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Algemeen
Rabarber staat reeds bijna 5000jaar in hoog
aanzien bij de mens,zij het aanvankelijk niet
als groente, maar als geneesmiddel. Omstreeks 1600 ontdekte Gerarde in Engeland
dat men de bladstelen kon eten gelijk snijbiet en spinazie. Het duurde echter nog tot
1750 voordat rabarber als groente een grotere bekendheid kreeg. In Duitsland dateert
de teelt als groentegewas van omstreeks
1850, in Nederlandvan 1900.
Het forceren van de oogst door de pollen in
een donkere ruimte te brengen, is van nog
jongere datum. Verder wordt de buitenteelt
vervroegd door in het voorjaar met geperforeerdfolie afte dekken. Indeze teelthandleiding worden zowel de normale teelt als het
vervroegen en het forceren van rabarber behandeld.

Familie
Rabarber behoort tot de duizendknoopfamilie (Polygonaceeën). De Chinezen hebben
waarschijnlijk de plant uit de steppen van
Azië gehaald en haar op de berghellingen
van het Chinese rijk aangeplant. Men teelde
dit gewas omdewortel,waaruit een krachtig
purgeermiddel werd gewonnen. Nog altijd
wordt Chinese rabarber voor dit doel (ook in
Nederland) geteeld.
Verschillende min of meer belangrijke rabarbersoorten zijn:
Rheum palmatum L. (Chinese of Russische
rabarber), oorspronkelijk uit China. Bladeren
diep ingesneden met in spitse slippen verdeelde rand. Bloemen geelwit.
Rheum officinale Baill. (getande rabarber),
oorspronkelijk uit Tibet. Bladeren vlak, met
grofgetande rand, hier endaar ietsdieper ingesneden. Takjes van de bloempluim overhangend. Bloemenwitachtig.

Rheum emodi Wall. (sierrabarber), oorspronkelijk uit het Himalayagebied. Bladeren met
enigszins op- en neergebogen rand. Bladstelen van boven hol,van onder rond. Bloemenwitachtig.
Rheum rhaponticum L. (stompe rabarber),
oorspronkelijk uit Zuid-Siberië. Bladeren met
enigszins op-en neergebogen rand. Bladstelen van boven vlak, van onderen gegroefd.
Bloemengeel of geelwit.
Rheum undulatum L. (gegolfde rabarber),
oorspronkelijk uit China. Bladeren met bijna
gekroesde rand (als van boerenkool, maar
minder sterk ingesneden). Bladstelen van
boven vlak, van onderen rond met scherpe
kanten. Bloemen geelwit.
Rheum palmatum en Rheum officinale worden geteeld om de wortel. Rheum rhaponticum en Rheum undulatum teelt men om de
bladstelen.

Plantkundige eigenschappen
Rabarber is een overblijvende plant met
massieve, zetmeelrijke wortelstokken. Deze
wortelstokken bevatten een bittere stof, anthrachinon, die in geneesmiddelen wordt
verwerkt.
De vermeerdering geschiedt voornamelijk
door het scheuren of snijden van de pollen,
dus langs vegetatieve weg. Het is een kruisbestuivend gewas. Vermeerdering door zaad
geeft een mengelmoes van verschillende typen, uiteenlopend van sierplanten tot allerlei
andere afwijkende (wilde) vormen.
Uitde ogen opdewortelstokken ontwikkelen
zich stevige stelen met grote bladeren. In
augustus/september stopt de groei. De wortelstokken zijn volkomen winterhard. Stelen
van bladeren die 10-35dagen oud zijn, leveren de beste consumptiekwaliteit. Oudere

bladeren geven stelen met meer oxaalzuur.
Naast oxaalzuur bevat rabarber relatief veel
appelzuur, waaraan een bloedreinigende
werkingwordttoegeschreven.
De snelheid van schieten is sterk gebonden
aan het ras. De bloempluimen kunnen in
jonge toestand als groente worden gegeten;
het produkt lijkt dan op bloemkool. Afgezien
hiervan worden de bloemstengels gewoonlijk uitgebroken.
Het zaad bestaat uitgevleugelde, driekantige
vruchtjes, die gemakkelijk door de wind wordenverspreid.
De samenstelling van 100 gram rabarber is
als volgt: water 93-95 gram; eiwit 0,5-0,8
gram; vet 0,1-0,2 gram; koolhydraten 3,3
gram; ruwecelstof 0,6-1,5gram;suikers 0,30,6 gram;mineralen 0,4-0,9 gram;appelzuur
1,0-1,8 gram; citroenzuur 0,1-02 gram en
oxaalzuur 0,3-0,6 gram. Laatstgenoemd zuur
kan zich in het lichaam verbinden met calcium uit het overige voedsel. Intheorie bindt
100 gram rabarber maximaal 200 mg calcium. Dit ongunstige effect op de calciumvoorziening kan men opheffen door toevoeging van calciumcarbonaat in de vorm van
krijt. Dit neutraliseert tevens voor een deel
de zure smaak, waardoor minder suiker
hoefttewordentoegevoegd.

handeld. Verder vindt veel rabarberteelt
plaats in Limburg en Noord-Holland. Veiling
Grubbenvorst isgoed voor circa 20%van de
aanvoer.

TeeltinWest-Europa
De teelt van rabarber is vooral in Engeland
vrij belangrijk. In 1988 bedroeg het areaal
731 ha. Hiervan werd 30 ha voor forcering
gebruikt. In 1989 is het areaal in Engeland
licht toegenomen tot 735 ha. De opbrengst
verschilt per jaar. Ze bedroeg 23.500 ton in
1989. In 1988 werd op een kleiner areaal
24.500 tongeproduceerd. Een belangrijk gebied voor rabarberteelt en forcering is Yorkshire. Het merendeel van de Engelse rabarberproduktie isvoor eigen gebruik. Deexport
is klein en varieert van 418 ton in 1986 tot
niets in 1987 en 88 ton in 1988.Een andere
belangrijke rabarberproducent isWest-Duitsland. Het daar geteelde areaal was in 1988
ruim 330 ha. De Westduitse produktie bedroeg dat jaar 800 ton. Ook bij onze oosterburen wordt de produktie voornamelijk in
eigen land afgezet.

Produktieeninvoer
Oppervlaktenenteeltgebieden
Volgens het laatste in 1987 door het Consulentschap in Algemene Dienst uitgegeven
areaaloverzicht, beslaat rabarber in Nederland 335 ha (inclusief contractteelt). In 1988
en 1989 is het areaal niet gemeten. De aanvoer in Nederland was in beide jaren echter
lager dan in 1987. Anderzijds blijkt uit de
praktijk de laatste paarjaar een toenemende
belangstelling voor het forceren. Welk gedeelte van het areaal bestemd isvoor degeforceerde, vervroegde of normale teelt, is
niet precies bekend. De normale teelt neemt
zeker nog circa 75% van het areaal in beslag.
Het belangrijkste teeltgebied voor rabarber
is Zuid-Holland. Op veiling Zuid-HollandZuid wordt circa 50% van alle rabarber ver-

Uit onderzoek van het PGV te Alkmaar is
gebleken, dat het door middel van rassenkeuze en bij gebruik van gibberellazuur mogelijk is, reeds vanaf eind oktober geforceerde rabarber te oogsten. Jaarrondteelt is dus
mogelijk. Uit de veilingaanvoer blijkt dat de
praktijk vanaf half november de eerste
rabarber levert. Vanaf dit tijdstip tot en met
maart bestaat de aanvoer uit geforceerde rabarber uit speciale ruimten. Inapril begint de
produktie van vollegrondsrabarber, vervroegd
onder plastic folie. In mei bereikt de aanvoer
het hoogtepunt, daarna loopt ze terug tot
een zeer geringe hoeveelheid in oktober.
Tabel 1 geeft een overzicht van de veilingaanvoer enveilingprijzen per maand.
De handelsproduktie van rabarber daalt de
laatste jaren, zoals tabel 2 laat zien. Van de
totale produktie wordt 50 tot 70% op devei-

Tabel 1.Veilingaanvoer en-prijsvan rabarber (exclusief rabarber inbossen).
aanvoer: x 1.000kg
pnjs: ct/kg
bron: PGF

aanvoer
1986

1987

1988

1989

prijs
1986

1987

1988

1989

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

108
229
420
337
1419
1835
246
1536*
45
3

67
231
544
761
1463
769
228
1551*
36
2

12
291
573
558
1033
481
195
165
964*
1

225
199
280
230
40
37
62
37
29
29

272
195
229
99
31
41
61
35
48
42

242
163
185
89
59
55
50
52
36
23

-

-

-

15

88
230
628
514
830
613
1603
142
30
2
3
18

295

307

326

290
237
176
88
99
63
38
62
69
55
390
268

-

-

-

7

8

totaal

6185

5660

4399

4984

75

73

86

89

* Voornamelijk eenmalige registratie contractteelt viadeveiling.
Tabel 2. Handelsbalans van rabarber.
x 1.00kg
1984

1985

1986

1987

1988

11.119
5.563
5.556

9.754
4.322
5.432

9.817
6.653
3.165

9.823
6.203
3.620

9.267
4.788
4.479

-

65

418

-

126

11.119

9.819

10.235

9.823

9.393

uitvoer
- West-Duitsland
- België
- Frankrijk
- Zweden
- Zwitserland

2.768
1.148
932
378
109
88

2.610
1.065
916
403
80
58

2.290
782
890
342
66
91

2.097
828
766
202
106
74

2.089
946
580
340
58
87

industrie

1.713

1.375

1.303

1.613

1.251

30

15

50

53

49

6.608
0,46
0,83

5.819
0,40
1,00

6.592
0,45
0,75

6.060
0,41
0,73

6.004
0,41
0,86

handelsproduktie
- veilingaanvoer*
- aanvoer opandere wijze
invoer
totaal beschikbaar

doordraai
binnenland consumptie
inkgper persoon
gemiddelde veilingprijs

Inclusief contracten viadeveiling. Bron:PGF

ling aangevoerd. De invoer van rabarber is
gemiddeld zeer gering. Circa twee derde
van de verhandelde rabarber blijft in Nederland. De consumptie per persoon bedroeg
vanaf 1984 gemiddeld 0,43 kg per jaar. Dit
betreft gekochte rabarber. Daarnaast is er
een aanzienlijke consumptie uitvolkstuinen.
De uitvoer bedraagt de laatste twee jaar
ruim 2000 ton.Vanaf 1984 isde uitvoer ruim

20%gedaald. De uitvoer richt zich vooral op
West-Duitsland; ook België en Frankrijk zijn
belangrijke afnemers,
De afname van de rabarber voor industriële
verwerking schommelt van jaar tot jaar en
varieert tussen de 1200 tot 1700 ton per
jaar. De doordraai is bij rabarber zeer laag
en is minder dan 1% van de totale handelsproduktie.

Grond
Samenstelling
Rabarber kan men op praktisch alle grondsoorten telen,mits de ontwatering in orde is.
Bij de teelt van pollen,bestemd voor het forceren, is een lichte (zavel) grond te prefereren boven zware klei omdat veel werkzaamheden, zoals planten en rooien, zich in de
herfst afspelen, als weersomstandigheden
en conditie van de grond vaak ongunstig
zijn. Op een lichte grondsoort kan men vrijwel altijd in de herfst planten, op een zware
grond moet dit vaak tot het voorjaar worden
uitgesteld. Stekken die in de herfst zijn geplant, slaan na een zachte winter beter aan
dan die van een voorjaarsplanting. Onder
andere vanwege gevaar voor uitvriezen gaat
de praktijk meer tot planten in het voorjaar
over. De stekken ontwikkelen zich in het algemeen op een lichte grondsoort wat sneller
danopzwaregrond.
Op de Zuidhollandse eilanden worden de
pollen meestal geteeld op de betere landbouwgronden.

Grondbewerking
Vóór het planten van de stekken wordt een
diepe grondbewerking toegepast, waarbij
verdichte lagen zoveel mogelijk worden verbroken. Tevens kan men dan een voorraadbemesting geven, bestaande uit stalmest en
eventueel een kalihoudende meststof. Op
gronden die aan de zure kant zijn, verdient
hetaanbeveling vóór ofdirect nahet ploegen
een bekalking uit te voeren. Hoewel het
rabarbergewas zure grond verdraagt, dient
inverband met opname van Caeen pH >6.0
gehandhaafd te worden. Met cultivator en/of
eg wordt vervolgens het plantbed klaargemaakt.
Men kan op vlak veld of op ruggen planten.
In het algemeen heeft de laatste methode
de voorkeur, vooral bij de teelt van pollen

voor het forceren. Bij ruggenteelt heeft men
minder last van overtollig water, in het voorjaar groeien deplanten sneller, en inde herfst
dringt de kou gemakkelijker in de pollen dan
bij de teelt op vlak veld. Bovendien is het
rooien veel eenvoudiger. In Limburg worden
veuren getrokken, men legt daar de stekken
in en vervolgens wordt aangeaard tot een
hoogte van25cm.
De verzorging van rabarber is zeer eenvoudig. Totaan het 'dichtgroeien' van het gewas
moet het vrij van onkruid worden gehouden.
Zie voor de hiervoor gebruikte methoden en
middelen onder onkruidbestrijding.

