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Algemeen
Naamgeving
Radicchio rosso behoort tot de familie van
de samengesteldbloemigen (Composieten)
en is nauw verwant aan andijvie, witlof, cichorei en groenlof.
Andijvie
Cichorei
Groenlof
Radicchio :
Witlof

Cichorium endivia L.
Cichorium intybus L.
vus
Cichorium intybus L.
sum
Cichorium intybus L.
sum
Cichorium intybus L.
sum.

var sativar. foliovar. folio-

teelt in Nederland weinig interessant. Hier te
lande is het "Chioggia"-type het belangrijkst.
Dit type heeft kort blad, is kropvormend en
rond tot platrond van vorm. Deteelt daarvan
vindt geheel indevollegrond plaats.
Naast radicchio rosso bestaat er ook een
groen type radicchio: radicchio biondo. Hiervan is hetombladgroen;inwendig isde krop
geel met een lichtrode spikkeling. Als in deze teelthandleiding geproken wordt over radicchio,wordt de radicchio rossobedoeld.

Teeltgebieden

var. folioRadicchio rosso is van oorsprong een
Italiaanse groente. Het areaal radicchio is in
Italië de laatste jaren ongeveer 10.000 ha.
Veel teelt vindt plaats in het gebied ten zuiden van Venetië. Verder komt de teelt voor
inZwitserland enZuid-Duitsland.
De teelt in Nederland is in 1985 geïntroduceerd. Sindsdien is het areaal en de produktie ondanks alleteeltproblemen elkjaar langzaam gegroeid (zie tabel 1). De trage ontwikkeling van het areaal wordt vooral veroorzaakt door de oogstonzekerheid vanwege
gevoeligheid voor rand.

Kenmerkend voor radicchio rosso zijn de rode tot donkerrode bladkleur, de witte hoofdnerf ende vrij bittere smaak. Radicchio heeft
als plant veel overeenkomstige kenmerken
met andijvie en witlof. Het wortelstelsel bevat een gelijksoortige penwortel. Wat vorm
betreft kunnen we bij radicchio twee typen
onderscheiden. Het type "Treviso" (ondere
andere Rode van Verona) heeft opgericht,
lang en veelal smal blad en vormt een losse
krop. Bij vroege typen vindt de kropvorming
op hetveld plaats. De late Treviso-typen worden geforceerd. Het "Treviso-type" is voor

Vanaf de introductie is de teelt vanwege het

Tabel 1.Areaal, veilingaanvoer, veilingomzet en export van radicchio 1985 - 1 9 9 0 .
jaar

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1
2

areaal
(ha)1>

4
7
12
19
32
45

veiling
aanvoer 2 )
(1000 kg)

28
100
90
168
384
351

veilingomzet 2 )
(1000 gld)

113
257
299
508
1154
1333

) opgave garantieregeling plus schatting arealen buiten garantieregeling en buiten veiling om
) bron: Produktschap voor Groenten en Fruit

export 2 )
(1000 kg)

0
37
24
51
113
138

teelt-enafzetrisico meteengarantieregeling
ondersteund door de veilingen en het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen. In
1985was dat middels een bedrag per vierkante meter. Vanaf 1986tot en met 1988is
een tegemoetkoming in de teeltkosten betaaldvoor de heleteeltperiode opbasisvan
eengarantieprijs. Delaatstejarenisdezetegemoetkomingalleenindeherfstperiodebetaald, waarbij de deelnemende tuinders de
verplichting hadden in de zomerperiode dezelfde aanvoerte realiseren als indeherfstperiode.
De teelt van radicchio komt in alle teeltgebieden voor. In 1990 waren de belangrijke
aanvoerveilingen Zuid-Holland-Zuid, ZuidOost-Nederland,West-Friesland-Oost, Veldhoven en Westland-West. De aanvoer vindt
plaatsvanjunitotenmetnovember,waarbij
in de maanden juli tot en met oktober het
leeuwedeelgerealiseerdwordt.

Afzet
Bij de introductie werden de afzetkansen
hoog ingeschat zowel voor export als voor
binnenlandse afzet naar versnijderijen. De
versnijderijen gebruiken radicchio als toevoeging in voorgesneden salade-mengsels.
Ervaringenvandeafgelopenjarenlatenzien
datdeafzet van kwalitatief goedproduktvrij
probleemloosverloopt.Circatweederdedeel
van de veilingaanvoer wordt in het binnenland afgezet. Daarnaast vindt nog teelt buiten de veiling om plaats. Deze wordt ook
voor een groot deel in het binnenlandafgezet. Het exportquotum ligt de laatste drie
jaar tussen de 30 en 40 % van deveilingaanvoer. Het uitgevoerde produkt blijft vooralbinnende EG,waar hetVerenigdKoninkrijk en Duitsland belangrijke afnemers zijn.
Buitende EGisZweden een belangrijke afnemer.

