteelt 2009 is uitgegaan van ter plaatse zaai, analoog aan de wortelteelt bij
witlof. Voor ter plaatse zaai dient de structuur goed te zijn en de grondtemperatuur voldoende hoog
(minimaal 15 gr. C). Bij te lage temperatuur tijdens de jeugdgroei kan het gewas vroegtijdig gaan schieten.
Afdekking na zaai met vliesdoek of geperforeerd plastic folie verbetert de grondtemperatuur en beperkt de
kans op schieters. Andere voorwaarden bij ter plaatse zaai zijn de mogelijkheid van goede beregening bij
opkomst en een perceel met een lage onkruiddruk.

Afbeelding 11, Er is gezaaid op ruggen met 75 cm rijenafstand en 2 rijen per rug
Plantgetal: In de proefteelt is 26 mei gezaaid op ruggen met 75 cm rijenafstand met 2 rijen per rug en
250000 zaden per ha. Bij telling op 17 juni was het plantgetal van de opkomst van beide rassen was goed
en nagenoeg gelijk: de selectie: 240.000 pl/ha en Sirion 236.000 pl/ha per
Groeiperiode in het veld: Er is gerooid op 20 november. Dat is na 178 groeidagen vanaf zaai. Dit moet
ruim genoeg zijn om een forceerbare wortel te hebben ook als men rekening houdt met de extra periode
voor plantopkweek. De gebruikte selectie wordt een veldperiode van 120 aangegeven

4.1.5

Ziekten en plagen

Op het veld zijn bladluizen, gevoeligheid voor smet (vooral Botrytis) en schot de voornaamste problemen.
Ook kwam in de herfst echte meeldauw in het gewas voor.
Luis kan de groei beperken, vooral bij sterke aantasting in een jong gewas. Later in het seizoen valt de luisaantasting in
de praktijk vaak mee door de aanwezigheid van natuurlijke vijanden. Tegen de rooiperiode moet wel voorkomen
worden dat de luis zich in de hart nestelt en zo meegaat in wortelbewaring en de trek. Bij aanwezigheid van luis

spuiten met Pirimor (alleen gangbare teelt) of Spruzit (voor gangbare en biologische teelt).

Smet: kan in de herfst een probleem zijn. Een voldoende opgericht en open gewas beperkt smet. Hoewel
met de wortelrooi het meeste blad verwijderd wordt, geven wortels met smet in het hart problemen in de
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trek. Deze wortels niet mee in bewaring nemen. Indien aantasting verwacht binnen een week na zaaien
spuiten met 2-4 l Rovral aquaflo. Op percelen die grensen aan watergangen 75 % driftbeperkende doppen
gebruiken.
Schot: Cichorium-achtigen kunnen bij vroege zaai gemakkelijk schot geven. Er zijn echter grote
rasverschillen in schotgevoeligheid. In het uitzonderlijke warme jaar 2009 met zaai eind mei waren schieters
bij beide gebruikte rassen in de proefteelt geen probleem.

Afb. 12 en 13, Geen schot in het veldgewas op 14 augustus, links Sirion en rechts sel. Treviso Tardivo.

Echte meeldauw (Erysiphe spp) trad op in de droog weerperioden in het najaar trad. Het ras Sirion was
duidelijk meer gevoeliger de selectie Treviso Tardivo. De meeldauw-aantasting gaf geen nadelige gevolgen
in de trek. Meeldauw kan beperkt worden door een rustige en evenwichtige groei.

4.1.6

Onkruidbestrijding

Voor de biologische teelt is men op alleen op mechanische onkruidbestrijding aangewezen. Afhankelijk van
het weer is het onkruid tussen de rijen redelijk tot goed te bestrijden met schoffelapparatuur. Mechanische
bestrijding van onkruid op de rij is vaak een groter probleem.
Voor de gangbare teelt kan naast mechanische onkruidbestrijding kort na zaai 1,5 l./ha chloorprofam +7 l
Legurame op onkruidvrije grond worden toegepast.
Worteloogst

In Italië zijn de Treviso Tardivo wortels afgerijpt na 80 tot 140 dagen na uitplanten, afhankelijk van de
vroegheid van de selectie. De oogst in de koude najaarsperiode zouden de smaak en de roodkleurig van
het blad verbeteren. De wortels worden gerooid met de hele bladpruik. Alleen het oude en rotte buitenblad
wordt verwijderd. Dat gebeurt op het veld of in de schuur. Daarna worden de wortels gebundeld in bossen
van 10-12 stuks of in ijzeren manden strak tegen elkaar gezet. Dit zou een meer compacte krop geven. De
op deze manier geoogste wortels kunnen in Italië een korte periode bewaard worden.
Voor de proefteelt zijn de wortels in november gerooid. Daarbij is de helft van de wortels met een lange
bladpruik van 12- 15 cm geoogst (zoals in Italië). Verder is het oude omblad verwijderd. Bij de rest van de
partij is het loof verwijderd tot 1-2 cm boven het groeipunt, gelijk als bij de witlofwortels.
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Afb.14, Wortels met bladpruik van 12 - 15 cm.

Afb. 16, Proefrooi met de hand.

Vanwege de proef is de rooi met de hand uitgevoerd, maar bij teelt op grotere schaal is de worteloogst met
witlofloofklapper en wortelrooimachine uit te voeren, uitgegaan wordt van opzetten van wortels zonder
bladpruik.
Opbrengst: uitgebreide wortelopbrengst bepalingen zijn in de demo niet uitgevoerd. Bij de selectie vond
veel (ca 30 %) uitval plaats door te dunne wortels. Het ras Sirion gaf een hoog percentage (90 %) oogstbare
wortels.

4.1.7

Wortelbewaring

De wortels zijn vanaf rooi tot opzet bewaard bij een hoge relatieve luchtvochtigheid (90-95 %) en een
bewaartemperatuur tussen 0 en + 1 gr. C. Vochtverlies van de wortels kan nadelig zijn voor het
trekresultaat. Na de snelle inkoeling is daarom uitdroging beperkt worden door afdekking van de buitenste
kisten met geperforeerd folie.
Bewaring van de Treviso wortels met bladpruik, in “ijs” (net onder nul, bij -1 gr. Celsius zoals bij lange
bewaring van witlofwortels) is niet beproefd, omdat voor de wortels maar kort bewaard zijn.
Waarschijnlijk zal in “ijs” bewaring kunnen, omdat de wortels ook buiten wintervorst onder sneeuw goed
doorstaan.
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4.2
4.2.1