Waterhuishouding
Rabarber staat bekend als weinig gevoelig
voor uiteenlopende groei-omstandigheden.
De beste resultaten worden evenwel verkregen op humeuze en goed vochthoudende
gronden, waar het gewas voldoende diep
kanwortelen. Debesteontwateringsdiepte ligt
op ongestoorde profielen tussen 1en 1,5m.
In de winter kan een inundatie van enkele
weken het gewas schade berokkenen door
het optreden van wortelrot. Inde groeiperiode kan dit al na 3 à 4 dagen het geval zijn.
Een aanwijzing voor de grote waterbehoefte
tijdens de groeiperiode is onder andere de
grote bladoppervlakte. Beregening wordt in
Nederland steeds vaker toegepast tijdens
droge perioden, vooral bij een jonge aanplant. In het algemeen kunnen de diepgaande wortels voldoende water aan de ondergrond onttrekken.
Bij het forceren van het gewas in de schuur
moet slechts weinig water worden gegeven.
Vooral na het tevoorschijn komen van de
bladeren. Veel water houdt de roodkleuring
tegen en geeft meer kans op rotting. Bij
proeven in Engeland werden de beste resultaten bereikt door na het planten de'neuzen'

schoon te spoelen, waarbij tevens de grond
goed tussen de wortels werd gebracht.
Daarna werd wekelijks 5 à 6 mm water gegeven. In Nederland wordt 1 à 2 keer per
week licht over hetgewasgebroesd.

Vruchtwisseling
Over de noodzaak van vruchtwisseling en
goede of slechte voorvruchten is niet veelbekend. Volgens Duitse literatuur is luzerne een
slechte voorvrucht in verband met kans op
violet-wortelrot. Verder is rabarber eenwaardplant van het witte en gele bietecysteaaltje
(respectievelijke Heterodera schachtii en
Heterodera trifolie). Andere waardplanten
van deze aaltjes zijn kroten en bieten,spinazie en alle koolgewassen. Verder kan rabarber ook aangetast worden door stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci). Een groot aantal
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gewassen is waardplant voor dit aaltje, te
weten: augurken, tuinbonen, knolselderij,
koolsoorten, prei, uigewassen, aardappelen,
maïs,erwten, rogge en haver.
In Engeland heeft men de ervaring dat de
vitaliteit en de opbrengst terugloopt van pollen voor forcering geteeld op land met voorvrucht rabarber. Voor tweejarige pollenteelt
adviseert men daar een tussenruimte aan te
houden vanvijf jaar.In Nederland zijnproblemen met herplant bekend op percelen waar
gedurende acht àtienjaar een normale teelt
gestaan heeft.
Gezien deze ervaringen is het aan te bevelen voor zowel pollenteelt-voor-forcering, als
een normale teelt, uitte gaan van verse aaltjesvrije grond, of bij lichte besmetting tenminste een ruime rotatie aan te houden (1
op 6) van de waardplanten (waaronder rabarber zelf).

Bemesting
Voor een goede ontwikkeling van het gewas
is een doelmatige bemesting op het veld
noodzakelijk. Rabarber is dankbaar voor
een flinke stalmestgift. Bij aanplant van een
nieuw produktieveld kan stalmest voor twee
jaar meegegeven worden tot maximaal 65
ton per ha. Bij eenjaarlijkse toediening mag
slechts 32 ton per ha gestrooid worden. Bij
de pollenteelt voor het forceren wordt de
stalmest in de herfst ondergeploegd. Voor
de normale teelt inde vollegrond wordt inde
herfst ruige mest over het veld uitgespreid.
Dit geeft dan tevens bescherming tegen
vorst en beperkt eventuele stuifschade in de
winter en het vroege voorjaar. Bij een gift
met stalmest moet de bemesting met kunstmest verminderd worden. Hoeveel minder, is
afhankelijk van de kwaliteit van de stalmest.
Een gehaltenonderzoek geeft hier uitsluitsel
over. Globaal geldt, dat voor elke 25 ton
stalmest per ha,de basisbemesting verlaagd
kan worden met 50 kg P2O5, 95 kg K 2 0 en
40 kg N, uitgaande van tijdig vrijkomen van
de meststoffen uitde stalmest.

De eerste gift (80 kg) vindt plaats bij het uitlopen van de ogen. De tweede (en eventueel derde) gift worden afhankelijk van de
groei eind mei en eind juni/begin juli toegediend.
Bij een najaarsbemesting met stalmest moet
de te verwachten hoeveelheid stikstof, die
vrijkomt, in mindering gebracht worden op
de kunstmestgift.

Fosfaat
De te adviseren hoeveelheid fosfaat is sterk
afhankelijk van de fosfaattoestand van de
grond. Deze wordt uitgedrukt in het Pw-getal, of het Pal-getal. Op analyseverslagen
van Oosterbeek komen de waarderingen
'zeer laag' tot 'hoog' voor. Deze waarden en
de bijbehorende adviezen zijn genoemd in
tabel 3. Rabarber behoort tot de groep gewassen met een hoge fosfaatbehoefte. Als
een fosfaattoestand volgens de grondanalyse 'goed' is en geen fixatie optreedt, zal
dus 125 kg per ha P 2 0 5 toegediend moeten
worden.

Stikstof
Op percelen voor de normale teelt, die volop
in produktie zijn wordt een jaarlijkse gift
geadviseerd van 250 kg Nper ha.Als basisbemesting wordt in het voorjaar 190 kg N in
de vorm van kalkammonsalpeter gegeven.
Na de eerste oogst kan nog 60 kg N als bijbemesting toegediend worden. Dit gebeurt
vaak indevorm van kalksalpeter.
Bij de teelt van pollen voor forceren wordt
het eerste jaar intotaal 200 kg N per hagestrooid, in een gedeelde gift. Bij het uitlopen
vande ogenwordt 100kgtoegediend,waarna halverwege het groeiseizoen (begin juni)
de rest volgt. Gedurende het tweede (en
derde) teeltjaar van pollen voor forcering
luidt het advies om in totaal 160-240 kg te
strooien,verdeeld overdetwee ofdriegiften.

Kali
Rabarber behoort tot de gewasgroep met
een normale kalibehoefte. De hoeveelheid
Tabel 3. Adviesvoor fosfaatbemesting inkg P 2 0 5
perha.
fosfaattoestand
van de grond
zeer laag
laag
vrij laag
goed
vrij hoog
hoog
zeer hoog

advies
(kg/ha)
400
300
200
125
75
50
0
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Tabel4.Advies voor kalibemesting inkgK 2 0 perha.
K-of
K-HCI
«9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
»60

waardering
kalitoestand
zeer laag
laag
vrij laag
goed
vrij hoog
hoog
zeer hoog

zeeklei

+loss
350
300
250
200
150
100
0

kalidie moetwordengestrooid,isonderandere sterk afhankelijk van de grondsoort en
dedaaraanwezigevoorraad.
Tabel4geeft eenoverzicht vandehoeveelheden voor de verschillende grondsoorten.
Het Bedrijfslaboratorium te Oosterbeek bepaalt het Kof K-HCI-getalengeeft daarvoor
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zand- en
dalgrond
300
250
200
150
100
50
0

K-getal
<9
10-19
20-29
30-39
40-49
»50

IJsselmeergrond
waardering
bemestingskalitoestand
advies
laag
vrij hoog
goed
vrij hoog
hoog
zeer hoog

200
150
100
50
0
0

waarden van 'zeer laag' tot 'zeer hoog'.Op
gronden waarvan de kalitoestand 'goed' is,
bijvoorbeeld opzandgrond,kanmeteengift
van 600 kg per ha patentkali worden volstaan. Omdat rabarber niet gevoelig isvoor
chloor, kan in dit geval ook 380 kg kalizout
40%gestrooid worden.

Rassen
Het rassenonderzoek aan rabarber is in Nederland altijd vrij beperkt geweest, waarschijnlijk omdat het totale rabarberareaal al
jaren slechts enkele honderden habedraagt.
In Engeland, waar de rabarberteelt wel vrij
belangrijk is, zijn enkele nieuwe rassen
ontwikkeld die in 1988 en 1989 vergeleken
zijn met enkele in Nederland veel geteelde
rassen. Hierbij is naast de geschiktheid voor
de normale teelt vooral gekeken naar de
forceerbaarheid. Deeerste resultaten vandit
nog niet afgeronde onderzoek zijn achterin
dit hoofdstuk opgenomen.
Bij het maken van een rassenkeuze bij rabarber is naast de geschiktheid van een ras
voor een bepaalde teelt ook van belang voor
welke afzetmarkt het produkt bedoeld is. De
rabarber afkomstig van de geforceerde teelt

ende metfolie vervroegde teelt isvrijwelgeheel bestemd voor de verse markt. De rabarber van de normale teelt kan zowel opde
verse markt als via de industrie afgezet
worden, waarbij de rassen aan andere eisen
moeten voldoen. Vraagt de consument juist
roodgekleurde stelen; de industrie wil graag
groene stelen voor de verwerking tot rabarbermoes in potjes en rode stelen voor de
verwerking tot vlaaivulling. Er zijn rassen die
voor beide doeleinden geschikt zijn, maar er
moet bij het kiezen van een ras met dit aspect rekening gehoudenworden (zietabel5).
Andere belangrijke eigenschappen bij het
maken van een rassenkeuze zijn:vroegheid,
kwaliteit van de stelen, opbrengst, forceerbaarheid en verwerkingskwaliteit.

Tabel5. Rassentabel met rubricering naarteeltwijze.
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
forcering in
trekruimten

ras
Frambozen Rood
Goliath
Sutton's Seedless
Timperley Early
Versteeg

B
A
N
B

normale teelt
vers
B
A

B

ndustrie
A

A
A

Tabel 6. Overzicht vande raseigenschappen bij
zijn naar vroegheid gerangschikt.
Onderzoek 1982/1983.
ras
relatieve
opbrengst

kwaliteit I

Timperley Early
115
Frambozen Rood
62
Sutton's Seedless 110
Goliath
113
1

vervroeging
met folie

Steelkleur: 1=zeer lichtgroen;9=

6
6
7,5
8

rabarber voor de forcering

steelkleur1
inuitwendig
wendig
5,5
8
7
5,5

4,5
7
7,5
3,5

steeldikte
5
5,5
6,5
7,5

ntrekruimten. De rassen

recht- glad- ondiep
heid heidv/d te v/d
goot
steel
steel
5
6,5
6,5
7,5

6,5
4
7
5,5

7,5
5
6
6,5

koudesom
115-150
190-210
300-310
300-310

donkerrood
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Vroegheid
Zowel voor de geforceerde teelt, de vervroegdeteeltalsvoor denormaleteelt isde
vroegheid van belang omdat de prijs in.de
loopvanhetseizoendaalt. Bijdegeforceerdeteeltkanmenvanvroegerassenspreken
als een ras een lage koudebehoefte heeft.
Hoelagerde koudebehoefte vaneenrasis,
hoevroegerdepolkangaanproduceren.Bij
vervroeging metplastic folie ishetwenselijk
voor vroege envrij vroege rassente kiezen
omhetvervroegendeeffectvandefolieoptimaal te benutten. Bij de normale teelt kan
door rekening te houden met de vroegheid
van de rassen eenoogstspreiding vantwee
totdriewekenbereiktworden.

Een nadelige raseigenschap ishetproduceren van gedraaide stelen of stelen meteen
krommevoet.Ditgeeftproblemenmetsorteren alsmede een mindere presentatie. Ook
produceren sommige rassen stelen die aan
debovenzijdealgaansplitsen(zogenaamde
vorken)watooknadelig isvoordepresentatie.Verdermoetendestelengladzijn,datwil
zeggen zo weinig mogelijk geribd, moeten
zeeenondiepe goot hebbenenvrij zijnvan
scheuren enbeschadigingen. Sommigerassen hebben een dunne huid waardoor gemakkelijk groeischeuren en/of beschadigingentijdens deoogst opkunnentreden.Een
rasmetrechtopgroeiendesteleniszowelop
het veld als in de trekruimte gemakkelijker
oogstbaar.

Opbrengst

Kwaliteitvandestelen
Naast een goede hoeveelheid stelen moet
een ras ook stelen van goede kwaliteit produceren. Een (kist)lange,dikke,rechtesteel
meteenuitwendigerodekleurisgewenst.

De rasverschillen zijn wat de opbrengst betreft vrij groot. Toch kan de vroegheid van
een ras of de kwaliteit van de stelen reden
zijn om aan een minder produktief ras de
voorkeurtegeven.

Tabel7. Overzicht van de raseigenschappen bij rabarber voor devervroegde teelt metfolie.
De rassen zijn naarvroegheid gerangschikt.
Onderzoek 1984.
ras
relatieve
opbrengst
Timperley Early
Frambozen Rood
1

115
85

kwaliteit
I

steelkleur1
inuitwendig
wendig

7
9

4
7,5

3
4,5

steeldikte
5
6,5

rechtheid
steel
5,5
6,5

gladheidv/d
steel
6,5
4

ondiepte v/d
goot
8,5
5

Steelkleur: 1=zeer lichtgroen;9= donkerrood

Tabel8. Overzicht van de raseigenschappen bij rabarber voor de normale teelt.
Derassen zijn naarvroegheid gerangschikt.
Onderzoek 1984.
ras
relatieve
opbrengst
Frambozen Rood
Goliath
Versteeg
1

73
102
125

kwaliteit
I

steelkleur1
inuitwendig
wendig

9
9
9

Steelkleur: 1=zeer lichtgroen;9=donkerrood
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8
5
5,5

4
2,5
2,5

steeldikte
6,5
7
7,5

rechtheid
steel
6,5
7,5
7

gladheidv/d
steel
4
5,5
5,5

ondiepte v/d
goot
5
6,5
5,5

Forceerbaarheid
Tussen de rassen bestaan verschillen in forceerbaarheid. Sommige rassen geven bij
forcering onvoldoende kwaliteit of te weinig
stelen en komen niet voor forcering in aanmerking. Tussen de rassen die wel geschikt
zijn voor forceren, bestaan grote verschillen
in koudebehoefte voor het verkrijgen van
een volledige rustbreking. Deze koudebehoefte - in de tabellen en rasbeschrijvingen
opgenomen als koudesom - wordt in trajectenweergegeven. Ineen relatief warme herfst
waarin de koudesom langzaam oploopt, kan
het laagste getal aangehouden worden; in
een relatief koude herfst waarin de koudesomsnel oploopt, het hoogstegetal.