Grond
Voor de teelt van radicchio zijn alle goede
cultuurgronden geschikt, op voorwaarde dat
ze niet te rijk aan voedingsstoffen zijn. Het
gewas moet wel gelijkmatig kunnen groeien,
wat inhoudt dat het profiel een goede waterhuishouding moet hebben. De hoeveelheid
opneembaar vocht (produktief vocht) moet
gedurende het groeiseizoen op peil blijven.
Vooral vanaf het begin van de kropvorming
dient de plant over voldoende water te beschikken voor een goede groei en verdamping. Op gronden met onvoldoende capillaire nalevering isberegening dan ook noodza-

kelijk.
Radicchio stelt geen bijzondere eisen aan
de vruchtwisseling. Inverband met degevoeligheid voor Sclerotinia is een teelt na aardappelen, bonen en doperwten niet zonder
risico.Verder moetenandijvie,cichorei,groenlof en witlof als voorvruchten worden afgeraden.
Vanwege de beperkte mogelijkheden van
chemische onkruidbestrijding zijn gronden
met veel onkruiddruk voor deteelt van radicchio niet geschikt.

Bemesting
Stikstof

Fosfaat

Uit onderzoek is gebleken dat bij een veilbaar produkt van20ton/ha circa 60 kg Nper
ha wordt afgevoerd. Daarnaast blijft nog 70
kg stikstof in blad- en wortelresten op het
veld achter.

De totale afvoer van fosfaat (P 2 0 5 ) door
veilbaar produkt is bij een produktie van 20
ton/ha maar 20 kg. Mede op grond van buitenlands onderzoek wordt radicchio toch ingedeeld bij gewassen met een hoge fosfaatbehoefte, gelijk andijvie ensla.
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
Bedrijfslaboratorium voor Grond en Gewasonderzoek (BLGG) te Oosterbeek komen de
waarderingen 'zeer laag' tot 'hoog'voor. Deze waarden en de bijbehorende adviezen
staan vermeld in tabel 2. Bij een fosfaattoestand die volgens de grondanalyse 'goed'is,
zal dus 125 kg/ha P 2 0 5 toegediend moeten
worden. Dit komt overeen met een gift van
ruim300 kg tripelsuperfosfaat.

Voor een goede teelt isdaarom inclusief een
kleine buffervoorraad een beschikbaarheid
van 150 kg gewenst. Te weinig stikstof leidt
tot groeistilstand. Bij een overmaat aan stikstof wordt de kropvorming vertraagd of blijft
achterwege, waardoor eveneens de produktie tegenvalt. Te veel stikstof geeft ook kans
op een te snel gegroeid en zwak gewas, dat
gevoeliger isvoor ziekten (rand). Voor radicchio bestaat noggeen bijmest-systeem.Omdat door mineralisatie grote hoeveelheden
stikstof kunnen vrijkomen, is bepaling van
het N-mineraal in de laag 0-30 cm kort voor
het planten of tot enkele weken na het planten aan te bevelen. Geadviseerd wordt de
aanwezige hoeveelheid N-mineraal tot 150
kg N aan te vullen. Op gronden waar uit ervaring blijkt dat gedurende de teelt nog een
aanzienlijke hoeveelheid stikstof door mineralisatie vrijkomt, dient de gift daarbij aangepast teworden.

Kali
Bij een produktie van 20tonveilbaar produkt
wordt 80 kg K 2 0 per ha afgevoerd. Hoewel
over de totale K-behoefte bij radicchio weinig bekend is, wordt aan de hand van de

Tabel2.Adviesvoorfosfaatbemesting bijradicchiorossoinkgP205perha.
fosfaattoestand
vandegrond
zeer
vrij
vrij
zeer

laag
laag
laag
goed
hoog
hoog
hoog

advies
(kg/ha)
400
300
200
125
75
50
0

Bij een fosfaattoestand die volgens de grondanalyse 'goed' is,zal dus 125 kg/ha P205 toegediend
moetenworden.Ditkomtovereenmeteengiftvanruim300kgtripelsuperfosfaat.