Productie van het lof
Wortelopzet, trektemperatuur en trekduur

In Italië worden de wortels vaak direct na het rooien opgezet. De van oud blad geschoonde wortels worden
gebundeld (10-15 wortels per bundel) of strak tegen elkaar opgezet in ijzeren manden of doorlatend plastic
fust. Daarna worden de bundels, manden of fust in een waterbassin geplaatst. Het water bedekt de wortels
tot aan de bladinplant. De bladeren mogen niet in het water staan.
De gewenste watertemperatuur voor forcering is 15/16 °C. In het Treviso teeltgebied is het water vaak te
warm. Daarom wordt vaak gebruikt gemaakt van bronwater, dat dagelijks ververst moet worden. De
forcering vindt plaats in het donker. De bassins worden afgedekt met tunnels met lichtdichte afdekking.
Witlof trekinstallaties zijn in Italië spaarzaam, maar voor de trek goed te gebruiken.
Trekduur: Na ca 12-15 dagen is er een (losse) krop van nieuwe bladeren gegroeid, en kan er geoogst
worden.
Proefervaringen: Op 2 tijdstippen (in januari en februari/maart) is zijn er forceertrekken uitgevoerd in de
praktijk bij dhr M. Kole te Waarde en op het PPO-AGV te Lelystad. In laatstgenoemde proef zijn nauwgezet
de trekcondities en opbrengsten bepaald. De praktijktrek diende als referentie voor de proefteelt en om met
product een eerste marktervaring op te doen.
De eerste wortels zijn in de praktijk na 4 weken na rooi opgezet en te Lelystad na ca 5 weken bewaring.
Opgezet zijn zowel wortels met een bladpruik van 10-15 cm als wortels met ingekort blad gelijk
witlofwortels. Dit om de noodzaak van de bladpruik te toetsen.
Gestart is voorzichtigheidshalve bij een trektemperatuur van 12 °C. Vanwege de trage beginontwikkeling is
de temperatuur na 2 weken op 14-15 °C. gebracht. De oogst is in de trek te Lelystad bij de selectie
Treviso Tardivo uitgevoerd na 31 dagen en bij Sirion na 41 dagen. Dit is fors langer dan de twee weken
trekduur in Italië. De lagere trektemperatuur in het begin en de start van een koude wortel uit de bewaring
zijn daarvan de oorzaak.
De 2e trek is daarom gestart bij 14°C. watertemperatuur gedurende de eerste 5 dagen, daarna gedurende
3 dagen 15-15,5 °C en vervolgens tot de oogst de temperatuur naar 16-17 °C opgevoerd. Deze trek
duurde voor de selectie Treviso Tardivo na 19 dagen en voor Sirion na 26 dagen. De trekduur voor
selectie Treviso Tardivo kwam daarmee in de buurt van de Italiaanse forceerperiode. Voor Sirion was bij de
oogst een duidelijk later.
Samengevat bleek in deze proefteelten de optimale forceertemperatuur voor het water ook rond de 15-16
gr. C. lag. Lagere temperaturen gaven een veel langere trekperiode, hogere temperaturen gaven een
strekking van de pit bij Sirion.

4.2.2

Oogst van het lof en opbrengsten.

In Italië wordt bij de oogst al het buitenblad verwijderd, en daarna de wortel geschoond en bijgesneden tot
een iets taps toelopend stukje van 5-7 cm lengte. Dit wortelstukje geeft het product zijn kenmerkende
uiterlijk, is vrij zacht en goed in salades mee te eten. Na schoning wordt de krop het volledig in koud water
ondergedompeld zodat het fris en schoon verpakt kan worden. Over opbrengsten wordt in Italiaanse
literatuur geen verslag gedaan.

Proefervaringen: De beide cultivars zijn in 2 proeftrekken opgezet met lang loof en met ingekort loof
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gelijk witlofwortels. Bij de oogst is zowel met als zonder wortelstukje geoogst. Dit is gedaan om het
gewichtsverschil tussen beide oogstwijzen vast te stellen omdat het bijsnijden van het wortelstukje
arbeidsintensief is. De beide rassen waren niet gelijktijdig oogstbaar. De selectie was 10 dagen eerder
oogstrijp en ook gevoeliger voor Sclerotinia- en Botrytisrot. De opbrengsten van 1e en 2e proeftrek te
Lelystad staan vermeld in tabel 1 en 2.
Tabel 1, Opbrengsten, 1e proeftrek te Lelystad.
klasse I

klasse I

(kg/100 wortels )

stuks%

met voetje

2,4

27

73

met voetje

2,5

20

80

met voetje

12,2

100

0

100

0

100

0

looflengte
bij opzet*

oogstwijze **

sel. Treviso Tardivo

lang

sel. Treviso Tardivo

kort

Sirion

kort

Sirion

lang

Ras/selectie

% rot

oogst 5 februari

oogst 15-2-2010
14,8
met voetje
lang
Sirion
11,9
zonder voetje
* lang = wortels met lang loof opgezet; kort = wortels met kort loof opgezet
** met voetje = met stukje voet geoogst; zonder voet = geoogst zoals witlof zonder voetje.

Korte conclusies 1e trek
Algemeen: selectie Treviso Tardivo bleek erg gevoelig voor rot, het ras Sirion was gezond en goed
oogstbaar.
De opbrengst van selectie Treviso Tardivo was laag mede door het rot. De opbrengst van Sirion was goed
en ten opzichte van witlofopbrengsten maar beperkt lager. De opbrengsten van wortels met lang blad lijkt
iets productiever.
De kropoogst met een voetje geeft bij Sirion een hogere productie en een meer kenmerkend, opvallend
product. Oogst met voetje kost wel meer arbeid bij schonen.

Afb. 17, Oogst met voetje geeft een hogere opbergst eetbaar product, maar kost wel meer arbeid bij
schonen.

Bij kropoogst zonder voetje onderscheidt dit product zich minder van rode witlof zoals Redoria, maar is wel
veel mooier van bladkleur. Een ander onderscheid is de smaak; deze is minder bitter, eerder iets zoet.
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Afb 18, Redoria rode witlof marktklaar product.

Afb. 19, Sirion heeft een duidelijk meer rode bladkleur.

Tabel 2, Opbrengsten 2e proeftrek te Lelystad, geoogst zonder wortelvoetje
looflengte
bij opzet*

klasse I
(kg/100
wortels )

klasse I

Afwijkend Vorm**

stuks%

(kg/100 wortels )

% rot

Oogst 8-3-2010
sel. Treviso Tardivo

lang

7,7

73

6,7

20

sel. Treviso Tardivo

kort

4,2

37

0,0

63

kort

7,6

73

0

0

Oogst 15-3-2010
Sirion

lang

Sirion
9,0
80
0
0
* lang = wortels met lang loof opgezet; kort = wortels met kort loof opgezet, * * een afwijkende vorm door pitstrekking bij Sirion.

Korte conclusies 2e trek
Algemeen: de selectieTreviso was weer gevoelig voor rot, maar minder dan in de 1e trek,. Sirion was
gezond en goed oogstbaar.
De opbrengsten van sel Treviso waren laag maar beter dan 1e trek voor product met wortels met lang loof
Bij Sirion was de opbrengst lager dan in de 1e trek, ook bij dit ras is de productie van wortels met lang loof
beter Bij beide cultivars waren de wortels met lang blad productiever.