B = beperkt aanbevolen ras; ras dat voor
speciale omstandigheden of voor beperkteteelt aanbevolen wordt;
O = ras dat van geringe betekenis geacht
wordt;
N = nieuw ras; ras dat beproevenswaardig
blijktte zijn.
In de tabellen 6 t/m 8 worden voor de verschillende teelten de rassen met hun rubricering en hun raseigenschappen vermeld.
De raseigenschappen zijn in waarderingscijfers weergegeven. Een hoger cijfer betekent
respectievelijk meer kwaliteit I, een meer rode steelkleur, een dikkere steel, een meer
rechte steel, een meer gladde steel en een
minder diepe steelgoot. Daarnavolgt eenbeschrijving van de rassen. Tabel 9 geeft de
optimale forceertemperatuur van de rassen
diegeschikt zijnvoorforceren.

Verwerkingskwaliteit
De verwerkende industrie geeft de voorkeur
aan zowel uitwendig als inwendig groene
stelen om een frisgroene moesteverkrijgen.
Een geheel rood gekleurd ras kan na verwerking een ongewenste tint rood-roze moes
geven. Bij verwerking tot moes voor bijvoorbeeld vlaaivulling wordt een rode kleur juist
wel opprijsgesteld.
Naverwerking moet de zoet/zuurverhouding
van de moes goed zijn, hoewel hierin door
toevoeging van suiker wel in bijgestuurd kan
worden. Een afwijkend aroma en een te
hoog oxaalzuurgehalte na verwerking zijn
ongewenst.
Voordeaanbevelingvanderassenwordtconform de Rassenlijst voor Vollegrondsgroenten de volgende rubricering aangehouden
(zie ooktabel 5):
A = hoofdras; ras dat voor algemene of vrij
algemene teelt inaanmerking komt;

Rasbeschrijvingen (derassen
zijnalfabetisch gerangschikt)
Frambozen Rood
Een vrij vroeg, zeer matig tot extreem slecht
produktief ras. Is vrij goed geschikt voor forcering,vervroegde teelt en normale teelt.
Stelen lang, vrij recht tot recht, middelmatig
dik, middelmatig diepe goot, aan de achterzijde vrij sterk geribd; uitwendig donkerrood,
maar naar boven toe in de vervroegde en
normale teelt groen, voet rood, bij forcering
inwendig donkerrood, maar bij de vervroegdeen normale teelt inwendig vrijgroen.
Geeft een voldoende percentage kwaliteit bij
forcering en een zeer goed percentage kwaliteit I bij de vervroegde teelt en de normale
teelt. Wordt alleen in Limburg geteeld waar

Tabel9.Optimale forceertemperaturen per ras.
ras

begintemperatuur

tijdsduur

temperatuur na
eerste oogst

Timperley Early
Frambozen Rood
Goliath
Sutton's Seedless

14
14
17
17

2,5 week
2,5 week
3 à3,5 week
3 à4week

10à 11
11à 12
13à 14
13à 14

°C
°C
°C
°C

°C
°C
°C
°C
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intussen beter produktieve selecties van
Frambozen Rood gebruikt worden. Heeft als
vrij vroeg ras voor een volledige rustbreking
minimaal 250-270 koude-eenheden nodig.
De forceertemperatuur mag vanaf het inzetten tot aan de eerste oogst 14°C zijn, maar
moet daarnaworden verlaagdtot±11°C.
Goliath
Een laat, goed tot zeer goed produktief ras.
Is goed geschikt voor de normale en geforceerde teelt. Geschikt voor de verse markt
ende industrie.
Stelen middenlang, recht tot zeer recht, dik
tot zeer dik, vrij ondiepe tot ondiepe goot
met brede rand, aan de achterzijde middelmatig weinig geribd; uitwendig groen bij de
geforceerde teelt iets rood, voet wit, inwendig groen; scherp zuur door een betrekkelijk
laag kalkgehalte. Geeft een goed percentage kwaliteit Ibij forcering en een zeer goede
kwaliteit Ibijde normale teelt. Vormt meestal
enige zaadstengels.
Wordt vooral in de omgeving van Barendrecht het meest geforceerd. Heeft als laat
ras voor een volledige rustbreking minimaal
300-330 koude-eenheden nodig. De forceertemperatuur mag vanaf het inzetten tot aan
de eerste oogst 17 à 18°C zijn, maar moet
daarnaworden verlaagdtot+ 14°C.
Sutton's Seedless1
Een vrij vroeg en zeer goed produktief ras
van Engelse herkomst. Heeft in forceerproeven zeer goed voldaan. In de vervroegde
teelt en de normale teelt kunnen vrij dikke
stengels gevormdworden.
Stelen vrij lang, vrij recht tot recht, bij forcering vrij dik, vrij ondiepe goot, zowel uitwendig als inwendig geheel donkerrood, voet
roze. De achterzijde van de stelen is weinig
geribd. Geeft een goed percentage kwaliteit
I, maar heeft soms last van gebarsten stelen. Vormt geen zaadstengels. De hoeveelheid benodigde koude-eenheden is nog niet
precies bekend.Geadviseerd wordt om voorlopig voor een volledige rustbreking 300-310
koude-eenheden aantehouden.
1

Timperley Early
Een zeer vroeg, zeer goed tot extreem produktief ras van Engelse herkomst. Is vrij
goed geschikt voor de forcering en goedgeschikt voor devervroegde teelt.
Stelen middenlang, middelmatig recht, middelmatig dun, zeer ondiepe goot en uitwendig groen maar bij de geforceerde teelt iets
rood, voet lichtrood, inwendig groen tot vrij
groen; de achterzijde van de stelen is vrij
weinig tot weinig geribd. Geeft een voldoende percentage kwaliteit Ibij forcering en een
vrij goed percentage kwaliteit I bij de vervroegde teelt. Vormt meestal enige zaadstengels.
Dejonge stekken rotten na het planten soms
in. Daarom wordt aangeraden de wortels na
het scheuren evente laten indragen.Oudere
pollen hebben te kleine 'neuzen' die weinig
kwaliteit Istelen produceren. Kan zeer vroeg
worden geforceerd omdat de koudebehoefte
slechts 115-150 eenheden bedraagt. Vanaf
inzetten van de pollen 14°C aanhouden en
nade eerste oogst 11°C.
Versteeg
Een laat, extreem goed produktief ras. Is
goed geschikt voor de normale teelt voor de
industrie. Stelen vrij lang, recht, dik tot zeer
dik, middelmatig ondiepe goot, aan de achterzijde middelmatig weinig geribd;uitwendig
en inwendig groen, voet wit. Geeft een zeer
goed percentage kwaliteit I.
Hieronder volgt een korte karakterisering
van een aantal rassen die niet meer aanbevolen worden,nooit in Nederland onderzocht
zijn of nog in onderzoek zijn. Van deze
laatste rassen is de beschrijving gebaseerd
opeen beperkt aantal proefgegevens.
CawoodDelight. Een in Engelanddoor Stockbridge House EHS ontwikkeld ras dat daar
gebruikt wordt voor teelt voor deverse markt
en voor de industrie. De stelen zijn zowel inals uitwendig rood en hebben een goede
consistentie.

Verkrijgbaar bijo.a. Nuclear Association (Rhubarb) Ltd.,4St. Mary's Place,Stamford,Lines. PE92 DN, Engeland
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Champagne Rood. Beproefd van 1982 t/m
1984.Nietmeeraanbevolenvanwegeextreem
slechte opbrengst, middelmatig dunnen, vrij
sterk geribde, groene stelen die matig recht
waren.
Crimson Wine.Beproefd van 1982t/m 1984.
Niet meer aanbevolen vanwege onvoldoende in-en uitwendige kleur.
German Wine.Beproefd van 1982t/m 1984.
Is een ras met een zeer matige opbrengst
en kortestelen.
Holsteiner Bloed. Beproefd van 1982 t/m
1984. Niet meer aanbevolen vanwege onvoldoende rechte envrij kortestelen.
Paragon. In Nederland in 1977/1978 beproefd voor forcering en daarna niet meer
meegenomen vanwege de matige produktie.
Prince Albert. Een bijna 150 jaar oud ras.
Was een belangrijk ras voor de forcering
vanwege zijn vroegheid, maar na introductie
van het kwalitatief betere ras Timperley Early is Prince Albert verdwenen.

in de geforceerde teelt, vrij dik tot dik met
een vrij ondiepe goot. Stelen zijn aan de
achterzijde vrij weinig tot weinig geribd. Lijkt
redelijk geschikt voor de verse markt en de
industrie. Is weinig geschikt voor forcering
vanwege "gevorkt" blad.
StockbridgeHarbinger. Een door Stockbridge
House EHS ontwikkeld middenvroeg ras.
Lijkt onvoldoende geschikt voor forcering
vanwege te veel dunne en slappe stengels.
Voor de overige teelten nog geen gegevens
beschikbaar.
Reeds Early Superb. Een door Stockbridge
House EHS ontwikkeld ras. Is nog in onderzoek. Geeft in de proeven een variërende
opbrengst inde normale teelt en een slechte
opbrengst in de geforceerde teelt. De uitwendige kleur in de normale teelt is groen
en inde geforceerde teelt vrij rood. Inwendig
is de steel vrijwel niet rood gekleurd in de
normale teelt en iets rood in de geforceerde
teelt. Desteel is middelmatig recht, matig tot
voldoende dik met een ondiepe goot. Stelen
zijn aan de achterzijde weinig geribd. Lijkt
onvoldoende geschikt voor zowel de normale alsde geforceerde teelt.

Stockbridge Arrow. Een door Stockbridge
House EHS ontwikkeld ras. Het ras dankt
zijn naam aan de typische driehoekige vorm
van het blad. Is nog in onderzoek. Geeft een
goede opbrengst zowel in de normale teelt
als bij forcering. De uitwendige steelkleur is
vrij rood. Inwendig is de steel vrijwel niet tot
iets rood gekleurd. De steel is vrij recht, vrij
dik tot dik met eenzeer ondiepe goot. Stelen
zijn aan de achterzijde vrij weinig tot weinig
geribd. Lijkt redelijk geschikt voor de verse
markt en matig tot onvoldoende geschikt
voor de industrie.

Victoria. Een bijna 150 jaar oud ras, dat in
Engeland nog volop voor de late forcering
gebruikt wordt. Het probleem bijdit ras isdat
er stekmateriaal van minder goede kwaliteit
in omloop is. In Nederland in 1977/1978 beproefd voor forcering en produceerde toen
dunne, korte, groene stelen. Victoria van
een andere herkomst heeft in recente proeven een hoge opbrengst gegeven, maar blijft
zowel uitwendig als inwendig groen. Deze
herkomst van Victoria lijkt geschikt voor de
industrie.

Stockbridge Cropper. Een door Stockbridge
House EHS ontwikkeld ras. Is nog in onderzoek. Geeft in de proeven een variërende
opbrengst in de normale teelt en een goede
opbrengst in de geforceerde teelt. De uitwendige kleur isrood en inwendig isde steel
ook iets rood gekleurd. De steel is vrij recht
tot recht in de normale teelt en minder recht

De in dit hoofdstuk opgenomen adviezen
voor rassenkeuze gelden op het moment
van samenstelling. Na korte of langere tijd
kan hierin verandering optreden. Raadpleeg
dus ook de meest recente versie van de
Rassenlijst voor Vollegrondsgroenten die opgenomen is in het Rassenbericht van dit gewas verkrijgbaar bij het CRZteWageningen.
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Planten
Plantmateriaal
Devermeerdering van rabarber gebeurt langs
vegetatieve weg. Dit werd van oudsher binnen het bedrijf uitgevoerd. De laatste jaren
wordt, vooral voor pollenteelt voor forcering,
steeds meer materiaal aangekocht. Hierbij is
het belangrijk van gezond, met name aaltjes- en virusvrij plantmateriaal, uit te gaan.
In verband hiermee en ook met het oog op
raszuiverheid is het gewenst te komen tot
erkende vermeerderingsbedrijven, die goedgekeurd plant- of vermeerderingsmateriaal
kunnen leveren. Keuring door de NAKG is
mogelijk en wordt reeds op verzoek van een
enkel bedrijf verricht.
Rabarber wordt vermeerderd door middel
van scheuren of snijden van de pollen. Als
uitgangspunt voor het forceren worden bij
voorkeur geen pollen gebruikt van een aanplant die reeds meerdere jaren in produktie
is. Het is beter voor dit doel de pollen speciaal op te kweken. Gedurende het forceren
moeten de pollen ook aan het eind van de
oogst nog bladstelen produceren van voldoende dikte. Daarvoor zijn als uitgangsmateriaal goed ontwikkelde pollen met enkele
krachtige knoppen (neuzen of ogen) nodig.
Gaat men uitvan pollen met minder fors ontwikkelde knoppen, dan oogst men vaak te
dunne stengels.Andere belangrijke criteriabij
selectie van materiaal voor eigen vermeerdering (kunnen) zijn: vroegheid, kwaliteit en
kleur van de stelen, opbrengst, forceerbaarheid en verwerkingskwaliteit. In het vorige
hoofdstuk (Rassen) zijn ze uitgebreid besproken.