Tabel3.AdviesvoorkalibemestingbijradicchiorossoinkgK20perha.
K-getal
of K-HCI
<
10
20
30
40
50

/
/
/
/
/

9
19
29
39
49
59
> 60

waardering
kali-toestand
zeer
vrij
vrij
zeer

laag
laag
laag
goed
hoog
hoog
hoog

lage afvoer via vers produkt en de lage Kbehoefte bij andere cichorium-achtigen als
andijvie, het gewas radicchio ingedeeld bij
degroep met een lage kali-behoefte.
Dehoeveelheidkalidiemoetwordengestrooid
is, naast de behoefte, sterk afhankelijk van
de grondsoort en de daarin aanwezige voorraad. Tabel 3 geeft een overzicht van de
hoeveelheden voor de verschillende grondsoorten.

Calcium
Een hoog calciumgehalte is gunstig voor
een goede gewasontwikkeling. Bij tekort van
calcium in de grond of bij slechte opname
van dit element isde gevoeligheid voor rand
vooral bij de binnenste bladeren groot. Cagebrek in de plant wordt veroorzaakt door
tekort in de grond of onvoldoende opname
door geringe verdamping, danwei door te
hoge doses stikstof en kali. Doordat na sluiting van de krop de binnenste bladeren onvoldoende kunnen verdampen, wordt daar
de minste calcium aangevoerd. Calcium is
noodzakelijk voor stevige celwanden. Pro-

zeeklei +
loss

zand- en
dalgrond

300
250
200
150
100
50
0

250
200
150
100
50
0
0

NOP+
Flevopolders

200
150
100
50
0
0

blemen met 'rand' onstaan daar het eerst.
Uit onderzoek is gebleken dat regelmatige
bespuitingen met kalksalpeter onvoldoende
soelaas bieden ter voorkoming van rand.
Rassen die ongevoelig zijn voor rand, zullen
in de toekomst dit probleem dienen op te
lossen.

Magnesium
Magnesium-gebrek uit zich door chloroseverschijnselen, die het eerst op de oudste
bladeren verschijnen. Magnesium is eveneens een belangrijk element voor de opbouw van de celwand. Op magnesiumarme
of kalirijke gronden is hetzinvoljaarlijks 200300 kg kieseriet te strooien. Kali beperkt de
opname van Magnesium.
Als de magnesiumtoestand van de grond
zeer laag of laag is, verdient een bemesting
met 200 à 250 kg/ha kieseriet beslist aanbeveling. Bij optredende gebreksverschijnselen
tijdens de teelt zijn één of twee bladbespuitingen met een 2 % oplossing magnesiumsulfaat (bitterzout) veelal voldoende.

Rassen
Kenmerkend voor radicchio rosso zijn de
rode tot donkerrode kleur van het blad, de
witte nervatuur en de bittere smaak. Er zijn
twee gewastypen: het langwerpige en het
bolvormige. In Nederland wordt alleen het
bolvormige "Chioggia"-typegeteeld.

De opbrengst bij de vroege teelt is goed,die
indezomerteelt is redelijk.
N/N/N -Elios
K : Bejo Zaden B.V.

Warmenhuizen

Middenvroeg ras met voldoende omblad en
voldoende kropkleur. De uniformiteit is voldoende. Isgevoeligvoor schot envrijgevoeligvoor rand.
Deopbrengst is redelijk totgoed.

Bij radicchio rosso worden de volgende
teeltwijzen onderkend: vroege-, zomer- en
herfstteelt.
Het gewas is tot nu toe vrij heterogeen, zodat dooroogsten noodzakelijk is om een redelijke opbrengst te verkrijgen. Een krop is
goed oogstbaar als deze goed gevuld en
gesloten is en een minimumgewicht van 160
gram heeft.
Kroppen met eengewicht van meer dan 220
gram zijn het meest gewenst. Na de oogst
wordt het produkt ontdaan van omblad.

Vrij laat ras met voldoende omblad, een
goede kropkleur en voldoende uniformiteit.
Isgevoelig voor randen schot. Heeft eenvrij
lage opbrengst.

Rasbeschrijving

B/-/- Rosanna
K : Sluis&Groot Research B.V., Enkhuizen.

De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
B/B/ -Cresola
K : Pannevis B.V., Enkhuizen
Middenvroeg ras met veel omblad en een
voldoende tot goede kropkleur. De uniformiteit is matig tot onvoldoende. Is gevoelig
voor randen smet.