Praktijkervaringen: In de praktijk is de 1e trek uitgevoerd in de schuur en opgezet rond Kerstmis en gestart
met lage temperaturen van ca 12 gr. C. Daardoor was de trekduur ook lang. De oogst resultaten lagen in
de lijn van de proef te Lelystad.
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Afb. 20, Oogstimpressie in de praktijk van 1e trek

Afb. 21, Geoogste krop Sirion (l) en Treviso ( r)

De 2e trek is uitgevoerd in een kas bij wat hogere temperaturen waardoor de Treviso Tardivo kroppen te los
bleven. Daarnaast waren er ook problemen met rot. Sirion sluit wel beter maar onderscheidt zich weinig van
Rode witlofras Redoria. De gedachte om direct van het land te gaan opzetten en dan forceren. Dat beperkt
wel tijd de aanvoerperiode.
Samenvatting trek
- Het ras Sirion bleek in deze proefteelten goed te forceren met redelijk te halen opbrengsten. De selectie
Treviso tardivo viel qua productie tegen door rot en smet.
- Smetvorming kan deels voorkomen worden door ‘schonere’ wortels op te zetten, bijvoorbeeld door van het
land te rooien en direct op te zetten. Zo maakt smetvorming als gevolg van de bewaring geen kans.
-Trek van wortel met een bladpruik geeft een hogere opbrengst maar ook eerder kans op smet, vooral als
de wortel voor het opzetten bewaard wordt.
Oogst van de kroppen met een ‘voetje’ geen een mooi opvallend product, een hogere opbrengst van
eetbaar product (het voetje is smaakvol en zacht), maar kost meer arbeid dan oogst zonder voetje.
- De optimale forceertemperatuur voor het water was 15-16 gr. C. Lagere temperaturen gaven in 2009/10
een veel langere trekperiode voor beide rassen. Hogere temperaturen gaven een losser product bij Treviso
tardivo en een afwijkende vorm door pitstrekking bij Sirion.
- De trekperiode van Sirion is 5-7 dagen langer dan van Treviso tardivo.

4.2.3

Verpakking en bewaring

Zoals voor meeste bladgewassen zijn de optimale condities: een hoge relatieve luchtvochtigheid (90-95 %)
en een bewaartemperatuur tussen 0 en + 1 gr. C. Belangrijk is deze condities snel na de oogst te bereiken.
Verder is voor een goede houdbaarheid een gekoelde afzetketen gewenst.
Wordt product tijdelijk (maximaal 3 dagen) bewaard, dan kan dat plaatsvinden bij dezelfde bovengenoemde
condities. Bij vochtverlies wordt het product vrij snel slap. De uitdroging kan beperkt worden door afdekking
van de partij met geperforeerd folie.

4.2.4

Afzet

De product- en afzetvoorwaarden zijn beschreven in hoofdstuk 1 in Zaken rond gebruik en handel.
Voorlopig blijft Treviso tardivo een nicheproduct voor de groente speciaalzaken en restaurants. Voordat
men met de teelt start is het belangrijk de afzet grotendeels georganiseerd te hebben.
Volgens de praktijkteler is er markt voor Treviso tardivo. In Amsterdam een bedrijf met een aparte importlijn
van radicchio soorten waaronder Treviso tardivo.
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Bijlage: enkele recepten
Salade Radicchio di Treviso
Een groentensalade is een klassiek recept waar we allemaal mee bekend zijn maar met salades kun je
meer. Zij zijn een uitstekende uitdaging om creatieve gerechten mee te maken. Men nemen Treviso
radicchio die overvloedig gemengd wordt met pijnboompitten en anjovis, de heerlijkstr sardientjessoort
Bereidingstijd 15 minuten
Ingrediënten: 1 kg Radicchio di Treviso Het zachte wortelgedeelte van enkele treviso kroppen.(heeft
dezelfde structuur als selderijwortel; maak een half kopje wortelstukjes fijn) ,Olijfolie 3 eetlepels, Basilicum
azijn: 1-2 eetlepels, 8-10 stuks gezouten anjovis, pijnboompitten (ongeveer een half kopje of hoeveelheid
naar smaak, Zout

Bereiding. Het gemakkelijkst is in zout of olie klargemaakte anjovis te nemen. Verse anjovis is nog
lekkerder, maar moet wel thuis goed bereid worden. Maak de Treviso wortel schoon, was deze en snijdt
deze in kleine stukjes. Was de Treviso bladeren, schudt het vocht er vanaf en snijdt de blaadjes tot uniforme
grootte. Doe de anjovis en de andere ingrediënten bij elkaar in een kom, meng dit grondig en dient het op.
Dat kan het beste met een witte wijn.

Gefrituurde Treviso.
Hoewel Treviso vooral een salade groente is, leent deze zich qua structuur en smaak ook uitstekende om
“gefrituurd” te worden. Als je het de eerste keer proef zonder te weten wat het is, zul je niet het moeilijk
raden.Bereidingstijd: 15 minuten + kooktijd 15 minuten

Ingrediënten: 300 g Treviso radicchio, 100 g bloem,250 ml bier ,1 ei, scheidt de dooier van het eiwit,Olie
om te bakken, Zout en peper naar smaak

Bereiding: Snij de Treviso in dunne blokjes. Maak een dun beslag met het bier, de bloem, zout en peper. Sla
het eiwit stijf en doe het in het beslag. Haal de blokjes treviso door het beslag, bak het totdat het knapperig
goudkleurig bruin is en laat het goed uitlekken op keukenpapier. Dien het warm op. Schenk er een droge
witte wijn bij.

Treviso met Pappardelle
Pappardelle is pasta in 2,5 cm brede stroken. Wordt vooral bereid in Zuid Toscane (Siena en Arezzo) maar
wordt bij bepaalde gelegenheden in andere streken gegeten. Is heel goed te combineren met Treviso
radicchio. Een gerecht voor 4 personen:
Bereidingstijd: 20 minuten, Kooktijd 30 minuten Totaal 50 minuten

Ingrediënten: 350 gram pappardelle, 350 gram radicchio rosso di Treviso, 1/4 kopje ongezouten boter
Een middelgrote ui, in stukjes gesneden,125 gram in blokjes gesneden ham 1 eetlepel room 2 rijpe
tomaten 1/2 kopje droge rode wijn1 eetlepel olijfolie Zout en peper naar smaak 1-2 theelepels citroensap
naar smaak,1/2 kopje geraspte Parmigiano-kaas, voor op tafel.
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Bereiding: Zet een pan water op voor het koken van de pasta. Was in tussentijd de radicchio en snij deze
fijn.
Verwarm de boter en de olie in een koekepan, bakt de ui totdat deze licht goud gekleurd is, voeg dan al
roerend de radicchio en de ham toe. Als de radicchio te droog wordt. sprenkel dan wat rode wijn in de pan
laat het verdampen en voeg dan de tomaat toe. Als de pasta kook laat deze sudderen totdat het net gaar
is. Roer de citroensap en de saus door elkaar, voeg zout en peper naar behoefte toe. Giet dan de pasta af
en doe het in de koekepan mnet de saus. Laat het nog 1 minuut goed doorkoken. Serveer het daarna
samen met de kaas. Een rode wijn past er goed bij.
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III.

Publicaties.

In dit hoofdstuk staan integraal afgedrukt 6 vakbladpublicaties in chronologische volgorde van
2006-2010.