Vermeerderingenopkweek
Traditionelevermeerdering
Men snijdt gezonde virusvrije moederplan18

ten in zoveel stukken als er knoppen zijn.
Elke stek moet minstens één goed ontwikkelde knop bezitten. Gemiddeld worden 5 à
6 stekken van een pol gesneden. Na het
snijden moet men de wondvlakken laten opdrogen voordat er wordt geplant. Er wordt
dan wondweefsel gevormd. Dit vermindert
de kans op rot en schimmelaantasting. De
opgedroogde stekken worden vervolgens op
de vaste plaats in de vollegrond uitgeplant.
Soms worden de geforceerde pollen na de
oogst opnieuw in de vollegrond uitgeplant
voor het leveren van stekken in het daaropvolgende jaar.
Voor het stekken rechtstreeks in de vollegrond is een sterke wortelgroei nodig. Tijdens het seizoen kent de rabarber drie perioden metversterkte wortelgroei, namelijk:
a) in het vroege voorjaar, voor het uitlopen
vandeknoppen;
b) in de zomer na de eerste oogst, en vóór
de hergroei;
c) in het najaar, alsde plant in rust is.
Traditioneel wordt op de lichte gronden het
meest gestekt in het najaar. Daarbij wordt de
pol na het afsterven van het blad gelicht en
worden er nieuwe stekken gesneden. Deze
plant men op het veld uit, waarna bij gunstig
weer de stek voor de vorst algoed geworteld
is. Bij te natte weersomstandigheden is de
beworteling onvoldoende, waardoor de kans
op uitvriezen in de winter toeneemt. Daarom
wordt in de praktijk ook vaak van voorjaarsstek uitgegaan. Daarbij wordt in februari gerooid en na het stekken op het veld uitgeplant. Bij gunstig voorjaarsweer gaat de stek
al snel wortelen en blad vormen, zonder de
stilstand inde groei,diede najaarsstek soms
kenmerkt. Bij een koud voorjaar kan de aanslag ook problemengeven.
Nieuw en nog experimenteel is de vermeerdering als zomerstek. In de tweede periode
van versterkte wortelgroei (circa juni) worden de geselecteerde planten gelicht, ontdaan van blad, en gestekt in de vollegrond.

Indeze periode neemt dewortelgroei toe om
het tweede schot te maken. Daardoor vormt
de plant binnen enkele weken nieuwe wortels enalenige volgroeide bladeren.
Direct rechtstreeks stekken in de vollegrond
is relatief goedkoop; een nadeel is de lage
vermeerderingssnelheid. Daarom is gezocht
naar andere methoden.

bruikt als extra stekmateriaal. Na dompelen
instekpoeder wordt dit materiaal opeen verwarmd zandbed (21°C) en onder nevel weggezet. Na voldoende wortelvorming (twee
weken) worden de planten opgezet en in de
kasverder opgekweekt.

Snelle(Engelse)vermeerdering

Weefselkweek is een zeer snelle methode
om de planten te vermeerderen. Ziektevrije
groeitopjes worden op een groeimediumonder steriele omstandigheden uitgezet, waarna zich zijscheuten ontwikkelen. Bij Timperley Early groeien per maand gemiddeld vier
scheuten,dievervolgens weer gekloond kunnenworden. Zowerd met dit vroege ras een
vermeerderingsfactor van vier per maand
bereikt. Bij late rassen zoals Goliath, ligt de
vermeerderingsfactor lager (op ongeveer
drie). Voor het bewortelen worden de vermeerderde scheuten overgezet in een apart
bewortelingsmedium. Na circa vier weken
zijn de vitroplantjes voldoende beworteld om
in de kas in potgrond te worden uitgezet
(half potgrond, half zand). De potgrond wordt
hiervoor behandeld tegen schimmelziekten.
Vooral kort na het uitplanten in de potgrond
moet een hoge relatieve luchtvochtigheid
gehandhaafdworden.

Voor een snelle vermeerdering (van virusgetoetst materiaal en van nieuwe rassen) is
door het Proefstation Stockbridge House in
Engeland een methode ontwikkeld, waarbij
men binnen enkele jaren over veel plantmateriaal kan beschikken. In het voorjaar worden van de beschikbare pollen de groeipunten van de knoppen (neuzen) afgesneden,
waardoor de pol een stimulans krijgt om veel
zijscheuten te vormen. De pollen worden bij
een temperatuur van 16°C gezet. Als de zijscheuten gaan uitlopen, worden hiervan
stekken gesneden op zodanige wijze dat er
een stuk van de pol aan blijft zitten. Deze
stekken worden in potgrond onder glas uitgezet. Na 10-24 dagen zijn ze voldoende
beworteld. Ze worden dan overgeplant in
potten of bakken en verder opgekweekt onder een hoge relatieve luchtvochtigheid. Ongeveer vier weken na het verplanten zijn het
vrij grote planten geworden met 4 à 5 loofbladeren. Deze planten worden in stukken
gesneden, zodanig, dat per stuk één oog
aanwezig is en enkele wortels. Ook deze
stekken komen in potten of bakken testaan,
in potgrond en bij een hoge relatieve luchtvochtigheid. Dit proces kan drie à vier keer
per jaar worden herhaald. Op deze wijze is
het in principe mogelijk 64 planten van één
polte telen.Naéénjaar zijn aldeze stekken
reeds vrij grote pollen geworden. BijTimperley Early werden met deze methode goede
resultaten verkregen, bij late rassen is de
aanslag moeilijker.
Extra stekmateriaal: Voordat men de knoppen uit de planten snijdt, kan men eerst enkele bladeren laten ontwikkelen. De knop
met het bladwordt danweggesneden enge-

Vermeerderingdoorweefselkweek

Vermeerdering door weefselkweek is werk,
dat door specialisten onder laboratoriumomstandigheden wordt uitgevoerd. Het voordeel
is de zeer snelle vermeerdering die uitgaand
van weinig plantmateriaal is te bereiken.
Daardoor is ook een snelle verbetering en
verbreiding vande rassen mogelijk.
Nadelen zijn (nog) de kans dat mutaties optreden, de uitval die kan optreden bij overzetten naar de potgrond en de hogere prijs.
Bij bredere toepassing zullen deze nadelen
afnemen.

Planttijd
Rabarber wordt normaal gesproken uitgeplant tussen september en maart. Uitplanten
vroeg in het najaar heeft vooral op lichte
gronden de voorkeur, omdat de stekken dan
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vóór de winter vast staan. De stekken die in
hetvoorjaar (februari/maart) worden geplant,
komen meestal moeilijker op gang en ontwikkelen zich dan in het eerste jaar minder
goed. Op een lichte grondsoort kan men vrijwel de hele winter bij vorstvrij weer uitplanten. Op zware grondsoorten is het vaak te
nat om in november/december te planten en
moet dit noodgedwongen tot het voorjaar
worden uitgesteld.

Plantmethode
InNederland isvan oudsher opvlak veldgeplant. De teelt op ruggen maakt de laatste
jaren echter meer opgang. In het algemeen
adviseert men in ons land om ondiep te
planten. De knoppen (neuzen) moeten net
zichtbaar blijven of net onder de grond
zitten. Bij te diep planten is de kans op een
slechte aanslag of verstikken groot.
Bij het planten op ruggen worden de stekken
met de hand of met de machine in vooraf
getrokken geulen gelegd, die daarna licht
worden dichtgeschoven. In de loop van het
seizoen wordt aangeaard tot een hoogte van
25 cm. Op deze wijze verkrijgt men een ruggenteelt, die verschillende voordelen heeft
boven teelt op vlak veld. Men heeft bijvoorbeeld minder last van overtollig water, de
groei in het voorjaar is sneller en de kou
dringt in de herfst gemakkelijker in de pollen
door. Bovendien is het rooien van de pollen
eenvoudiger.

Plantafstand
De plantafstand is afhankelijk van het doel
waarvoor de planten worden geteeld en van
het ras dat men gebruikt. Voor opkweek van
pollen voor het forceren kan nauwer worden
geplant dan voor een produktieveld in de
vollegrond. Verder moeten late rassen ruimer worden geplant danvroege.
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In Nederland is weinig onderzoek op dit gebied verricht. In Engeland heeft men daarentegen wel proeven genomen. Hierbij is
gebleken, dat de opbrengst per oppervlakteeenheid toeneemt, naarmate nauwer wordt
geplant. De gemiddelde opbrengst per pol
liep echter terug. In kwaliteit was er weinig
verschil. Uiteindelijk is men toch tot de conclusie gekomen,dat nauwer planten dan het
standaardplantverband van ± 0,75 x 0,90
meter economisch niet verantwoord is. Deze
afstand geldt voor de opkweek van vroege
rassen voor het forceren. Het betekent dat
er circa 14.800 planten per ha komen te
staan. Uit het onderzoek in Engeland is verder gebleken, dat men zonder bezwaar het
plantverband kan veranderen in bijvoorbeeld
± 1,50 x 0,45 meter, mits het plantgetal per
oppervlakte-eenheid gelijk blijft. De ruime
rijenafstand heeft bepaalde voordelen bij de
mechanisatie vanteelt en oogst.
Produktieveld. Deplantafstand voor eenproduktieveld in de vollegrond is ruimer dan bij
teelt voor forcering. Voor vroege rassen zoals Frambozen Roodwordt een plantafstand
van 0,75 x 1,00 meter (13.300 planten per
ha) aangehouden. Late rassen zoals Goliath
en Versteeg worden bij 1,0 x 1,0 meter
(10.000 planten per ha) geplant. Op grote
percelen kan het gewenst zijn om pluk- en
rijpaden aante houden. Menzou dan steeds
twee rijen op 75 cm kunnen planten, met
daartussen een padvan 1,5meter.
Opkweek voor forceren. Voor de opkweek
van pollen voor het forceren wordt geadviseerd te planten bij 0,75 x 0,90 meter voor
een tweejarige pollenteelt op een vruchtbare
grond. Soms wordt aangeraden om bij eenjarige pollenteelt een nauwer plantverband
en bij driejarige pollenteelt een ruimer plantverband aan te houden. In de praktijk houdt
men echter voor de eenjarige pollenteelt een
extra ruim plantverband van 1,0 x 0,80 meter aan. Hierdoor kan men reeds bij het forceren uitgaan vanvrijzware eenjarigepollen.

Verzorging
De verzorging van een rabarberaanplant is
zeer eenvoudig. Naast eventuele ziektebestrijding moet aandacht worden geschonken
aan de bestrijding van het onkruid en aan
het uitbreken van de bloemstengels.

Onkruidbestrijding
Attentie:detoelating vanchemische middelen is intoenemende mate aanwisselingen onderhevig;men raadplege daarom
steeds de meest actueleadvisering.

mentvanspuiten noggroen is.
Bij het niet gebruiken van herbiciden is men
aangewezen op mechanische of handmatige onkruidbestrijding (schoffelen). In Amerikawordt de grond tegen onkruid ook welbedekt met jaarlijks 15-20 cm stro (mulching).
Dit is een effectieve en relatief goedkope
methode. Een bijkomend positief effect is
het schoon oogsten van de stengels in de
buitenteelt. In de USA had aanbrengen van
stro tevens een opbrengstverhogende werking.

Bloemstengels
Gezien het meerjarige karakter van de teelt,
zal men overwegend gebruik maken van
langwerkende bodemherbiciden. Indemeeste gevallen geeft 1-2 kg/liter simazin per ha
een afdoende bestrijding van het onkruid.
Dit middel wordt gespoten in het najaar als
het gewas geheel is afgestorven, of in het
voorjaar vóór het uitlopen van de knoppen.
De laagste dosering geldt voor de lichte
gronden. Zijn er op dat moment reeds onkruiden aanwezig, dan verdient het aanbeveling paraquat of diquat in een dosering
van 3 liter per haaan simazin toe tevoegen.
Hetgewasmoetdanvolledigzijnafgestorven.
Kweekgras kan bestreden worden door in
oktober of november te spuiten met maximaal 20 kg dalapon 85% per ha. Dit heeft
echter alleen effect als het gras op het mo-

Inhet voorjaar schieten de pollen en worden
dikke bloemstengels gevormd. In het algemeen zijn vroege rassen (weinig koudebehoefte) gevoeliger voor schieten dan late
rassen (grote koudebehoefte). Zo zullen ook
na een langdurige koude winter meer schieters voorkomen dan na een betrekkelijk
zachte winter met korte koudeperioden.
Het verdient aanbeveling de bloemstengels
vroeg in het seizoen (begin mei) te verwijderen. Laat menze staan,danonttrekken ze
assimilaten, waardoor de pollen zich minder
goed ontwikkelen. In Engeland is geconstateerd, dat hettijdig wegbreken van debloemstengels de opbrengst met circa 30% kan
verhogen.
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Ziektenenplagen
Rabarber is een sterk gewas, dat door weinig ziekten wordt aangetast, mits men bij de
vermeerdering uitgaat van gezond oudermateriaal.

tencysten.
Bestrijding: géén bieten, kroten, spinazie
(zomer- en herfstteelt), kool, koolraapgewassen en rabarber alsvoorvrucht telen.

Bladvlekken(Ramulariarhei)

Stengelaaltjes (Ditylenchus
dipsaci) en destructoraaltje
(Ditylenchusdestructor)

Verspreid over het blad komen ovale tot onregelmatig gevormde bruine vlekjes voor. De
ziekte treedt vooral op onder vochtige omstandigheden en in slecht verzorgde percelen. Hoewel de aantasting soms een voortijdig afsterven van de bladeren kan veroorzaken, heeft deze ziekte geen economische
betekenis.

Roest(Pucciniaphragmitis)
Op de bovenkant van de bladeren ontstaan
roodachtige tot paarse vlekjes, die aan de
onderzijde van het blad geelachtig-wit zijn
en uitstulpen. Hieruit komt een witachtig
poeder (bekersporen). Deze roest wisselt
van waardplant. De zomer- en wintersporen
worden gevormd op riet in langwerpige bruine vlekken aan beide zijden van het blad.
De bestrijding bestaat uit het tijdig verwijderenvan riet uit en rondom depercelen.