N/-/N -Medusa
K : BejoZaden B.V., Warmenhuizen

Vroeg ras met ruim voldoende omblad en
een goede kropkleur. De uniformiteit is matig. Is weinig gevoelig voor schot, maar gevoelig voor rand en smet. De opbrengst is
redelijk.
Inonderzoek zijnde rassen/selecties:
In 1991 zijn de volgende nieuwe rassen in
hetvoortgezet onderzoek opgenomen:

Tabel4. Rassentabel van radicchio rosso met rubricering naar teeltwijze.
Derassen zijn alfabetisch gerangschikt.
ras
Cresola
Elios (H)
Medusa(H)
Rosanna

vroeg

zomer

B
N
N
B

B
N

herfst
N
N

B = Beperkt aanbevolen ras;rasdatvoor speciale omstandigheden ofvoor beperkteteelt aanbevolen
wordt.
N = Nieuw ras;rasdat beproevenswaardig lijktte zijn.
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zomerteelt: Bejo no 1343 en E016 van de
Enza, herfstteelt: Bejo no 1343 en E 015
(Enza).

aan verandering onderhevig. Het hiergepubliceerde advies is slechts een momentopname. Volg daarom de meest recente
publikatiesbetreffende hetrassenadvies.

Attentie:
Het rassensortiment bij radicchio is steeds
Tabel 5. Overzicht van de raseigenschappen van radicchio rosso bij de vroege teelt (onderzoek 1988,
1989 en 1990).
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

B
N
N
B

Cresola
Elios (H)
Medusa(H)
Rosanna

6,1
6,0
5,8
7,1

7,6
6,4
6,4
6,8

6,9
6,4
7,1
6,4

4,9
6,6
6,7
5,4

109
109
85
97

111
107
84
99

5
12
13
1

A =
B =
C =

rubricering
ras 1 )
vroegheid 2>

F
G
H

D =
E =

hoeveelheid omblad 3)
kleur van de krop 4)

K =

K
19
10
20
30

uniformiteit 5 )
relatieve totale opbrengst van kwaliteit I kroppen
relatieve totale opbrengst van kwaliteit I kroppen
zwaarder dan 220 gram
percentage schieters
percentage kroppen met rand en/of smet

1

) ras: H = hybride
> vroegheid: 1 = zeer laat; 9 = zeer vroeg
3
> hoeveelheid omblad: 1 = zeer weinig; 9 = zeer veel
4
) kleur van de krop: 1 = ongewenste groen/witte kleur; 7 = optimale, helder rode kleur; 9 = donkerrode
kleur
5
) uniformiteit: 1 = zeer heterogeen; 9 = zeer uniform
2

Tabel 6. Overzicht van de raseigenschappen van radiccio rosso bij de zomerteelt. (onderzoek 1988,
1989 en 1990).
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.

A
A
A
A
B
C
D
E
1)

B
Cresola
Elios (H)
rubricering
ras 1 )
hoeveelheid omblad 2)
kleur van de krop 3)
uniformiteit 4 )

C

D

E

6,6
7,3

7,1
6,4

5,4
6,7

F
G
H

F

G

94
106

98
102

H
22
21

relatieve totale opbrengst van kwaliteit I kroppen
relatieve totale opbrengst van kwaliteit I kroppen
zwaarder dan 220 gram
percentage kroppen met rand en/of smet

ras: H = hybride

2) hoeveelheid omblad: 1 = zeer weinig; 9 = zeer veel
3) kleur van de krop: 1 = ongewenste groen/witte kleur; 7 :

optimale, helder rode kleur;

9 = donkerrode kleur
uniformiteit: 1 = zeer heterogeen; 9 = zeer uniform
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Tabel7. Overzicht vande raseigenschappen van radicchio rossobijde herfstteelt. (onderzoek 1988,
1989en 1990.
Derassen zijn alfabetisch gerangschikt.
A

B

A
A

Elios (H)
Medusa (H)
rubricering
ras 1 )
hoeveelheid omblad 2)
kleur van de krop 3>
uniformiteit4)

A
B
C
D
E
1)
2)
3)

C

D

E

6,9
6,6

6,6
7,1

6,2
6,9

F =
G =
H =

113
87

G
125
75

relatieve totale opbrengst van kwaliteit Ikroppen
relatieve totale opbrengst van kwaliteit Ikroppen
zwaarder dan 220 gram
percentage kroppen met randen/of smet

ras: H= hybride
hoeveelheid omblad: 1 =zeer weinig;9=zeer veel
kleur van de krop: 1 = :ongewenste groen/witte kleur; 7 =
9 =donkerrode kleur
uniformiteit: 1=zeer heterogeen;9=zeer uniform
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F

optimale, helder rode kleur;

H
22
35

Zaaienenplanten
Ter verkrijging van plantmateriaal voor teelt
wordt bij radicchio van zaad uitgegaan. Bij
de teelt van radicchio wordt de opkweek
voornamelijk op perspot of kluitplant uitgevoerd. Voor de herfstteelt groeit de belangstelling voor ter plaatse zaai.