Vollegrondsgroenten:
Inspelen op Veranderende Vraag

>> Bijdrage gewasbrief Kleine Gewassen okt 206

Vanwege veranderende vraag bij vollegrondsgroenten is innovatie in teelten en in markten noodzakelijk. Er
is toenemende vraag naar groenten, die snel klaar te maken zijn, of die kant-en-klaar gekocht kunnen
worden. Verder is meer afwisseling in het sortiment gewenst. De moderne consument wil variatie op het
menu. Daarnaast is er een trend bij jeugd en nieuwe bevolkingsgroepen naar “snack”-groenten en
”Aziatische” gewassen zoals wokgroenten.
In 2006 is daarom een project gestart rond deze nieuwe groenten. Bij gerichte navraag bij de handel bleek
er vooral interesse voor nieuwe saladegewassen, vruchtgewassen zoals nieuwe courgettesoorten, “roosjes”
van bloemkool en broccoli soorten en nieuwe peulgewassen. Van deze groenten zijn teeltwijze en
presentatie bij ketenpartijen vaak onvoldoende bekend. Een goede afstemming op de specifieke wensen in
de keten is een belangrijke succesfactor voor een goede teelt én een geslaagde introductie.
Het eerste jaar worden “demo’-proeven opgezet met meerdere gewassen, rassen en teeltwijzen. Aan de
hand van geteeld product wordt in nauwe samenspraak met de ketenpartijen vervolgens 4 meest
perspectiefvolle gewassen gekozen.
In de volgende jaren wordt met deze 4 gewassen gestart met het onder begeleiding telen op
praktijkbedrijven voor commerciële afzet. Daarmee wordt verdere kennis opgedaan over afzetwijzen,
teeltwijzen, opbrengsten en saldi. Daarnaast zal er geïnvesteerd worden in teeltbeschrijvingen evenals het
omschrijven van distributie en marketing.
De teelttechnische zaken worden uitgevoerd en begeleid door praktijkbedrijven, PPO-Vredepeel en Lucel.
De markt-organisatorische zaken worden gecoördineerd door LTO-groeiservice in samenwerking met veiling
ZON. Rond de demo-gewassen is vrijdag 15 september 2006 een open middag op PPO-Vredepeel.
Te bereiken resultaten zijn: verbreding en aanpassing van vollegrondsgroente sortiment voor de gangbare
teelt, een bron van inkomsten voor vooral specialistische groententelers en uitbreiding van het assortiment
voor keten en consument.
Kees Zuidgeest, LTO-groeiservice
Kees van Wijk, PPO- agv Lelystad.
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Nieuwe groenten in onderzoek.

>> gewasbrief nov 2006

In het project nieuwe vollegronds-groenten van PPO, LTO Groeiservice en Lucel zijn in het eerste jaar een
aantal nieuwe groentes geteeld op de PPO Locatie Vredepeel.
Het gaat om nieuwe saladegewassen, vruchtgewassen zoals nieuwe courgettesoorten, “roosjes” van
bloemkool en broccoli soorten en nieuwe peulgewassen.
Teelttechnische zijn deze gewassen goed te telen maar het gaat om het marktperspectief.
Met andere woorden liggen er kansen voor deze gewassen om door te groeien naar een plaats in het
winkelschap.
In het najaar van 2006 zijn twee opendagen gehouden om de gewassen te tonen aan de keten. Op deze
twee dagen is aan de bezoekers gevraagd welke gewassen zij kansrijk vinden.
In komende periode moet een keuze worden gemaakt in vier gewassen waar in de jaren 2007 tot en met
2009 geteeld gaat worden op praktijkbedrijven. Bij deze keuze zal vooral de mening van de handel
belangrijk zijn. Momenteel lopen er gesprekken met veiling ZON
De gewassen waar o.a. aan gedacht worden zijn; courgete-types, rode mais, puntpaprika, groene paksoi en
rode spitskool.
De te bereiken resultaten zijn een verbreding en aanpassing van het vollegrondsgroente-sortiment die een
bron van inkomsten oplevert voor vooral specialistische groententelers.
De financiering van dit project ligt bij het Productschap tuinbouw en de Stichting Aspergefonds.
Kees Zuidgeest
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Innovatie Vollegrondsgroenten

Marktervaringen 2007 en plannen 2008

>>>Bijdrage gewasbr. Kleine Gewassen.

In 2007 is praktijkteelt gestart met Sugar Snap, Romeinse Sla, Ronde en midi courgette en Rode Spitskool.
Het doel was enerzijds teeltervaring op te doen op praktijkschaal en anderzijds de handel en consument te
laten wennen aan het product van eigen bodem. De teeltervaringen zijn in de vorige gewasbrief al gemeld.
Hierbij in het kort de marktervaringen en de eerste plannen voor 2008.
Sugar Snap.
Teelt van dit gewas is uitgevoerd bij dhr. v.d. Werf te Helenaveen en was gericht op afzet naar de verse
markt. De prijsvorming bleef achter bij die van peulen. Toch is sugar snap voor de consument geen
onbekend product. Al jarenlang is het aanwezig in het grootwinkelbedrijf uit het buitenland. Het product gaat
in 2008 naar de handel toe sterker gepromoot worden als een apart product, onderscheidbaar van de
traditionele peul en van de import sugar snap.
Romeinse Sla.
Dit gewas is geteeld door Klaas Vleeshouwers en Sjon Wijnen in meerdere zetsels. Afhankelijk van de vraag
is het gewas al dan niet verpakt in slazak afgezet in poolfust. De prijsvorming was in het begin matig maar
kwam na kennismaking door de handel op een goed niveau. De teelt biedt perspectief en wordt in 2008
uitgebreid. Een promotiefolder is gewenst.
Nieuwe courgette typen.
Door Peter Janssen te Hunsel is geteeld de “ronde“ courgette in verschillende kleuren en, op vraag uit de
markt, een kleinere maat van de gewone courgette, de ‘midi’ courgette. In de zomer is een buitenteelt
uitgevoerd en in de herfst een teelt in de kas. De prijsvorming van de ronde courgette viel tegen. Voorlopig
wordt de teelt daarvan gestopt. Met de midi-courgette gaat in 2008 de markt nadrukkelijker benaderd
worden via een nieuw concept.
Rode Spitskool.
Twee zetsels van dit gewas zijn geteeld door John Klerken uit Maasbree. Aanvankelijk was er goede vraag
naar het product. Na enkele maanden resteerde een constante, kleinere vraag. Voordeel van Rode
Spitskool is dat ze (kort) bewaarbaar is, zodat op vraag uit voorraad geleverd kan worden In 2008 zullen de
unieke eigenschappen zoals zachte smaak als vers gesneden product, meer gepromoot worden.
Nieuwe teelten
In 2008 zullen teelten voor marktverkenning uitgevoerd worden met kleine pompoensoorten, smaakvolle
witte kool voor vers gebruik, en met meirapen met gekleurd vruchtvlees.

Kees van Wijk, PPO-agv Lelystad.
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Teelt en afzetervaring nieuwe vollegrondsgroentegewassen

> Bijdrage gewasbr. Kleine Gewassen.