Bietecysteaaltjes (Heterodera
Schachtii Schmidt -wit bietecysteaaltje -enHeteroderatrifolii Goffart f.sp. beta - geel
bietecysteaaltje )
Vaaktreedt daarbij pleksgewijs slechte groei
op; soms echter op het hele perceel vertraagde groei, gepaard gaande met een
aanzienlijke opbrengstreductie. Het wortelstelsel is soms baardig en aan de wortel zit-
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Aaltjes dringen vanuit de grond de plant binnen in de zone onder de zijknoppen, waardoor rotting ontstaat. Het onderste deel van
de bladstelen wordt eveneens aangetast. De
stelen zwellen iets op en het weefsel maakt
eenvermolmde indruk. Deplanten vallen uiteindelijk weg. Men kan aaltjesaantasting
voorkomen door gezonde stekken op een
niet besmette grond uit te zetten. Bemonstering op aaltjes van nieuw aan te planten percelen is een eerste vereiste. Bij aanwezigheid van aaltjes kan een grondontsmetting
overwogenworden.

Valse meeldauw
porajaapiana)

(Peronosa-

Op de bovenkant van de bladeren ontstaan
geelachtige vlekken, die aan de onderkant
met wit schimmelpluis zijn bedekt. Koel,
vochtig weer werkt de aantasting indehand.
Bestrijding is mogelijk door te spuiten met 5
kg koperoxychloride 50%, maar is meestal
economisch nauwelijks verantwoord.

Virusziekten
In het voorjaar blijft de bladontwikkeling achter bij die van gezonde planten.Vaak komen
chlorotische vlekken voor, echter niet op alle
bladeren van een zieke plant. Soms is spra-

kevanalleen enkele gelevlekjes,terwijlweer
andere bladeren ermee bezaaid kunnen zijn.
Ook kunnen mozaïek-symptomen, te licht
gekleurde bladeren en necrotische ringen of
necrotische plekken op de bladeren worden
aangetroffen. Later in het voorjaar komen
bepaalde bladgedeelten slecht tot ontwikkeling. Ze zijn lichtgroen en bros. Inde zomermaanden vallen op deze plaatsen grote gaten in hetbladweefsel.
De ziekte kan door een aantal virussen wordenveroorzaakt,waarvan hetArabis-mozaïekvirus, kersebladrolvirus en tomatenzwartkringvirus overgaan via aaltjessoorten in de
bodem. Het knollemozaïekvirus wordt op
non-persistente wijze door bladluizen verspreid.
Zieke planten geven op het veld een lagere
opbrengst en zijn bovendien later oogstbaar
dan gezonde planten. Voor het forceren zijn
viruszieke planten ongeschikt. De opbrengst
is dan nihil. In dit verband is het dus zeer
be-langrijk om te komen tot goedgekeurd
stek-materiaal voor het telen van pollen. Bij
een keuring vroeg in het voorjaar is het van
be-lang vooral op de bladsymptomen te
letten, omdat deze later meestal verdwijnen.
In de zomer dient men zijn aandacht niet
meer te richten op bladvlekken, maar vooral
opge-scheurde bladeren.
Uitbreiding van virusziekten kan beperkt
worden door verwijderen van aangetaste
planten en eengoede luisbestrijding.

Insekten
Zuringhaantjes
In Nederland komen twee bladkeversoorten

voor, namelijk de groene zuringhaan (G.polygoni) en de tweekleurige zuringhaan (Gastrophysa viridula). De eerste is 4-6 mm lang
en goudkleurig-groen. Detweede is iets kleiner, donkerblauw tot groenachtig van kleur
en heeft een roodhalsschild.
Beide soorten overwinteren als imago in de
grond bijdewaardplanten op een diepte van
5-15 cm. In de eerste helft van mei komen
zij tevoorschijn. De eitjes worden op de onderzijde vande bladeren afgezet. De groene
zuringhaan kan bij een optimum-temperatuur van 15°C per wijfje gemiddeld 100-1000
eitjes leggen.Bij de tweekleurige zuringhaan
bedraagt dit aantal bijeen optimale temperatuur van 25°C 400-700. Gewoonlijk zijn er
twee generaties perjaar. De larven en kevers
vreten grote onregelmatige gaten in de bladeren. Deze bladbeschadiging leidt bijna
nooit tot echte schade. Bestrijding is niet nodig.

Bladluizen
Bladluizen veroorzaken zuigschade aan bladeren en stelen van rabarber en kunnen
virus overbrengen. Devoornaamste luizen in
dit verband zijn de zwarte boneluis (Aphis
fabae) en de perzikbladluis (Muzus persicae).
Een bestrijding op het veld kan worden uitgevoerd met onder andere 0,5 kg pirimicarb
per ha of 2 liter dimethoaat 10% per ha. In
trekruimten is het advies om te roken met
één pirimicarb rookontwikkelaar per 700m 3 .
Attentie:detoelating van chemische middelen is intoenemende mate aanwisselingen onderhevig; men raadplege daarom
steeds de meest actuele advisering.
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Rooien
Produktievelden in de vollegrond blijven een
aantaljaren staan enworden tenslotte opgeruimd. Hierbij zijn geen bijzondere voorzieningen nodig, aangezien de oude pollen
toch worden vernietigd of opnieuw worden
gebruikt voor stekmateriaal. Geheel anders
is het gesteld bij de teelt van pollen, bestemd voor het forceren. Deze pollen moeten aan verschillende voorwaarden voldoen
om een goed trekresultaat te geven. Factoren zoals leeftijd van de pollen, aantal goed
ontwikkelde knoppen (neuzen), rustperiode,
hoeveelheid koude-eenheden, wijze van
rooien en behandeling van de pollen na het
rooien spelen hierbij een belangrijke rol.

Koudesom
In Engeland (Loughton) is in het begin van
de zestiger jaren een methode uitgewerkt
om vast te stellen wanneer een bepaald ras
met succes kan worden geforceerd. De methode berust op de berekening van de koudesom. Voor de bepaling daarvan wordt de
temperatuur gemeten op 10 cm diepte tussen de wortels van een rabarberpol. Als criterium voor de berekening geldt het aantal
graden dat de gemeten minimum temperatuur beneden 10°C is. Ditwordt dagelijks opgenomen ende som vandiedagelijkse 'koudegraden' vormt het aantal koude-eenheden, afgekort tot CCDD (cumulative colddegree-day units).

Rustperiode
Inde herfst sterft het bladaf engaan de pollen voor korte of langere tijd in rust. Deze
rust bestaat uit twee gedeelten. Het eerste
deel wordt vrijwel geheel beheerst door de
inwendige toestand van de pollen, waardoor
ze ook bij een gunstige temperatuur voor de
groei niet uitlopen. Dit deel wordt daarom
wel de autonome rust genoemd. Het tweede
deel van de rust wordt van buitenaf opgelegd. In de winter zijn namelijk de temperaturen te laag voor de groei. Dit deel wordt
danook opgelegde rustgenoemd.
Om de pollen met succes te kunnen forceren, is het noodzakelijk dat de autonome
rust volledig wordt verbroken. Hiervoor is de
inwerking van kou nodig.Debenodigde hoeveelheid kou wordt de optimale koudebehoefte genoemd. Deze behoefte varieert van
weinigtot veel, afhankelijk van hetras.
Uit onderzoek is verder gebleken, dat de
vereiste koude-inwerking gedeeltelijk tot vrijwel geheel kan worden vervangen door toediening van gibberellazuur (GA3). Hierdoor
is het mogelijk om vroeger in de herfst met
het rooien van de pollen en het forceren te
beginnen.
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Voorbeeld.Gedurende een bepaalde periode heeft men 9 uur 's morgens de volgende
temperaturen afgelezen: 9, 7, 6, 6, 2, -3 en
0°C. De koudesom van deze 7 dagen bestaat dan uit 1+3+4 +4 +8+ 13+ 10=43
koude-eenheden (CCDD). Inde herfst neemt
de koudesom aanvankelijk slechts langzaam
toe. Dit komt er in de praktijk op neer, dat
meestal in de laatste week van november
140 CCDD zijn bereikt. Daarna neemt de
koudesom sneller toe, zodat de pollen omstreeks half december wel 250 CCDD hebben gehad. Het meest werkzame traject van
de kou ligt tussen -2° en 6,5°C. Beneden
-2°C neemt het effect af tot vrijwel nihil en
boven 6,5°C neemt de intensiteit af tot praktisch nul bij 10°C.
Met de toename van de hoeveelheid kou
neemt ook de opbrengst per pol toe tot een
zeker maximum. De rassen verschillen aanzienlijk in hun optimale koudesom. In het
hoofdstuk over de rassenwordtvaneenaantal rassen de optimale koudesom vermeld bij
een natuurlijk temperatuurverloop in de
herfst op 10 cm diepte in de grond. Een en
ander betekent dat naarmate een ras vroe-

ger is,en minder kou-eenheden voor het verbreken van de rust nodig zijn, het ras dus
vroeger in de herfst kan worden gerooid en
opgezet. Registratie van koude-eenheden
voor forcering is noodzakelijk en volgens de
beschreven methode ishetvrijeenvoudig op
het bedrijf zelf uit te voeren. In sommige regio's (onder andere Limburg) wordt de koudesom centraal door de Dienst Landbouwvoorlichting vastgesteld en telefonisch doorgegeven aan belanghebbenden.

waring van pollen bij 0 tot +1°C. Door toediening van kunstmatige koude wordt het
rooi- en forceertijdstip niet meer door de natuur bepaald. Het ras in combinatie met het
gewenste Startmoment van forcering is bepalend voor het rooitijdstip. Tevens kunnen
latere, maar kwalitatief betere forceerrassen,
zoals Goliath, eerder forceerrijp gemaakt
worden. Wel lijkt de gewenste koudesom
van kunstmatige koeling wat hoger te liggen
dan bij natuurlijke koude om tot een maximale produktietekomen.

Leeftijdpollen

Bij zowel Goliath als Frambozen Rood zijn
bij 330 kunstmatige koude-eenheden incombinatie met GA3-behandeling opbrengsten
gehaald van meer dan 2,5 kg per pol van
eenjaar oud. Dit vond plaats in een forceerperiode november endecember/begin januari. Deze bewust gekozen periode verzekert
aanvoer van rabarber rond de Kerst en
maakt een tweede forceerronde in januari
respectievelijk maart mogelijk.

Voor het forceren zijn goed ontwikkelde pollen met enkele krachtige knoppen nodig.
Stekken die op tijd in de herfst worden geplant kunnen naéénjaar reeds eenvoldoende ontwikkelde pol geven. Door in het voorjaar af te dekken met plastic folie wordt een
versnelling van de hergroei verkregen, met
als gevolg een grotere pol in de herfst. Een
andere en meest toegepaste methode die
de uitgroei tot een voldoende grote pol bevordert, is het uitplanten van de stekken op
eenextra ruim plantverband.
Met eenjarige pollen zijn in proeven te Meterik en op het PAGV opbrengsten gehaald
tussen de 2,5 en 3,0 kg per pol met de rassen Goliath en Frambozen Rood.Tweejarige
pollen komen aan een produktie van 4 kg
per pol. Tijdens de opkweek van de pollen
voor het forceren is het gewenst op het veld
niet te oogsten. Doet men dit wel,dan geeft
dit tijdens detrek een minder goed resultaat.
Bij Timperley Early bedroeg de opbrengstderving in een proef te Stockbridge House
25-30%.

Rooitijd
Om rabarber te kunnen forceren, is een bepaalde koudesom nodig. Van oudsher bepaalde de hoeveelheid natuurlijke koude dus
het moment van forceren. Uit onderzoek te
Meterik en Lelystad blijkt dat de koudesom
ook in de koelcel op te bouwen is door be-

Voor deze forcering werd rond 10 november
opgezet. Door negen koude-eenheden per
dag te scoren (10°C -1°C bewaartemperatuur), moet 330 : 9 = ± 37 dagen gekoeld
worden. De rooidatum komt dan rond eind
september te liggen. Voor elke willekeurige
inzetdatum kan zo de oogstdatum berekend
worden. Voor late forcering (bijvoorbeeld na
dejaarwisseling) is hetgoedkoper dekoudesom van nature te latenopbouwen.

Rooimethode
Kleine percelen worden nog overwegend
met de hand gerooid. Met een schop of spade worden de pollen losgestoken, opgelicht
en op het vlakke veld neergelegd. De pollen
mogen niet te krap, maar ook niet te ruim
worden afgestoken. Uitonderzoek van Stockbridge House is gebleken, dat naarmate er
een groter deel van de wortels in de grond
achterblijft, de opbrengst met dezelfde verhoudingen afneemt. Te ruim afsteken betekent dat de pollen inde forceerruimtete veel
plaats innemen.
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Deoogstarbeidwordt
sterk beïnvloeddoor
het gemiddeld stengelgewicht.
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De eerste rabarber
wordt door middel
van forcering al voor
kerstmisaangevoerd.

Vermeerdering van
rabarber
gebeurd
door middelvanstekken.
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Op grote percelen neemt het machinaal
rooien toe. Hierbij kan men bijvoorbeeld gebruik maken van een éénscharige ploeg. De
pollen worden uit de grond geploegd en op
hun zijkant neergelegd. Tijdens het opladen
los op de wagen of in kuubskisten wordt de
grond afgeschud.
Verder maakt men gebruik van schudlichter
ofaangepaste aardappelrooimachine. Bijdeze
laatstgenoemde machine worden de pollen
over een zeefketting omhoog gebracht. Aan
het uiteinde daarvan worden de pollen opgevangen en op de ernaast rijdende lage wagen of pallets gelegd. Deze methode van
rooien schijnt goed te voldoen, mits niet te
snelwordt gereden. Bij eente hoge snelheid
gaan de pollen namelijk rollen,waardoor gemakkelijk beschadiging aan de knoppen
(neuzen) kan ontstaan. Het rooien met deze
machine kan alleen geschieden onder niet al
te natte omstandigheden.
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Behandeling van
voor hetforceren

de pollen

Pollen die na het rooien nog niet voldoende
kou hebben gehad endie men nietvroeg wil
forceren, laat men enige tijd op het veld liggen. Door inwerking van nachtvorsten wordt
bovendien de aanhangende grond ruller, zodat tijdens het transport reeds vrijveel grond
gemakkelijk loslaat. Het rooien en het transport dienen met zorg te geschieden. Beschadiging van de knoppen (neuzen) moet
zoveel mogelijk worden voorkomen. Bij gebruik van gibberellazuur is het noodzakelijk
de pollen vooraf met een krachtige straal
water schoon te spoelen. Het middel moet
namelijk direct met het plantenweefsel, dus
met de neuzen en de wortels in aanraking
komen om werkzaam te zijn. Wat op de
grond komt, is praktisch onwerkzaam omdat
hetdaarin snelwordt afgebroken.