Zaad
Het zaad is een langwerpig vier-tot vijfkantig
dopvruchtje. Het is 2-3 mm lang en 1-2 mm
in doorsnede. De kleur varieert van witbruin
tot bruinzwart. Radicchio-zaad vertoont veel
gelijkenis met zaadvan witlof.
Bij laatstgenoemd gewas is de minimumtemperatuur voor kieming 5,3 °C. Radicchio
zal bij zulke lage kiemomstandigheden zonder twijfel gaan schieten. Bij de opkweek op
perspot of kluitplant wordt een minimum opkweektemperatuurvan 20 °Caangehouden.
Radicchio is verkrijgbaar in de volgende
zaadsoorten:
Normaal zaad. Hieronder wordt zaad verstaan dat geen extra bewerking heeft ondergaan. De kiemkracht moet aan de geldende
EG-normen voldoen.
De duizendkorrelgewichten van de rassen
die in 1990 in het gebruikswaarde-onderzoek beproefd zijn varieerden van 1,2tot 2,1
gram, met een gemiddelde van 1,6gram.
Precisiezaad. Dit zaad heeft een dusdanige
behandeling ondergaan dat het wat betreft
zaadgrootte en kiemkracht geschikt is voor
precisiezaai. De minimum kiemkracht isrelatief hoog: minimaal 85%. Precisiezaad wordt
uitsluitend in eenheden van 1000 zaden verkocht. Precisiezaad is ruim eens zo duur als
normaalzaad.
Gepilleerd zaad. Na een extra bewerking
wordt het gefractioneerde zaad gepilleerd.
De pillen hebben een doorsnede van 3,0 tot
3,5 mm en worden per aantal verkocht. De
prijs van gepilleerd zaad ligt nog iets hoger
dan die van precisiezaad.

Zaadhoeveelheid en zaaimethode
Zaai op perspot of opkweekplaat: Het merendeel van de radicchioplanten wordt gezaaid op 4 cm perspot of op kluitplant. Hiervoor wordt vooral precisiezaad gebruikt. De
zaai en opkweek vindt meestal op gespecialiseerde plantenkwekerijen plaats. Het zaaien gebeurt rechtstreeks op de pot metpneumatische zaai-apparatuur, waarbij éénzaadje per potje gelegdwordt. Doordat de kieming
onder goed geconditioneerde omstandigheden plaatsvindt, is de benodigde zaadhoeveelheid nagenoeg geheel afhankelijk van
het kiemkrachtpercentage.
Ter plaatse zaai: In verband met de schotgevoeligheid wordt ter plaatse zaai vooral
vanaf juni uitgevoerd. Eerder ter plaatse
zaaien is in sommige seizoenen mogelijk.
Wel zal dan bij zaai vóór begin juni de
grondtemperatuur voldoende hoog (15-20
°C) moeten zijn. Afdekking met agryl is daarom meestal nodig. Inhet schotgevoelige jaar
1991 had men in het Zuid-Westen de ervaring, dat bij ter plaatse zaai vóór 15 mei met
bedekking en ter plaatse zaai nâ 15 mei
zonder bedekking met agryl slechts circa 10
% schieters optraden. In andere delen van
het land waren de ervaringen met zulke
vroege ter plaatse gezaaide percelen erg
negatief.
Zaaibedbereiding:deze lijktergopdezaaibedbereiding bij bieten, uien en witlof. Het beste
kan de grond twee tot drie weken voor zaai
klaar gelegd worden. Het zaaibed moet vlak
liggen en kort voor het zaaien zo ondiep mogelijk worden losgemaakt. Ook het zaaien
dient,gelijk bijwitlof, zoondiep mogelijk tegebeuren,vooral opdezavel en kleigronden.
Zaadhoeveelheid: de hoeveelheid zaad die
nodig is bij ter plaatse zaai is sterk afhankelijk van de kiemkracht, de veldomstandigheden bij zaai en de weersomstandigheden na
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zaai. Deopkomst kan liggen tussen de 40 %
en 80 %. Ook bij radicchio gaat de voorkeur
uit naar precisie-zaai om een betere plantverdeling te krijgen, waardoor minder dunarbeid vereist is. Precisiezaai wordt zowel
met normaal zaad uitgevoerd als met precisiezaad. Bij normaal zaad kan de fijnste
fractie door de tuinder worden uitgezeefd.
Wel dient het 'normale' zaad goed schoon te
zijn en eengoede kiemkrachttebezitten.
Met precisiezaai kan het optimale plantgetal
het best benaderd worden door 180.000 zaden per ha te verzaaien. Bij een opkomst
van 60 % betekent dit dan 110.000 planten
per ha.Voor een herfstteelt voor bewaring is
een zwaardere krop nodig. Een lager plantgetal van 80.000 ( 35 * 35 cm) tot 95.000
stuks (30 * 35 cm) is voor die teelt aan te
bevelen. Bij een te verwachten 60% -opkomst betekent dit 130.000 tot 160.000 zaden per ha.
Bij een in de praktijk veel gebruikte rijenaf-