Binnen het project Innovatie Vollegrondsgroenten is in 2007 praktijkteelt gestart met 4 gewassen, namelijk
Sugar Snap, Romeinse Sla, Ronde en midi courgette en Rode Spitskool. De gewassen worden door 5
tuinders geteeld en zijn gekozen na een demoteelt in 2006 en in overleg met de afzet en veiling ZON. Het
doel is enerzijds teeltervaring op te doen op praktijkschaal en anderzijds de handel en consument te laten
wennen aan het product van eigen bodem door het over een langere periode aan te bieden. Hierbij de
ervaringen tot half september van 3 gewassen. De ervaring met de rode spitskool staat apart vermeld in
deze gewasbrief.
Sugar Snap.
Teelt van dit gewas is uitgevoerd bij dhr. Dhr. v.d. Werf te Helenaveen en was gericht op afzet naar de
verse markt. Geteeld zijn de rassen Deliket en Sugar Bon, beide aan gaas. Bij een teeltstart in maart kwam
de oogst in de 1e helft van juni. De plukprestatie was gelijk aan die van peulen, aldus de tuinder. Van beide
rassen voldeed Deliket het best qua opbrengst. Twee weken na start van de oogst trad er gewasverwelking
op, veroorzaakt door Rhizoctonia. Daardoor is niet de volle productie bereikt. Gevoeligheid voor Rhizoctonia
is de tuinder bekend op zijn grondsoort (zand) en kan beperkt worden door eerder te planten, waardoor een
sterker gewas ontstaat. De prijsvorming bleef achter bij die van peulen. Het product zal naar de handel
sterker gepromoot worden als een apart product los van de traditionele peul of doperwt. Voor de
consument is sugar snap geen onbekend product vanwege de al jarenlange aanwezigheid van
importproduct in het grootwinkelbedrijf.
Romeinse Sla.
Dit gewas is geteeld door dhrn. K. Vleeshouwers en S. Wijnen in meerdere zetsels. De teelt was gericht op
het tussentype. Daarvan zijn de rassen Claudius en Corbana geplant.
Het gewas gaf weinig teelt- en ziekte-problemen onder andere omdat gecoat zaad is gebruikt. De oogst is
gestart bij een stuksgewicht van 500 gram. Afhankelijk van de vraag is het gewas al dan niet verpakt in
slazak, en geveild in poolfust. De prijsvorming was in het begin matig maar kwam na kennismaking door de
handel op een goed niveau. De telers zien perspectief in de teelt. Een gewasfolder is gewenst.
Nieuwe courgette typen.
Uit de demo 2006 is gekozen voor buitenteelt van “ronde“ courgette en een kleinere maat van de gewone
courgette, de ‘midi’ courgette. De teelt is uitgevoerd door dhr. P. Janssen. Voor de ronde courgette zijn
gebruikt de rassen ‘Rondo di Tronco’ en ‘Geode. Het teeltverloop is gelijk aan dat van de langwerpige
courgette.
Rondo di Tronco is zeer nauw’geschakeld, waardoor vruchten beklemd raken en moeilijk te oogsten zijn.
Het geeft mooie donkergroene glanzende vruchten, iets platrond van vorm. Het gewas heeft rond
zachtgroen, ongespikkeld blad. De plant vormt meerdere zijscheuten. Door het afwijkende planttype voldoet
dit ras niet.
Het ras Geode heeft een open planttype en geeft lichtgroene vrucht die gemakkelijk te oogsten zijn.
Daarnaast is er een demo met enkele ronde rassen van Uniseed, een geelgekleurd type, (mooi, soms
groene neus) en een donkergroen type. Met deze soorten wordt nog een herfstteelt in de kas uitgevoerd
om een langere aanbodsperiode te realiseren. De presentatie naar handel zal belangrijk zijn voor goede
introductie. Een productfolder met recepten wordt daarvoor gemaakt.
De ‘midi’courgette is goed te telen door het standaardras Tosca in een jonger stadium (rond 150 g) te
oogsten. De midi-courgette is tot nu toe geleverd op directe vraag vanuit de markt.

Kees van Wijk, PPO-agv Lelystad.
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Twee nieuwe radicchio typen in beproeving

>> Bijdrage gewasbrief Kleine gewassen

Op PPO te Lelystad zijn eind mei dit jaar 2 nieuwe typen radicchio uitgezaaid: de langwerpige Treviso “Sirion
en de smalbladige Treviso Tardivo. Deze typen zijn in Italië gewilde producten voor de versmarkt en
verwerking in salade-mixen met een goede prijsvorming (zie foto’s).
De langwerpige Treviso ras “Sirion” maakt in het veld veel loof, is goed uniform en is dit jaar niet
schotgevoelig. In Italië wordt dit type rechtstreeks van het veld geoogst. Ook onder Nederlandse
omstandigheden lijkt dit ras later in de herfst (okt/nov) een langwerpige gesloten rode krop te gaan vormen.
Proefpartijtjes komen dan beschikbaar voor de handel en verwerking.
De smalbladige Treviso Tardivo wordt in Italië in de winter met de wortel en een stuk loof gerooid. Het
oude blad wordt verwijderd en de wortel + jong loof wordt gedurende 10-14 dagen geforceerd in een
bassin met water van 10 gr C.
In die tijd groeit er een nieuwe rozet van losse smalle bladeren. Dit wordt geoogst met wortel en al,
vervolgens geschoond en de wortel wordt in een punt gesneden. Deze blijft bij verkoop aan de krop om de
rozet niet uiteen te laten vallen. De rozet bestaat uit lange dunne rode bladeren met een grote witte
hoofdnerf.
Over de wortelteelt en trek in Nederland was weinig bekend. De wortelteelt blijkt tot nu toe (eind september)
goed te gaan. Het gewas is schotvrij en gezond. Wel is de uniformiteit van deze selectie minder. Vragen
blijven open hoe in Nederland de trek en de roodkleuring tijdens de trek verloopt. De trek vond in Italië
plaats in een bassin in een overkapping die van de zijkanten open was voor licht.
In oktober/ november worden de wortels gerooid. Dan komen de wortels beschikbaar voor forcering.