Forceren
De strekking van de stelen verloopt in het
donker veel beter dan in het licht. Het forceren van rabarber gebeurt daarom in donker gemaakte ruimten bij een relatief hoge
luchtvochtigheid en bij regelbare temperaturen.
In Nederland wordt rabarber geforceerd in
donker gemaakte warenhuizen, in eternietschuren, enzovoort. Van niet geïsoleerde
ruimten worden dewanden met plastic afgeschoten. In ruimten met een aarden vloer
wordt soms een halve steek (10-15 cm)
grond uitgestoken en de bodem losgemaakt.
Hier komen de pollen mannetje aan mannetje op te staan. Men kan de pollen echter
ook op de harde aarden vloer of op een stenen (beton)vloer zetten. In Engeland gaf het
forceren op een betonvloer gemiddeld een
iets lagere opbrengst dan op een aarden
vloer. Het aanbrengen van eengrondlaag op
het beton nivelleerde het opbrengstverschil
geheel. Forceren van rabarber in trekbakken
in een witlofschuur is teelttechnisch goed
mogelijk. Uit onderzoek, gehouden in 1982
op het PGV te Alkmaar, blijkt dat bij trek-opwater dezelfde opbrengsten per pol te realiseren zijn als bij de traditionele teelt. Economisch is het niet interessant vanwege
grotere investeringen ininstallatie.

Temperatuur
De forceertemperatuur is afhankelijk van het
ras. Een laat ras vereist een hogere temperatuur dan een vroeg ras. Kwaliteit en kleur
van de stelen hangen nauw samen met de
forceertemperatuur. Direct vanaf het inzetten
wordt bij Timperley Early 14°C en bij Goliath
17°C aangehouden. Worden deze temperaturen gedurende de gehele forceerperiode
gehandhaafd,dan zal vrij spoedig na hetbegin van de oogst de rode kleur op de stelen
minder worden. Bovendien gaatdegroeidan
als het ware te snel, met als gevolg meer

dunne stelen. In verband hiermee laat men
bij Timperley Early de temperatuur bij het
begin van de oogst dalen tot 10 à 11°C en
bijGoliath tot 13a 14°C.
Een en ander betekent dat men bij vergelijkende rassenproeven onderscheid moetmaken invroege rassen die een relatief lage en
late rassen die een hogere temperatuur verlangen. De indeling zou kunnen zijn zoals in
tabel 9wordt aangegeven.
Met nadruk wijzen wij op het feit dat op dit
gebied nog betrekkelijk weinig onderzoek
heeft plaats gevonden. Alleen over de reactie van Timperley Earley en Goliath op verschillende temperaturen is reedsvrijveelbekend. Voor de overige rassen berusten de
gegevens intabel 9geheel of gedeeltelijk op
vermoedens.

Luchtvochtigheid
Het geoogst produkt bestaat voor meer dan
90% uit water. Rabarberpollen vragen tijdens
hetforceren dan ook regelmatig vocht. Enkele malen per week, meestal na het oogsten,
wordt ergespoten of gebroesd over de stelen
enpollen.Omdat de ruimte afgesloten is,zal
de luchtvochtigheid danvoldoende hoog blijven. Er moet namelijk een relatieve luchtvochtigheid van minstens 90% worden aangehouden. Dit voorkomt bruinverkleuring
aan de bladranden ('rand'). Tevens kunnen
de haarwortels (dunne, fijne worteljes) zich
inzo'n vochtig klimaat goedontwikkelen.
Hetgewas dient regelmatig te wordengecontroleerd op rotaantasting. Rotte stelen moet
men verwijderen om uitbreiding te voorkomen. Chemische bestrijding isniet mogelijk.

Inzettenvandepollen
De pollen worden op bedden uitgezet. Het
bed langs de wanden mag niet breder zijn
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dan 1 meter. Voor een middenbed geldt als
maximum-breedte 2 meter. De plukpaden
moeten minstens 60 cm breed zijn, 75 cm is
echter beter. In warenhuizen worden echter
wel bedden aangehouden van kapbreedte
(+3,60 meter) inclusief smallepaden.
In Engeland heeft men in het midden van de
11 meter brede schuren in de lengterichting
een hoofdpad. De breedte van de bedden,
die dwars op het hoofdpad liggen, is 150cm
met een looppad ertussen van 30 cm. Bij het
inzetten van de pollen in de schuur wordt
eerst de achterzijde van de bedden volgezet
en daarna vult men van één kant af de rest
van de bedden aan, evenals het rijpad, zodat een hoofdpad van 90 cm overblijft. Op
deze manier kan men alle pollen met dewagen inde schuur brengen.
Afhankelijk van omvang en ouderdom van
de pollen, kunnen er van eenjarige 15 à 20
en van twee- en driejarige 13 à 16stuks per
m 2 worden geplaatst. In de praktijk rekent
men dat voor 1 ha pollen (bij Goliath omstreeks 13.000stuks) ongeveer 800 m 2trekoppervlak nodig is, exclusief looppaden. Dezeworden echter zeer smalgehouden.
Door toepassing van koeling om de koudeeenheden op te bouwen, kan men het forceerseizoen vervroegen. Op deze wijze kan
dan tevens een dubbele benutting van de
forceerruimtewordenverkregen.
Pollen van de klei hebben meestal voldoende aanhangende grond voor het verkrijgen
van een goede beworteling tussen depollen.
Pollen van lichtere gronden komen vaak met
weinig aanhangende grond in de trekkerij.
Aanvullen met potgrond isdan gewenst.
Het aanbrengen van een drainagesysteem
voor afvoer van eventueel overtollig gietwater verdient aanbeveling bijstenenvloeren.
Tijdstip. Het tijdstip van inzetten is afhankelijk van ras en hoeveelheid koude-eenheden
die al dan niet kunstmatig zijn opgebouwd.
Uit onderzoek is gebleken dat de autonome
rustperiode door toediening van gibberellazuur (GA3) kan worden verbroken. Hierdoor
is het mogelijk de rassen op een vroeger
tijdstip inte zetten. Hetvroege rasTimperley
Early kan bijvoorbeeld bij rooien op 1 okto-
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ber en kunstmatige koeling reeds vanaf circa
10 oktober worden geforceerd. Er moet dan
echter wel 25 mg gibberellazuur per pol worden toegediend. Zonder GA3 zal men bij dit
ras met het forceren moeten wachten tot
eind november. Het late ras Goliath kan bij
rooien op 1oktober en met kunstmatige koeling zonder GA3 vanaf 10 november worden
geforceerd. Door GA3 toe te dienen, is het
mogelijk reeds vanaf 20 oktober pollen van
dit ras in de forceerruimte te brengen. Men
zal dan 20-25 mg GA3 per pol moeten toedienen om tot een redelijke opbrengst te komen.

Gibberellazuur (GA3)
Reeds enkele keren is in dit boekje vermeld
dat door toediening van GA3 bij het begin
van de trek, de vereiste koude-inwerking gedeeltelijk kan worden vervangen. Hierdoor is
het mogelijk eerder met het forceren te beginnen en/of een hogere opbrengst te verkrijgen van pollen die nog geen optimale
hoeveelheid kou hebbengehad.
Werking. Tijdens de rustperiode vormt de
plant gibberelline. Bij rabarber gebeurt dat
onder invloed van lage temperaturen. Door
toediening van GA3 wordt het gibberellineniveau inde plantverhoogd.
Toediening. Zospoedig mogelijk nahet inzetten worden de pollen met water ingespoeld,
zodanig dat de knoppen en het bovengedeelte vande pollenvrijvan grond zijn. Direct
na het schoonspuiten kan de verwarming
worden aangezet op de vereiste temperatuur. Zodrade knoppen voldoende zijnopgedroogd, hetgeen na enkele dagen het geval
is, worden ze bespoten met een oplossing
van gibberellazuur. De totale hoeveelheid
oplossing dient bij voorkeur in twee spuitgangen teworden verspoten. Depollen hebben dan betere gelegenheid de gibberellazuur op te nemen en het voorkomt verlies
door afdruipen opdegrond.
Hoeveelheid. De hoeveelheid toe te dienen

Tabel 10. Richtlijnen voor hoeveelheid GA3 bijtweejarige pollen.
bereikte
koudesom*
75-80
100-120
150-160
200-210
250-260
300-310

GA3in mg per pol
Frambozen
Timperley
Early
Rood
25
15
5

-

Goliath

25
15
5

-

25
25
10
5

kosten inet per pol
Frambozen
Timperley
Early
Rood
32
19
7

-

Goliath

32
19
7

-

32
19
13
7

* Geldt voor in natuur opgebouwde koudesommen;deze waarden moeten bij kunstmatige koeling met
50-100eenheden verhoogdworden.

gibberelline is afhankelijk van de reeds opgebouwde koudesom. Toepassing van GA3
kan een deel van de koudesom vervangen,
maar alleen vanaf het moment dat minstens
50% van de gewenste koude van nature of
door kunstmatige koeling isopgebouwd.Voor
een optimaal resultaat moet de koudesom
dus ieder jaar exact gemeten worden. Bij de
helft van de bereikte koudesom moet bij
tweejarige pollen de maximale dosering gespoten worden. De dosering kan naarmate
de koudesom toeneemt verminderd worden.
Bij de totale gewenste koudesom werkt een
lage dosering van 5 mg nog opbrengstverhogend.Tabel 10geeft een overzicht van de
doseringen GA3 die nodig zijn bij een opnatuurlijke wijze verkregen koudesom.
Timperley Early komt vooral in aanmerking
voor devroegetrek. Nabegin december kan
dit ras insteelkwaliteit niet meer concurreren
met Goliath. Per 100 pollen is 20 liter water
nodig. Als de pollen vooraf niet zijn schoongespoeld, is ongeveer de dubbele hoeveelheid GA3 nodig. Dit betekent een verdubbelingvan dekosten.
GA3 wordt door meerdere firma's in tabletvorm in de handel gebracht en kost in Nederland 12,60 (exclusief btw) per gram. Het
gebruik van gibberellazuur heeft de volgendevoordelen.
- Door het toedienen van GA3 kan eerder

met hetforceren worden begonnen.
- Zelfs indien aan de koudebehoefte van
een ras is voldaan, geeft toediening van 5
mg GA3 per pol nog een opbrengstverhogingtot30%.
- De produktie van de pollen die met GA3
zijn behandeld, verloopt sneller dan die
van onbehandelde pollen. Er kan enkele
dagen eerder worden geoogst, terwijl de
totaleforceerduur korter is.
- Met GA3 behandelde pollen geven meer
eerste soort stelen eneen hoger percentage veilbaar produkt (eerste en tweede
soort).
- Doordat de produktie in kortere tijd plaatsvindt, is de kans op aantasting door rot
kleiner.
- De stelen van de met GA3 behandelde
pollen zijn langer, waardoor eerder aan de
minimum-sorteringseisen kan worden voldaan.
Uit onderzoek te Meterik en Lelystad blijkt
dat GA3-toepassing ook werkt bij eenjarige
pollen. Als echter de koudesom door koeling
wordt opgebouwd, moet men hogere (+50
tot +100 CCDD) koudesommen aanhouden
dan per ras normaal wordt aangegeven. In
de praktijk wordt GA3 niet algemeen toegepast. Met name forceerders van Frambozen
Roodvinden hette duur.
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Teelt vollegrond
Deteelt indevollegrond iszeer verspreid en
betreft meestal kleine perceeltjes op verloren hoekjes van het bedrijf. Op plaatsen waar
permanent schaduw is, wil rabarber bijvoorbeeld noggoedgroeien.

Contractteelt
Van de totale handelsproduktie wordt 30 tot
50% niet via de veiling aangevoerd. Dit betreft voornamelijk contractteelt. De conservenindustrie heeft van jaar tot jaar een wisselende belangstelling voor dit gewas. Voor
contractteelt zijn vrij grote, aaneengesloten
oppervlakten van een bepaald ras gewenst.

Vervroeging
In de buitenteelt wordt de oogst vervroegd
door de pollen in het voorjaar enige tijd af te
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dekken. In de praktijk gebeurt het afdekken
hoofdzakelijk door middel van transparant
geperforeerd plastic folie. Het voordeligst is
twee rijen onder één baanfolie. Bijeen rijenafstand van 1 meter is dan ongeveer 3 à 4
meter breed plastic nodig. Er moet veel speling zijn om het omhoog groeien van de rabarber niette belemmeren. Bijte krap afdekken krijgt men veel kromme en afwijkende
stelen. Het afdekken met plastic gebeurt na
de winter, maar vóór de neuzen beginnen te
werken. De kanten moeten goed met grond
worden vastgelegd om opwaaien te voorkomen. Bij het begin van de oogst wordt het
plastic verwijderd. De dikte van het plastic
folie varieert van 0,03 tot 0,07 mm.

Oogst
In principe is het mogelijk om het hele jaar
rond verse rabarber aantevoeren. Inde vollegrond kan tot in oktober worden geoogst.
Het betreft dan echter percelen die om een
of andere reden opgeruimd worden. Produktievelden die nog enkele jaren moeten
staan, oogst men uiterlijk tot eindjuni.
Uit onderzoek van het PGV te Alkmaar is
gebleken, dat de oogst van Timperley Early
in de forceerruimte vervroegd kan worden
tot eind oktober. Hiermee is de jaarrondteelt
eenfeit.