stand van 50 cm kan bijvoorbeeld op de rij
op 12cm gezaaid worden. Bij 60 % opkomst
wordt dan een plantgetal van 96.000 stuks
per habereikt.
Beregening:bij onvoldoende capillaire opstijging, vooral kort na het kiemen, is beregenen nodig ter bevordering van de opkomst.
Met name op slempgevoelige gronden dient
het vochtig houden van de bovenlaag gehandhaafd te worden totdat de planten goed
boven degrondstaan.

Teeltwijzen
Hoewel bij radicchio vaak naar het jaargetijde een drietal teeltperioden onderscheiden
worden, kan beter van een continu zaai-,
plant- en oogstschema uitgegaan worden.
Een voorbeeld zoals die door de DLV in het
Zuidwesten gebruikt wordt, staat vermeld in
tabel 8. Uitgegaan is van de groeiduur van

Tabel 8. Zaai-, plant- en oogstkalender voor radicchio.
zaaiperiode

plantperiode

oogstperiode

perspotplanten
vroege teelt

20 - 3
1 - 4
10 - 4
19 - 4

zomerteelt
28 - 4
613 20 27 herfsteelt
31017241-

ter plaatse zaai
1
2

9 -

21 1 12 21
29
5
11
18

-

4D
4D
51)
51>
5
5
6
6
6

24307142027e. mei - e. juni 2 )

30/6 - 14/7
6/7 -22/7
12/7 -28/7
19 / 7 - 4 / 8
27 / 7
4/8
10 / 8
16 / 8
24 / 8

11 / 8
19 / 8
26 / 8

1/
8/
17/
24/
28/
6/10

15/9
22/9
28/9
5/10
12/10
18/10

1 /9
8 /9

h. aug. - h. nov.

) afdekken met geperforeerd plastic folie of agryl tot circa begin juni
) bij bodemtemperatuur lager dan 15 °C afdekken met geperforeerd plastic folie of agryl
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rassen zoals Medusa en Elios. Inwarme zomers kan de kropvorming van radicchio aanzienlijk vertragen,waardoor ook de oogstperiodenverschuiven.
Bij de vroege teelt blijft ondanks een warme
opkweek en afdekking na uitplanten de kans
op schotvorming aanwezig. Zo zal ook een
vroege zaai ter plaatse bij lage bodemtemperatuur kans op schotvorming geven. Een
bedekking na zaai vermindert dit risico.Bij
zaai ter plaatse na eind juni zal de oogst bij
weinig groeizaam weer in de herfst zich uitstrekkentot half november. Hoewel radicchio
1 à2graden vorst kanverdragen,is hettoch
raadzaam om het gewas bij nachtvorstdreiging af tedekken met agryl.

Opkweek
De kieming vindt bij gespecialiseerde plantenkwekers in geconditioneerde ruimten
plaats. Na kieming wordt de opkweek verder
uitgevoerd in de kas. Gedurende de kiemen opkweekperiode dient een minumumtemperatuur van 20 °C gehandhaafd te worden.
Bij deze opkweektemperatuur duurt de opkweek gemiddeld 3 tot 3,5 week. Vooral in
de vroege teelt is een afhardperiode, zoals
30^

ton per ha

dat bij sla plaatsvindt, niet aan te bevelen.
Het beste is om het plantmateriaal na ontvangst op het bedrijf direct uit te planten en
vervolgens af te dekken. Als bijvoorbeeld
door onbekwaam zijnvan het land uitplanten
niet mogelijk is, dienen de planten op een
warme (20 °C) en lichtrijke plaats bewaard
teworden. Men loopt daarbij de kansdat het
plantmateriaal te groot wordt en niet meer te
planten is. Maar bij 'koude' bewaring zullen
de planten ongetwijfeld gaan schieten en is
hetgewas ookverloren.