Bent u geïnteresseerd en wilt u ervaring op doen met de trek en afzet van dit type Radicchio dan kan dat.
Kleine partijtjes wortels zijn hiervoor te leveren. Tevens zal de trek en afzet door ons begeleid worden.
Voor verdere informatie: Kees van Wijk PPO-AGV ; Tel 03200291664 e-mail kees.vanwijk@wur.nl

Foto 1 Langwerpig Treviso type (longo)
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Nieuwe vollegrondsgroenten
>> art. G+F wk 1, 2010

De markt verandert

De vraag naar groenten verandert continu. Dit is een langzaam maar steeds voortschrijdend proces. De
vraag naar sommige groenten vermindert terwijl andere groenten trendy worden. Door onderzoek naar de
teelt en rassen van deze trendy groenten wordt getoetst of teelt daarvan in Nederland mogelijk is.
De veranderende vraag wordt veroorzaakt door meerdere markttrends in onze maatschappij (zie kader
markttrends). Onder andere door tijdig teeltonderzoek en markttoetsing willen LTO, Productschap Tuinbouw
en Stichting Aspergefonds Limburg zorgen dat tuinders kunnen inspelen op deze nieuwe groenten. De
keuze van de te toetsen groenten wordt gedaan via gesprekken met marktpartijen. De teelttoetsing en afzet
wordt zoveel mogelijk op en via praktijkbedrijven uitgevoerd. Hierbij de ervaringen met enkele nieuwe
groenten die afgelopen jaar getoetst zijn.
Rode spitskool.
De markt heeft deze variant van groene spitskool al enkele jaren geleden omarmd met de komst van het
soort Red Flame. Dit ras kwam vrij snel in een afgeschermd teelt- en afzetcircuit terecht en daardoor niet
meer beschikbaar voor elke tuinder. Een nieuw ras rode spitskool NIZ 15-830 diende zich echter aan. Deze
is met succes geteeld door 2 tuinders in een zomerteelt. Bij planting 10 juni was de oogst 2e helft augustus
wat overeenkomt met een groeiduur van 10-12 weken. Dit ras maakt vrij veel bladmassa en het moet
daarom voor een spitskool vrij ruim geplant worden op ca 50 * 50 cm is 40000/ ha. Het oogstgewicht is
tussen de 1,2 en 1,5 kg. De kool kan doorgroeien tot 2 kg zonder te barsten maar wordt dan meer
bolvormig. De bewaarbaarheid is redelijk tot goed en is mede afhankelijk van het oogstmoment. Wanneer
men niet te rijp oogst is de bewaarbaarheid beter. De spitskool ging naar de versmarkt maar ook naar
snijderijen voor in mixzakken. De markt voor rode spitskool is relatief nog klein. Start van de teelt is alleen
verstandig als de afzet georganiseerd is.
Nieuwe Pompoensoorten.
Naast de sierpompoenen en kalebassen is ook de eetbare pompoen qua afzet een sterk groeiend product.
Pompoen wordt bereidt als soep, als gebakken gerecht, als pompoenpuree en gebruikt in stoofschotels. De
meeste grootwinkelbedrijven voeren tegenwoordig de biologisch geteelde oranje gekleurde pompoen (type
Uchiki Kuri) in hun sortiment van september/oktober tot begin januari. Van dit type komen beter bewaarbare
rassen als Fictor en Solor op de markt, die een groter percentage pompoenen van rond de gewenste 1 kilo
leveren.
Meer variatie met eetbare pompoen is echter mogelijk. De Butternut-typen worden nu nog veel
geïmporteerd, maar zijn goed te telen in Nederland. Voor de afzet na januari-maart is de goed bewaarbare
en zeer smakelijke groene pompoen Sweet Mama bij insiders al lang bekend. Een smaakvolle groene
pompoen die tot ca kerstmis te bewaren is, is het ras Delica. Voor Japanners is dit een zeer gewild ras.
Specifiek voor snelle bereiding in de magnetron zijn de kleine gele pompoenen zoals Pumpkino (SC 415) en
de meer geribte Sweet Lightning. Deze typen hebben een stuksgewicht van 300-400 gram, zijn platrond
van vorm en lenen zich uitstekend om te vullen als hartig voorgerecht of zoet nagerecht.
De genoemde pompoensoorten zijn goed te telen in Nederland en afhankelijk van de soort, korter of langer
te bewaren. Ze zijn warmteminnend en moeten in de vollegrond onder warme omstandigheden (vanaf ca 15
mei) gezaaid worden. Door zaai op perspot en teelt onder afdekking kan de groeiduur bekort worden. De
oogst is vanaf 2e helft augustus- begin oktober, afhankelijk van soort en zaaitijd (zie tabel 1).
Tabel 1, In Nederland te telen pompoensoorten bij ter plaatse zaai in de vollegrond.
soort
Uchiki Kuri- typen
Sweet Mamma
Butternut
Kleine Pepo typen

groeiduur (dgn)
105-110
105-110
100-105
100-110

bewaarbaarheid
tot januari-beg. febr.
tot februari-maart
tot begin december
tot begin december

Treviso Tardo
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opmerkingen
Nieuwe ‘kilo’-rassen Fictor en Solor
Half rankend type