Oogsttijd
Forceren. Voor vroeg forceren komt in de
eerste plaats het ras Timperley Early in aanmerking. Met dit ras kan vanaf eind oktober
geoogst worden. Het kwalitatief veel betere
ras Frambozen Rood kan vanaf eerste week
december op de markt aangeboden worden.
Met Goliath is aanvoer kort voor Kerst te
realiseren.
Vervroegdeteelt. Vroege rassen zoals Timperley Early en Frambozen Rood kunnen
door afdekken met plastic folie vanaf eind
maart - begin april worden geoogst. Aangezien men de pollen niet te veel mag uitputten, wordt aangeraden uiterlijk eind mei met
het oogsten testoppen.
Normale teelt. De oogst van onbedekte pollen begint in de loop van april en duurt gewoonlijk tot uiterlijk eind juni. Percelen die
opgeruimd worden, kan men veel langer
oogsten.

Oogstmethode
In de forceerruimte wordt meestal twee à
drie keer per week geoogst. De oogstbare
stelen worden met de hand omhoog getrok-

ken. Hierbij wordt eerst de eerste soort stelen geoogst en direct in dozen gelegd om
daarna de tweede soort te oogsten. Op een
centrale plaats vindt het afwegen plaats.Geforceerde rabarber wordt los verpakt in dozen met een inhoud van 6 kg. Daarnaast
wordt één keer per week het gewas opgeschoond.
Bij de vervroegde buitenteelt (plastic folie) is
de frequentie van oogsten sterk afhankelijk
vandeweersomstandigheden en hetprijsverloop. Vooral in de beginperiode zal men bij
een hoog prijsniveau trachten twee keer per
week te oogsten. Koud weer zal de groei
vertragen, zodat slechts één keer per week
kan worden geoogst. Na half april gaat men
over tot één keer per twee weken en in mei
zelfstot één keer per drieweken.
Bij de normale teelt in de vollegrond wordt
vaak opzeer ongeregelde tijden geoogst, afhankelijk van prijsniveau enontwikkeling van
het gewas. Voor aanvoer van een goede
kwaliteit is het echter nodig om één keer per
twee weken het gewas door te plukken. De
stelen van de vollegrond worden los in kisten verpakt. Soms wordt er nog gebost met
een breed elastieken bandje aan boven- en
onderzijde. Het bladwordt met een mesgrotendeels afgekapt.

Opbrengst
De opbrengst is afhankelijk van ras, leeftijd
van de pollen, teeltwijze, enzovoort. Bij het
forcerenwordtvaakgesprokenover opbrengst
per m 2 trekoppervlak. De produktiecijfers lopen dan uiteen van 15tot 60 kg per m 2 . Een
en ander is namelijk sterk afhankelijk van
het aantal pollen dat per m 2wordt weggezet.
Het isdaarom beter de opbrengst bij het forceren uitte drukken inkg per pol. Indien aan
dekoubehoefte isvoldaan,kanmenvantwee-
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jarige pollen 2,5 à 3 kg rabarber oogsten.
Door gebruikmaking van gibberellazuur kan
men de opbrengst verhogen tot 3 à 3,5 kg
per pol. Eenjarige pollen geven gewoonlijk
een wat lagere opbrengst. Bij voldoende
koude-eenheden en gebruik van GA3 is bij
eenjarige pollen 2,5 kg haalbaar.
Niet alleen de totale opbrengst is belangrijk,
maar ook de sorteringsverhouding. In Nederland ziet men graag dikke stelen. Men heeft
dus liever een iets minder hoge opbrengst
van overwegend dikke stelen dan een hoge
opbrengst die uitveeldunne stelen bestaat.

mei niet meerte oogsten. Inhet derdejaar is
het perceel involle produktie en kandeoogst
langer doorgaan.Bij regelmatig doorplukken
zijn van late rassen,zoals Goliath,opbrengsten te behalen van 8 kg per pol. Bij een
plantafstand van 1,0x 1,0meter betekent dit
een opbrengst van 80ton per ha. In Limburg
bestaat de aanvoer voor een groot gedeelte
uit Frambozen Rood. Dit ras kan iets nauwer
worden geplant. Bij een plantafstand van1,0
x 0,75 meter en een gemiddelde opbrengst
van 5 kg per pol komt men op circa 60 ton
perha.

Inde vollegrond wordt in het eerstejaar weinig of niets geoogst. Dit geeft in het tweede
jaar betere pollen en een hogere produktie.
Voor behoud van het gewas voor devolgendejaren is het beter in hettweedejaar na15

Een gewas rabarber is minstens vijf jaar in
volle produktie. Bijeengoede verzorging kan
hetwel tienjaar blijven staan. Deopbrengstverhoudingen staan per ras en per teeltwijze
vermeld in het hoofdstuk Rassen.
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Afleveren
Voor rabarber bestaan genormeerde kwaliteits- ensorteringsvoorschriften afkomstig van
het Produktschap voor Groenten en Fruit.
Daarnaast zijn er aanvullende voorschriften
voor de bij het Centraal Bureau voor Tuinbouwveilingen (CBT) aangesloten veilingen.
Ook hebben sommige veilingen specifieke
eisen voor blokindeling voor rabarber. Deze
specifieke eisen zijn hier nietvermeld.

Begripsomschrijvingen
Onder rabarber wordt verstaan het bovengrondse deelvan 'Rheum rhabarbarum L'.
Rabarber wordt naar de teeltwijze onderscheiden indevolgendetypen:
- geforceerde rabarber,
- natuurrabarber.
Onder geforceerde rabarber wordt verstaan
rabarber, waarvan de oogst is vervroegd
door hettelen inafgesloten ruimten.

Kwaliteitsvoorschriften
Minimum-voorschriften
Rabarber moet:
- intact zijn;
- gezond zijn, behoudens de toegestane afwijkingen;
- zuiver zijn, in het bijzonder praktisch vrij
van zichtbare vreemde stoffen;
- vers van uiterlijk zijn;
- de kenmerkende kleur bezitten al naar gelangdeteeltwijze;
- turgescent zijn (niet verlept);
- praktisch vrij zijn van beschadigingen en
kneuzingen;
- vrij zijn van abnormale uitwendige vochtigheid;
- vrij zijn van vreemde geur en vreemde
smaak.

De stelen mogen niet overmatig vezelig zijn
en moeten aande onderzijde zorgvuldig ontdaan zijnvandevliezen. Het bladvan rabarber mag niet langer zijndan 10cm,gemeten
vanaf de top van de steel.De hoedanigheid
van de rabarber -in het bijzonder de ontwikkeling en de kleur - moet zodanig zijn, dat zij
bestand is tegen de bij de verdere afzet te
verwachten verrichtingen, ingoede staat kan
blijven tot de plaats van bestemming en aan
de aldaar gerechtvaardigd te stellen eisen
beantwoordt.

VoorschriftenvoorklasseI
De in deze klasse ingedeelde rabarber moet
kwalitatief goed zijn en de kenmerkende
eigenschappen vandevariëteit bezitten.
Zij moetvoorts:
- goed ontwikkeld zijn;
- praktisch vrij zijn van beschadigingen en
gebreken.

VoorschriftenvoorklasseII
Totdeze klasse behoort rabarber, die aan de
minimum-voorschriften voldoet maar niet in
klasse I kan worden ingedeeld. Zij moet
kwalitatief redelijk zijn.
Toegestaan zijn:
- lichte afwijkingen invorm enontwikkeling;
- geringe kleurafwijkingen;
- lichte oppervlakkige schilafwijkingen, die
bij normaal schillen kunnen worden verwijderd;
- andere oppervlakkige beschadigingen en
gebreken.

Sorteringsvoorschriften
Algemenevoorschriften
Sorteringsmethode. De sortering moet ge35

scheiden naar de lengte van de steel en
naar de middellijn van de grootste dwarsdoorsnede in het midden vande lengte.
Minimum-voorschriften:
De lengte mag niet kleiner zijndan:
voor:
klasse
klasse

incm
I
II

klasse I
klasse II

geforceerde
rabarber
15 mm
11 mm

natuurrabarber
20 mm
15 mm

Bijzondere voorschriften voor rabarbervanNederlandseoorsprong
Homogeniteit.Voor klasse Imag het verschil
in lengte tussen de kortste en de langste rabarber per verpakkingseenheid of bos niet
meer dan20 cm bedragen.
Voor klasse I mag de middellijn van de dikste rabarber in eenzelfde verpakkingseenheid of bos niet meer dan tweemaal zo groot
zijn alsde middellijn vande dunste rabarber.

Tolerantievoorschriften
Tolerantiesinkwaliteit
Klasse I. 10% van het aantal of het gewicht,
mits deze rabarber voldoet aan de voorschriften voor klasseII.
Klasse II.10% van het aantal of het gewicht,
mits deze rabarber geschikt is voor consumptie.

Toleranties ingrootte
10%van het aantal of het gewicht, mits deze
rabarber niet meer dan 2 cm in lengte en
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Verpakkingsvoorschriften
Uniformiteit

25
20

De middellijn van de rabarber mag niet kleiner zijndan:
voor:

niet meer dan 0,5 cm in middellijn afwijken
vande minimumvoorschriften.

De inhoud van iedere verpakkingseenheid bij onverpakte rabarber van iedere bos- moet
uniform zijn; zij mag slechts rabarber van
dezelfde variëteit en kwaliteit bevatten. Wat
betreft kleur moet rabarber van de klasse I
nagenoeg uniform zijn.

Verpakking
Wanneer rabarber wordt verpakt, moet de
verpakking het produkt een goede bescherming bieden. Wanneer rabarber onverpakt
wordt verhandeld, moet het produkt in bossen zijn gebonden en moet het vervoermiddel schoon zijn. Binnen de verpakkingseenheid gebruikt papier en ander hulpmateriaal
moeten nieuw zijn en mogen geen voor
menselijke consumptie schadelijke invloed
op het produkt hebben. Verpakkingsmateriaal mag slechts aan de buitenkant bedrukt
zijn; de bedrukking mag niet met het produkt
in aanraking komen. De verpakkinseenheden
mogen geen vreemde substanties bevatten.
Inde fase van de detailhandel mag rabarber
los uitgestald zijn.
Door het CBT is aanvullend bepaald, dat op
de veiling aangevoerde rabarber van kwaliteit I moet worden verpakt in de eenmalige
massief kartonnen telescoopdoos met opdruk direct geschikt voor export. De doos is
58cm lang enerdient6 kgprodukt per doos
verpakt te worden. Klasse II dient aangevoerd te worden in de grijze grootfustbak,
die 60 cm lang is. Per bak wordt 12 kg verpakt. De rabarber wordt afgedekt met een
wit afdekvel.

Aanduidingsvoorschriften
Op de buitenkant van iedere verpakkings-

eenheid moeten duidelijk leesbaar en onuitwisbaar zijnvermeld:

rabarber', ingeval gesloten verpakking is
gebruikt;
- de naam van het produktiegebied of het
- de naam en het adres of de code van verland,destreek of deplaats;
pakker en/of afzender;
- de klasse;
- de aanduiding 'rabarber' c.q. 'geforceerde - het netto-gewicht of het aantalbossen.
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Organisatie en economie
In dit hoofdstuk willen we ingaan op de saldobegroting en de arbeidsbehoefte voor de
verschillende teelten.

Forcering. Van de arbeidsbehoefte voor het
forceren zijn geen gegevens uit tijdstudies
beschikbaar. Wel is praktijkinformatie voorhanden over de arbeidsbehoefte van de pollenteelt en het forceren van een- en tweejarige pollen, afkomstig van Consulentschap
Limburg (zietabel 11).

Arbeidsbehoefte
Stekmateriaal. De stekken voor de pollenteelt kan men kopen of zelf opkweken. Bij
het zelf opkweken moet men de tijd rekenen
voor het scheuren of snijden van de moederpollen en de opkweek van de moederpollen. Kwantitatieve gegevens over dearbeidsbehoefte hiervanzijn niet beschikbaar.

De teelt en forcering van eenjarige pollen
vraagt volgens deze opstelling circa 14 uren
meer danvantweejarige pollen.Meer arbeid
bij de eenjarige pollen komt door een groter
aantal pollen per 100 m 2 , en door meer
oogstarbeidvanwege hogere opbrengst.

Tabel 11.Arbeidsbehoefte voor het forceren van respectievelijk een- en tweejarige rabarberpollen (in
man-urenper 100m 2 netto trekoppervlakte).

uitplanten
onkruidbestrijding en bemesting
oprooien
inbrengen
verduisteren
oogsten
opschonen
opruimen
totaal

eenjarige
pollen

tweejarige
pollen

17
4
3,4
22,4
3,2
129,3
30
3,9

10
5
2,6
16,5
3,2
114,9
42
5,2

212,7

199,4

Tabel 12.Arbeidsbehoefte produktieveld (1ha).
periode

bewerking

vóc>r31
3* 41
6* 71

onkruidbestrijding
kunstmest strooien
overbemesten
wieden
oogst -trekken
ontbladeren
transport
wegen

5* 6*

totaal manuren
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methode en
hulpmiddel
opbouwspuit (1x)
pendelstrooier (3)
hand (1x)
groot vuil plukken
hand +mes
± 10stelen/kg
4w.trekker +wagen
snelweger

werkbreedte
12,0
5,0
3,2
0,9

aant.
pers.

manuren

mach.uren

1,0
3,9
2,5
10,0

1,0
3,9

990,0
57,0
1159,4

Tabel 13.Opbrengsten- en kostenbegroting inguldens per 100m 2forceeroppervlakte.
eenjarige pol en
18planten per m2bed
opbrengsten

4500 kgàƒ 2,00

toegerekende kosten:
kosten pollenteelt
plantmateriaal
bemesting
onkruidbestrijding
pacht
rente
subtotaal

1.800 à 0,60

5%

totaaltoegerekende koster
saldo
1

9.000

3500 kgàƒ 2,00

1.080
110

1.000 à0,60

20

forceerruimte1
glasopstand
verduisteringsmateriaal
energie
algemene kosten
subtotaal
overige kosten
veilingkosten
transportkosten

tweejarige pollen
10planten perm2 bed
7.000

600
120

20
260
100
1.570

310
150
1.200

480
150
1.200
110
3.500

480
150
1.200
170
3.200

450
260

340
200

4.220
4.780

3.740
3.260

100 m2 netto oppervlakte is 120m 2bruto oppervlakte.