Planten
Voor het planten dient de potgrond zovochtig mogelijk te zijn om een goede weggroei
te garanderen. Te natte potgrond geeft echter problemen met het uit elkaar vallen van
de pottentijdens hetplanten.
Plantwijze: Het planten van perspotplanten
en kluitplanten vindt ook op de kleinere bedrijven in toenemende mate machinaal of
half-machinaal plaats. Alle geschikte plantwagens en - machines voor sla en ijsbergsla
zijn ook geschikt voor het planten van radicchio. Op kleine percelen wordt vaak nog
metde hand geplant.
gram per stuk

-240
-220
-200

25.

-180
-160
20-

-140
opbrengst
stuksgewicht

H \—\ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021

1

-120

r
planten per m 2

Fig. 1. Relatie tussen aantal planten/m2, de opbrengst (ton/ha) en het stuksgewicht (gram/stuk); Lelystad 1985.
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Plantdiepte: Bij het planten dient de bovenkant van de perspot gelijk gehouden te worden met het het maaiveld. Ondieper planten
geeft kans op uitdrogen van de pot en bemoeilijkt de doorworteling van de pot naar
de grond.Vooral op zwaardere gronden kan
dit tot problemen leiden. Te diep planten
geeft een slechte weggroei en meer kans op
smetvorming bijdeonderste bladeren.

Plantafstand
Door de handel worden de kroppen zwaarder dan 220 gram beter betaald dan lichtere
kroppen. Uit plantgetallen-onderzoek, uitgevoerd op de zavelgrond op het PAGV te Lelystad, blijkt dat dit gewicht bij een plantafstand van 30 bij 30 cm (110.000 planten per
ha) gehaald werd. Nauwer planten gaf een
aanzienlijke opbrengstverhoging in tonnen
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per ha, maar een gemiddeld te laag kropgewicht (zie figuur 1). Op lichtere gronden
maakt het gewas gemiddeld meer omblad.
Een wat wijder plantverband van 30 * 35 cm
(= 95000 planten per ha) wordt daar in de
praktijk wel aangetroffen. Voor eenteelt voor
bewaring wordt een zwaardere krop van 300
- 400 gram vereist, zodat na schoning nog
een voldoende zware krop van ruim 220
gram resteert. Ook voor een dergelijke teelt
voor bewaring mag de plantafstand niet te
nauw zijn: 30 * 35 of zelfs wel 35 * 35 cm
(82.000 planten per ha).
Bijter plaatse zaai is men vaak aangewezen
op de rijenafstand van de zaaimachine en
schoffelapparatuur. Bij een afstand tussen
de rij van 50 cm zal in de rij teruggedund
moeten worden op 20 cm tot 25 cm. Daarmee wordt dan een plantgetal tussen de
100.000en 80.000 stuks per ha bereikt.

Onkruid
Bij de teelt van radicchio zijn ter bestrijding
van onkruiden weinig chemische middelen
toegelaten. Zoals voor alle groentegewassen kan vier dagen voor het zaaien of planten een grondbehandeling met 200 Imetamnatrium geconcentreerd per ha worden uitgevoerd. Direct daarna maximaal 10 cm infrezen en aandrukken of met 100 I metamnatrium een behandeling uitvoeren gevolgd
door afdekken met plastic folie dat 0,03 mm
dik is. Het beste resultaat van deze behandeling wordt verkregen als vier dagen voor
de toepassing de laatste grondbewerking
wordt uitgevoerd.
Daarnaast is bij de teelt van radicchio vóór
het planten een bespuiting met 2 tot 3 I
chloorprofam per ha op humusarme zandgronden en4 Ichloorprofam per haopandere grondsoorten mogelijk. Toepassen op
vochtige grond die onkruidvrij is of waar de
onkruiden juist gekiemd zijn. Bij toepassing
van chloorprofam bij temperaturen boven de

15 °C is de werking zeer gering. Verder zijn
klein kruiskruid, knopkruid en kamille niet of
weinig gevoelig. Zeer gevoelig voor drift van
chloorprofam zijn gewassen als vlas, blauwmaanzaad, granen, komkommer, tomaat,
meloen en augurk.
Bij ter plaatse zaai kan op schone grond
een behandeling met 2 I chloorprofam per
ha uitgevoerd worden. Als de grond al enkeleweken voor zaai klaar ligt, kan zeer veel
onkruid kiemen. Kort voor opkomst is dit
onkruid af te branden of op te ruimen met
middelen als diquat (o.a. Reglone), paraquat
(Gramoxone), Actor, Finale of glysofaat (o.a.
Round-Up). Let hierbij goed op of nog geen
radicchio gekiemd is.
Verder is men bij deze teelt eventueel aangewezen op mechanische onkruidbestrijding
en schoffelen. In het onderzoek worden de
mogelijkheden van gebruik van mulchpapier
ter bestrijding van onkruid onderzocht.
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Ziektenen plagen
Deteelt van radicchio kent een beperkt aantal problemen met ziekten en plagen. Rand
ensmet zijnde meest lastige. Inhet voorjaar
kan schotvorming het produkt onverkoopbaar maken. Verder kunnen in het gewas
bladluizen voorkomen.