Treviso Tardivo is een radicchio-type, dus een roodbladige cichorium-achtige en familie van witlof. In Italië
worden selecties van Treviso Tardivo na de ergste hitte (juli/aug/sept) gezaaid en geteeld. In de winter
wordt de wortel met een stuk loof gerooid. Het oude blad wordt verwijderd en de wortel + jong loof wordt
gedurende 10-14 dagen geforceerd in een bassin met water van 10 gr. C.
In die tijd groeit er een nieuwe rozet van losse smalle bladeren. Dit wordt geoogst met wortel en al,
vervolgens geschoond en de wortel wordt in een punt gesneden. Deze blijft bij verkoop aan de krop om de
rozet niet uiteen te laten vallen. De rozet bestaat uit lange dunne rode bladeren met een grote witte
hoofdnerf.
De wortelteelt is in Nederland in 2009 voor het eerst uitgevoerd op de kleigrond van PPO Lelystad met 2
rassen; de selectie Rossa di Treviso no 2 Tardiva (herkomst Italië) en de hybride Sirion (Bejo). Er is begin
juni gezaaid op ruggen met 75 cm rijenafstand. De selectie is heterogeen van uiterlijk, heeft een lage en
wat uitstoelende bladkrans en vormt een zeer vertakt wortelstelsel. Het ras Sirion is uniform, heeft
opstaand blad, maakt meer een penwortel maar het gewas bleek gevoelig voor meeldauw. Beide rassen
waren niet schotgevoelig in de warme zomer van 2009. De wortels zijn in november gerooid en bewaard bij
plus 1 gr. C. De eerste trek wordt deze winter uitgevoerd.
Markttrends
De trends naar nieuwe groenten worden nog steeds bepaald door een aantal vaste wetmatigheden:
a) Nieuwigheden wekken de nieuwsgierigheid op van de consument. Opvallende groenten qua kleur,
uiterlijk en smaak zijn de eerste overweging tot aankoop. Rode spitskool als variant op de groene spitskool
is zo een nieuwsgierigheid opwekkende ontwikkeling, evenals bijvoorbeeld rode zuurkool tegenover de
gewone witte zuurkool.
b) Gemak en snelheid van bereiding zijn sterk bepalend of men de nieuwe groenten regelmatig koopt,
of dat het uitzonderlijke aankopen blijven. Deels al klaargemaakte groenten moeten wel duidelijk herkenbaar
blijven. Naast de vele voorverpakte slasoorten zien we die trend ook bij andere groenten. Pakketten
voorverpakte roosjes van bloemkool en broccoli met kleurvariatie in vooral wit en groen, zijn bijvoorbeeld
‘booming’.
c) De hang naar oude, minder bekende groenten neemt toe. Willen deze nieuwe kans maken, dan moeten
de nadelen van deze groenten, waardoor ze in het verleden ‘afgeschreven werden’ teniet gedaan worden.
Een enkel voorbeeld: schorseneren als verse groenten is een ramp voor de huisvrouw vanwege het ‘schillen
en schonen’. Verse ‘geschilde’ schorseneren, goed verpakt en van recept voorzien, is kansrijk als
herintroductie van deze groente met asperge-achtige smaak. Nieuwe recepten samen met informatie over
de herkomst zijn mede succes bepalend.
d) Een totaal pakket van verse groenten is een fenomeen, dat begon bij de soeppakketten en
slapakketten, maar zich langzaam uitbreidt naar andere producten. Groeikansen zijn er nog voor de
exclusieve halfklare ‘recept-pakketten´ waarin alle ingrediënten geschoond aangeboden worden samen met
een bereidingswijze. De kok of huisvrouw hoeft niet alle ingrediënten los en duur aan te kopen en kan zich
sneller wijden aan het creatieve proces van bereiding. Minipompoen met alle ingrediënten kan daar een
voorbeeld van zijn. Combinaties met groenten en fruit is een andere groeikans, bijvoorbeeld een
receptpakket witlof/roodlof samen met een peer, gember en citroen.
d) Kleiner porties per groentesoort is al een al lang voorspelde trend, die voor de versmarkt langzaam
doorzet. De ontwikkeling loopt niet alleen via minigroenten (minisoorten van gangbare soorten) maar ook via
‘technische’ verkleining van de groenten, zoals hapklare peen-snacks, kookklare bloemkoolroosjes of
verduurzaming van de kleine sorteringen van producten, net zoals voor kleine ‘kriel’- aardappelen een grote
afzetmarkt ontstaan is.
Afzetkanalen en nieuwe groenten.
Introductie van nieuwe groenten is meer dan alleen product telen. Met de groene vingers van onze modern
opgeleide tuinders, ondersteund door goed teeltonderzoek en een innovatieve, krachtige veredelingssector,
lukt het steeds om, op korte of langere termijn nieuwe waardevolle groentesoorten betrouwbaar te
produceren en te leveren.
Waardevol zijn en die waarde ook betaald krijgen zijn twee verschillende dingen. Voor het laatste moet
de teler zelf aan de bak om dat goed te organiseren. Dat geldt tegenwoordig voor de meeste groenten
maar nog nadrukkelijker voor nieuwe groenten, die in het begin op kleine ‘niche’-markten afgezet worden.
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Korte afzetlijnen of zelfs directe levering aan de consument is daarbij een voordeel omdat dan snel en
gemakkelijk het oordeel van de klant over het nieuwe product teruggekoppeld wordt. Daarbij ontstaan vaak
één-op-één relaties tussen teler en klant. Daar is op zich niets mis behalve dat bij teeltmislukkingen niet
geleverd kan worden. Regelmatige levering is bij de start van een niche-product van levensbelang voor een
goede marktopbouw. Door teelt van het niche-product door minimaal 2-3 telers kan men elkaar aanvullen
in geval van calamiteiten. Door zich te richten op verschillende afzetkanalen, hoeven ze niet elkaars
concurrent te zijn.

Alvorens de tuinder met een niche product begint, moet hij dus altijd een duidelijke afzetmarkt voor ogen
hebben en daarvoor moet hij principe afspraken hebben gemaakt.
Kees van Wijk,
PPO-AGV
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IV.

Product- en receptfolders

Hier staan achtereenvolgens de 4 Product- en receptfolders die binnen het project samengesteld of
verzameld zijn om het product bij de marktintroductie te begeleiden.
Folder 1

Bolletjes courgetten
Rond, kleurrijk en heerlijk !!!
Eetbare courgette zijn er in vele kleuren en maten. Het bekendst en meest gegeten is de langwerpige
courgette.
Ronde, bolletjes courgette is vrij nieuw voor de markt, maar heeft door zijn vorm en diverse kleuren, op
culinair gebied vele verassende mogelijkheden in petto. Door zijn vorm is de vrucht zeer geschikt, om
gevuld met salades of vleesgerechten opgediend te worden. De kleurrijke schijven of ringen presenteren
zich mooi in salades en op de barbecue.
Ronde courgette wordt in de Middelllandse Zee landen geteeld maar gedijt in ook goed in de Nederlandse
zomermaanden zowel in de vollegrond als in de kas.
Groene bolletjes courgette.

Gele bolletjes courgette

Witte bolletjes courgette.
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Gemengde presentatie

Recept:
Gevulde Bolletjes courgette:
1 groene, witte en een gele bolletjes courgette.
150 gram lamsgehakt ( of ander gehakt)
150 gram gekookte rijst,
1 gehakte aangefruite ui
½ fijngehakte venkelknol
1 teentjes knoflook
¼ ltr tomatensaus
Tijm, zout, peper,
De courgette bolletjes wassen, op ¾ hoogte doorsnijden, het bolletje en de bovenschijf uithollen. Meng het
lamsgehakt met de gekookte rijst,de gefruite ui, de gehakte venkelknol en 1 knoflook uit de knijper. Breng
dit mengsel op smaak met zout en peper uit de molen. Vul hiermee de courgettebolletjes, dekt ze af met de
bovenschijf en zet ze in een ingevette vuurvaste schotel. Schiuf deze schotel in een hete oven en bak de
courgettes gedurende ongeveer 40 minuten. Maak ondertussen een goede tomatensaus, die op smaak
gemakt wordt met tijm en knoflook uit de knijper. Giet deze suas voor het opdienen om de gevulde
courgettebolletjes heen. Serveren met bijvoorbeeld een frisse gemengde salade en stokbrood.
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Folder 2

Rode spitskool Red Flame

Red Flame is een nieuw product, het is een rode spitskool dat zowel rauw als gekookt gegeten kan
worden. Het is ook een product geschikt voor in salades, vanwege de mooie rode kleur en de zoete
smaak.
Gebruik
Red Flame is een knapperig zoete rode spitskool die zeer smaakvol is. Het product kan rauw
gegeten worden bijvoorbeeld in een salade mix of gekookt. Ook bleek in Engeland dat Red Flame
geschikt was voor de groentesnijderijen voor de voorverpakte slamixen, daar werd zelfs al
gesproken over een mogelijke vervanger van de bitter smakende radicchio en de traditionele rode
kool.
Teelt
De teelt van rode spitskool is vergelijkbaar met die van de normale spitskool, maar vanwege de
rode kleur is hij 1-2 weken later oogstbaar. Red Flame is het aantrekkelijkst tussen de 300-600gr
per kool. Het is mogelijk om Red Flame van vroeg tot laat te telen. Red Flame is houdbaar maar wij
bevelen alleen korte bewaring aan omdat het product vers het beste tot haar recht komt. Red
Flame is in Engeland voor het eerst commercieel geteeld door Marschalls voor de supermarktketen
Waitrose. De reactie van de consumenten en de verkoopresultaten waren overweldigend. Voor 2007
zal Red Flame op grotere schaal in Engeland commercieel geteeld worden. In diverse landen over
de gehele wereld zal Red Flame beproefd worden door een intensieve samenwerking tussen telers,
afzetorganisaties en supermarkten.