Produktieveld. De arbeidsbehoefte van de
normale teelt in de vollegrond is in tabel 12
samengevat. Periode 3 2 wil zeggen de
tweede helft van maart, 4 1 is de eerste helft
van april, enz. Bij het oogsten is uitgegaan
van losseverpakking inkisten.

Saldoberekening
In aansluiting op de arbeidsbehoefte is voor
de verschillende teeltwijzen een voorbeeld
van een saldoberekening gegeven. De opbrengsten zijn onder andere ontleend aan
het onderzoek en aangepast aan het praktijkniveau in overleg met de Dienst LandbouwVoorlichting.
Tabel 13 geeft een saldoberekening van de
teelt en forcering van zowel een- als tweejarige pollen, afkomstig van DLV Limburg. De
berekening is uitgevoerd per 100 m 2trekop-

pervlakte. Bij de eenjarige pollen is uitgegaan van een opbrengst van 2,5 kg;voor de
tweejarige isdeopbrengst op 3,5 kggesteld.
Als middenprijs isvoor beide systemen ƒ 2,per kg aangehouden. Voor de normale teelt
is de saldoberekening uit de Kwantitatieve
Informatie 1989 aangehouden. Daar is als
opbrengstprijs het gewogen gemiddelde van
de laatste vijf jaren aangehouden. Met nadruk wijzen wij er op dat de saldoberekeningen als een voorbeeld moeten worden beschouwd dat niet zonder meer kan worden
overgenomen, maar zal moeten worden getoetst op haalbaarheid in de desbetreffende
situatiewaarvoor wordt begroot.
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Tabel 14. Saldoberekening per ha rabarber.

leeltjaar
oogstperiode

1ejaar
hoev.

opbrengsten
hoofdprodukt (kg)
bruto-opbrengst (a)
toegerekende kosten
uitgangsmateriaal: stekken

prijs

bedrag

-

-

-

10.000

0,60

6.000

100
125
200
100

1,12
1,04
1,54
1,12

112
130
308
112

onkruidbestrijding
Simazin50%

2

12,75

gewasbescherming
Pirimicarb

-

bemesting:
- KAS27%N
-Tripelsuper 46%P 2 0 5
- Patentkali 30%K 2 0
- bijb. KAS27%N

diversen: rente
verzekering
afzet:
- 1 poolfusthuur
- paliethuur
- vrachtkosten
- koeling-cond.
- veilingprovisie
tot.toeg.kosten (b)
saldo per ha E.M. (a-b)
1

2

veiling
2ejaar
1e helft mei
hoev. prijs
bedrag

28.000

0,43

12.040
12.040

3et/m8ejaar
mei-juni
hoev.

prijs

bedrag

60.000

0.44

26.400
26.400
25002

2.5002

1,12
1,04
1,54
1,12

213
130
308
67

190
125
200
60

1,12
1,04
1,54
1,12

213
130
308
67

26

2 12,75

26

1.5

12,75

19

-

-

0,5 108.00

54

0,5 108,00

54

7% 6.688
1,2% 10.000

468
120

7%
942
1,2% 12.040

66
144

7%
1.108
1,2% 26.400

78
317

.
-

2.334 0,23
59 2,12
59 26,50
2.334 0,16
5% 12.040

537
125
1.564
373
602

5.000
0,23
125
2,12
125 26,50
5.000
0,16
5% 26.400

1.150
265
3.313
800
1.320

.
-

.
-

7.276
-7.276

190
125
200
60

6.709
5.331

Fusthuur 0,22/colli, 12kgper colli, paliethuur 2,- per stuk, gemiddeld 40 colli per pallet, vrachtkosten 25,-per pallet excl. BTW.
De aanloopkosten, o.a. bestaande uit het negatieve saldo van het eerste jaar worden in mindering gebracht op
het saldo vande produktiejaren.

40

10.533
15.867
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114. Onderzoek naar heteffect van systemische nematiciden bij koolgewassen. C.de Moei,
december 1990
ƒ
115. Rhizomanie-onderzoek 1987-1989. Ir.Y.Hofmeester, december 1990
ƒ
116. Bladrandkeverbestrijding door middel van zaadcoating bij veldbonen.A. Ester, december 1990
ƒ
117. Gewasdag mais,december 1990
ƒ
118. Graszaadstengelgalmuggen inveldbeemdgras. Ir.G. Horeman,december 1990
ƒ
119. Inventarisatie van ziekten enplagen inveldbeemdgras. Ir.G. Horeman,december 1990 ƒ
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Publikaties
6. Witloftreksystemen, een vergelijking van produktie, arbeidsbehoefte, en financieel resultaat; ing. M. v.d. Ham, ir. G. van Kruistum en ing. J.A. Schoneveld (IMAG), januari

1980

ƒ 6,50

7. Virusziekten inpootaardappelen; ing.A. Schepers en ir.C.B. Bus,februari 1980
ƒ 3,50
11. 15jaar "De Schreef"; ing.O. Hoekstra,februari 1981
ƒ 12,50
12. Continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten; ir. J.G. Lamers, februari 1981
ƒ 10,17. Volgteelt van stamslabonen na doperwten; ing. L.M. Lumkes en ir. U.D. Perdok, oktober 1981
ƒ 10,19. Jaarverslag 1981,mei 1982
ƒ 15,21. Werkplan 1983,februari 1983
ƒ 10,22. Jaarverslag 1982,juli 1983
ƒ 15,23. Kwantitatieve informatie 1983-1984; september 1983
ƒ 20,24. Werkplan 1984,februari 1984
ƒ 10,25. Jaarverslag 1983,juni 1984
ƒ 10,26. Kwantitatieve informatie 1984-1985, september 1984
ƒ 20,27. Jaarverslag 1984,februari 1985
ƒ 10,28. Werkplan 1985,februari 1985
ƒ 10,29. Kwantitatieve informatie 1985-1986; september 1985
ƒ 20,30. Effecten van grote drijfmestgiften bij de teelt van snijmaïs; ir. J.J. Schröder, september 1985
ƒ 10,31. Werkplan 1986, maart 1986
ƒ 10,32. Jaarverslag 1985,april 1986
ƒ 15,33. Kwantitatieve informatie 1986-1987, september 1986
ƒ 20,34. Werkplan 1987,maart 1987
ƒ 10,35. Jaarverslag 1986,april 1987
ƒ 15,36. Informatiemodel 'OpenTeelten'-bedrijf,juni 1987
ƒ 10,37. Kwantitatieve informatie 1987-1988; augustus 1987
ƒ 20,38. Jaarboek 1986;november 1987
ƒ 30,39. Werkplan 1988, maart 1988
ƒ 10,40. Jaarverslag 1987,april 1988
ƒ 15,41. Kwantitatieve Informatie 1988-1989,augustus 1988
ƒ 20,42. Optimalisering van de stikstofvoeding van consumptie-aardappelen. Ir. CD. van Loon
enJ.F.Houwingjanuari 1989
ƒ 20,43. Jaarboek 1987/'88;februari 1989
ƒ 35,44. Bouwplan envruchtopvolging. Ir.T.G.F.M.Aertsen ir.W.A.M.Kromwijk, maart 1989 .... ƒ 20,45. Werkplan 1989,april 1989
ƒ 10,46. Jaarverslag 1988,april 1989
ƒ 15,47. Handboekvoorde akkerbouw endegroenteteelt indevollegrond,augustus 1989
ƒ 35,48. Kwantitatieve Informatie 1989-1990. Ing.W.P.Noordam en ir. L.A.J.vande Wiel,oktober 1989
ƒ 20,49. Jaarboek 1988/'89,oktober 1989
ƒ 35,50. Geïntegreerde akkerbouw naarde praktijk, maart 1990. Dr. P.Vereijken en ir. F.G.Wijnands
ƒ 15,51. Werkplan 1990,april 1990
ƒ 10,52. Jaarverslag 1989,juni 1990
ƒ 15,53. Kwantitatieve Informatie 1990-1991, september 1990
ƒ 25,54. Jaarboek 1989/1990,december 1990
ƒ 35,55. Werkplan 1991, februari 1991
ƒ 10,Themaboekjes
2. Vruchtwisseling;februari 1981
3. Consumptie-aardappelen; december 1982

ƒ 7,50
ƒ 10,-
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Snijmaïs; maart 1984
Zomergerst; november 1985
Kwaliteitszorg bijdeteelt vanwitlof; december 1985 ..
Organische stof indeakkerbouw, februari 1986
Geïntegreerde bedrijfssystemen, 17november 1988..
Vruchtwisseling, november 1989
Benutting dierlijke mest inde akkerbouw, maart 1990.
Bewaring van vollegrondsgroenten, december 1990...

OBS-uitgaven
1. Verslag over 1980 (mei 1983)
2. Verslag over 1981 (december 1983)
3. Verslag over 1982 (mei 1984)
4. Verslagover 1983 (augustus 1985) .
5. Verslag over 1984 (augustus 1986) .
6. Verslag over 1985 (mei 1988)
Teelthandleidingen
1. Blauwmaanzaad, april 1977
2. Zaaiuien,maart 1985
4. Bleekselderij,september 1977
5. Bos-enwaspeen,april 1982
9. Plantuien,maart 1979*
11. Prei,december 1985
13. Voederbieten,april 1983
14. Doperwten,augustus 1983
15. Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids "Akker-onkruiden en hun kiemplantenƒ 15,-"),maart 1985
16. Knolvenkel, maart 1984
17. Sluitkool,mei 1985
18. Bloemkool,oktober 1985
19. Sla,oktober 1985
21. Suikerbieten,december 1986
22. Andijvie, augustus 1987
23. Wintertarwe, september 1987
24. Kroten,juli 1988
25. Luzerne,september 1988
26. Graszaad,oktober 1988
27. Stamslabonen, november 1988
28. Teeltvan droge erwten, maart 1989
29. Teelt van augurken,november 1990
30. Teelt van knolselderij, november 1990
31. Teelt van spruitkool,november 1990
32. Teelt van rabarber, februari 1991

10,10,10,10,15,15,15,ƒ 15,-

f
f
f
f
f
f
f

f
f
f
f
f
f

25,25,25,20,20,20,-

f
f
f
f
f
f
f
f

5,10,5,10,6,10,10,10,-

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

12,50
10,10,10,10,15,10,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,-

* Dezeteelthandleidingen zijn ook verkrijgbaar bijde SNUiF in Middelharnis, postbankrekening 26233.
Korte teeltbeschrijvingen
1. Teunisbloemen, maart 1986
3. Paksoi enamsoi,augustus 1996
4. Bosui,december 1986
6. Groene asperge, september 1988
7. Courgette en pompoen,december 1988
8. Chinese kool, november 1989
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ƒ 5,ƒ 5,ƒ 5,ƒ 5,ƒ 5,ƒ 10,-

Niet opgenomen ineen reeks
Bouwboek (inhoud + ringband; voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfsadministratie),januari 1988
ƒ 35,
Phoma bij aardappelen. Ing.A. Schepers en ir.CD. van Loon,maart 1988
ƒ 5,
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losse bestellingen
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgirorekening nr.22.49.700 van het PAGV, Lelystad,metvermelding van de uitgave(n) die uwiltontvangen.
PAGV-jaarabonnementen
U kunt kiezen uitdevolgende abonnementen:
- akkerbouw-praktijk:
bevat opde praktijk gerichte akkerbouw- en algemene informatie
- akkerbouw-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t.
akkerbouw
- vollegrondsgroente-praktijk:
bevat opde praktijk gerichte vollegrondsgroente- enalgemene informatie
- vollegrondsgroente-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de
vollegrondsgroenteteelt
- totaal-praktijk:
bevatopdepraktijkgerichte informatie,zowelvoor deakkerbouw alsvoorde vollegrondsgroenteteelt
- totaal-verslagen:
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerd onderzoekinformatie,zowelvoorde akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt
- totaal-PAGV:
bevat alle PAGV-uitgaven.
Onderstaand schema laat zienwelke PAGV-uitgaven uontvangt bijeen bepaald abonnement:
^
2
CÖ

^
2
C0

S

Q.

5
^
o
.Q
<5
JX.
PAGV-uitgaven
Werkplan
Jaarverslag
Jaarboek
Kwantitatieve Informatie
publikaties akkerbouw
publikaties vollegrondsgroenteteelt
publikaties algemeen
teelthandleidingen akkerbouw
teelthandl. vollegrondsgroenteteelt
verslagen akkerbouw
verslagen vollegrondsgroenteteelt
verslagen algemeen
prijs perjaar
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X
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X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X
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.*

CO

CO

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ƒ100,- ƒ175,-

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

O

X

ƒ75,- ƒ125,-

ƒ150,- ƒ100,- ƒ250,-

U wordt abonnee door het per abonnement vermelde bedrag over te maken op postgirorekeningnummer 22.49.700 van het PAGVte Lelystad,metvermelding van het betreffende abonnement.
Uontvangt dan zonder verdere kostenalle betreffende uitgaven inhet betreffende kalenderjaar.
N.B. Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor een volgend jaar. Wijziging/opzegging van het
abonnement is mogelijk tot 1november van het abonnementjaar.
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