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving

31

Veredeling
Al begin de jaren negentig, hadden onze veredelaars het briljante idee om een rode spitskool te
veredelen. Er was reeds enkele genetica van rode spitskool beschikbaar, maar deze bleken niet
geschikt om te gebruiken in het veredelingsprogramma vanwege de zeer slechte smaak en de trage
groei. Het doel was om een rode spitskool te ontwikkelen die echts spits was met een mooie rode
kleur maar bovenal ook smaakvol waardoor het rauw gegeten kon worden. Na vele jaren van
veredeling konden de eerste rassen beproefd worden op eigen proefvelden in Nederland en op
proefvelden in Engeland, waar we nauw samenwerkte met een van de grootste spitskooltelers van
Engeland, Marschalls. Na enkele jaren van beproeving bleek het ras Red Flame volledig aan onze
verwachtingen te voldoen.

Bron: www. Agrisemen.com
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Folder 3.
Gebruik en Teelt van kleine eetbare pompoen.

Pompoen wordt in Nederland vooral gegeten als soep of in stoofschotels. Bij de kleine gele pompoen SC
415 van Sakata is dit anders. Deze is zeer goed te bereiden als pompoentaartje.

De heer J. Klerken uit Maasbree heeft dit jaar goede teeltervaring met dit type pompoen. Bij zaai eind
april/begin mei zijn de eerste vruchten 2e helft augustus oogstbaar. Per plant komen minimaal 3-5 vruchten,
afhankelijk van het weer. De vrucht wordt circa 10-15 cm in doorsnee en moet geel tot wat diepgeel zijn
voor een goede rijpheid.

Na de oogst kleurt de pompoen nog door en worden de strepen licht oranje. Gepresenteerd in kleine zwarte
doosjes en voorzien van receptfolder, ondervond de mini pompoen waardering bij handel en consument.
Voorlopig wordt voor dit product een kleine niche markt ingeschat. Voordat er geteeld wordt dient de afzet
geregeld te zijn.
Kees van Wijk, PPO-agv
Lelystad.
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Rode spitskool
Rode spitskool is een veelzijdig product

!
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dat zowel koud als warm gegeten kan worden.
Door zijn frisse rode kleur en lekkere smaak
een aantrekkelijke groente om in salades te
gebruiken. Ook voor warme gerechten biedt
dit product vele mogelijkheden, zonder dat dit
ten koste gaat van de lekkere, volle smaak en
rode kleur.
In 2008 werd rode spitskool voor het eerst
op de markt gebracht en de resultaten hiervan
waren veelbelovend. Daarom is in 2009 in het
kader van het project ‘nieuwe gewassen’ een
nieuw rood spitskoolras geïntroduceerd.
Het nieuwe ras wordt gelijkwaardig aan de
groene standaardrassen geteeld en is volop

Rode spitskool
Volle en zoete smaak
Decoratief voor in de
salade
Kleurrijke presentatie

verkrijgbaar. Met zijn dieper rode kleur en
sterk spitse vorm wordt direct op de behoeftes van de consument ingespeeld. Daarnaast
kent dit nieuwe ras een goede vulling en korte
pitlengte waardoor deze kool ideaal geschikt
is om te verwerken in salades en groentenmixen.
Door zijn zachte nerfstructuur en zoete smaak
past dit nieuwe product prima in zowel nationale als internationale keukengerechten.
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uw
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Creatief met rode spitskool
Kipfilet met roergebakken spitskool
Hoofdgerecht voor 4 personen
Bereiding 20 minuten
Bevat per eenpersoonsportie:
energie 715 kcal. / eiwit 43 gram / vet 21 gram / koolhydraten 86 gram

Ingrediënten:
300 gram basmatirijst
1 grote rode spitskool
4 eetlepels olijfolie
1 theelepel gemalen komijn(djintan)
4 kipfilets
1 potje appel-abrikozencompote (360 gr.)
Bereiden:
Rijst volgens gebruiksaanwijzing klaarmaken. Buitenste bladeren van de rode spitskool verwijderen, kool met groot mes in de lengte in 4 stukken
snijden. Kwarten spitskool in brede repen snijden.
In wok 2 eetlepels olie verhitten en spitskool op
matig vuur 10 minuten roerbakken. Op smaak
brengen met zout, peper en komijn. Intussen kipfilet met zout en peper bestrooien. In de koekenpan de rest van de olie verhitten en kipfilets in ca.
5 minuten per kant goudbruin en gaar bakken.
Rijst en rode spitskool over 4 borden verdelen.
Kipfilets uit de pan nemen, schuin in plakken
snijden en op borden leggen. Compote ernaast
scheppen.

Vispakketje met citroen en rode spitskool
Hoofdgerecht voor 2 personen
Bereiding 15 minuten
Bevat per eenpersoonsportie
energie 830 kcal. / eiwit 44 gram / vet 46 gram / koolhydraten 60 gram

Ingrediënten:
300 gram kabeljauwfilet
6 plakken ontbijtspek
5 eetlepel olijfolie
1 zakje aardappelpuree á la minute
300 gram gesneden rode spitskool
1/2 citroen
zout

Bereiden:
Vis in 6 gelijke stukken snijden. Om elk stuk vis
een plakje ontbijtspek wikkelen. In de koekenpan
3 eetlepels olie verhitten en vis op matig vuur
rondom bruin bakken. Op laag vuur vis in 8 á 10
minuten gaar laten worden. Aardappelpuree bereiden volgens aanwijzingen. In wok rest van olie
verhitten en rode spitskool ca. 3 minuten al omscheppend bakken. Citroen goed boenen en helft
van schil eraf raspen. Citroen uitpersen. Citroenschil, 1 eetlepel citroensap en 1/2 theelepel zout
door spitskool scheppen. Aardappelpuree en rode
spitskool over 2 borden verdelen. Op elk bord 3
vispakketjes leggen.

Groentecurry met ei (vegetarisch)
Hoofdgerecht voor 4 personen
Bereiding 25 minuten
Bevat per eenpersoonsportie
energie 800 kcal./ eiwit 24 gram / vet 32 gram / koolhydraten 105 gram

Ingrediënten:
400 gram rijst
6 scharreleieren
450 gram sperzieboontjes (diepvries)
1 rode spitskool
1 pot indiase tikka masala
2 eetlepels olie
1 ui grof gesnipperd
Bereiden:
Kook de rijst gaar volgens aanwijzing op verpakking. Kook de eieren in 6-8 minuten bijna hard.
Intussen de sperzieboontjes in 3-5 minuten gaarkoken. Verwijder de buitenste bladeren van de
kool. Snijd de kool in vieren en verwijder de harde
stronk. Stukken kool in dunne repen snijden. Verhit
de olie in een wok en roerbak de gesnipperde ui
en rode spitskool 2-3 minuten. Giet de sperzieboontjes af en schep ze door de groenten. Roerbak nog 1-2 minuten en schep dan de tikka masala erdoor. Warm de groentecurry op zacht vuur nog
2-3 minuten door. Pel en halveer de eieren. Schep
de rijst op vier borden en verdeel de groentecurry
erover. Leg de eieren hier bovenop.

Smakelijk eten!