Bladluizen
Ter bestrijding van bladluizen zijn de gebruikelijke luisbestrijdingsmiddelen toepasbaar.
Het is raadzaam vooral in de periode net
voor het sluiten van de krop het gewas goed
tecontroleren.
Als bladluizen voorkomen, spuiten met één
vandevolgende middelen :
- 0,75 kg propoxur (Undeen) (niet toegestaan in waterwingebieden);
- 0,5 kgpirimicarb (Pirimor);
- 0,5 Imevinfos.
De veiligheidstermijn voor deze middelen is
7 dagen. De hoeveelheden zijn in kg of liters
per ha.
De mogelijkheden van teelt onder insektengaas ter voorkoming van luisaantasting (zoals bij ijssla) zijn bij radicchio nog niet onderzocht.

Echte Meeldauw (Erysiphe Heradeii)
Vooral in warme droge zomers kan het gewas, beginnend bij de oudste bladeren, aangetast worden door echte meeldauw. De
schade isvaak gering,omdat vooral hetomblad aangetast wordt. Tegen echte meeldauw isgeen bestrijdingtoegelaten.

Rand
Het grootste probleem bij radicchio ishetzo-
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genaamde 'gewone rand'. Het betreft het afsterven van de cellen van de binnenste bladeren (tot 3 à 5 bladeren vanaf buiten) van
de krop, waarna dit dode weefsel overgaat
in rot. De oorzaak wordt geweten aan calcium-tekort bij deze binnenste bladeren,
waardoor de celwanden zwak zijn. Bijwisselende celspanningen gaan deze celwanden
kapot en sterven af. Rand kan optreden in
alle teeltperioden en is sterk afhankelijk van
deweersomstandigheden tijdens degroei.
Directe bestrijding van rand is bij radicchio
niet mogelijk. Uit proeven is gebleken dat
kalksalpeterbespuitingen, die bij krulandijvie
randaantasting verminderen, bij radicchio
niet succesvol zijn. Het kropvormende gewas verhindert het bereik van calcium in het
hartvande plant.
Door de veredeling wordt er gewerkt aan
meer randtolerante rassen.Verder isde kans
op randaantasting kleiner bij een rustig, gelijkmatig gegroeid,en 'sterk' gewas.
Devolgende tips zijndaarom vanbelang:
- zorg voor een goede structuur van de
grond;
- beregen na de weggroei slechts matig,
zodat het wortelgestel zich goed ontwikkelt;
- bemest - vooral tegen kropvorming - niet
te zwaar. Anders geeft dit inde grond een
hogere zoutconcentratie waardoor de wateropname wordt bemoeilijkt;
- wees niet te royaal met stikstof; hoge Ngiften geven een snelle groei, waardoor
een zacht engevoelig gewas ontstaat;
- houd vanaf begin kropvorming de vochtigheidvande grond op peil;
- beregen als de kroptemperatuur nog laag
is, dus 's nachts of 's morgens;
- oogst op tijd, zware kroppen randen sneller dan lichte;
- houd bij de rassenkeuze rekening met de
randgevoeligheid.

In de praktijk wordt in verband met rand het
beregenen op twee manieren benaderd, al
naar gelang de capillaire werking van de
grond :
a)kort na planten niet te veel (ca 10 mm),
ter stimulering van een goed ontwikkeld
wortelstelsel. Vanaf kropvorming is de
teler attent op de vochttoestand van de
grond en beregent zonodig diverse malen
met20mm;
b) na het planten een maal goed beregenen
met 20-30 mm. Daarmee moet de plant
het doen. De gedachte hierachter is dat
een beregening later in de teelt rot in beginnend rand bevordert.
Bij de laatste benadering is een goede opdrachtige grond absolute voorwaarde.

Smet
Tegen het oogstrijpe stadium kan er smet
(aanslag) opde onderste bladeren optreden,
vooral tijdens warm weer. Meestal betreft
het een Botrytis-aantasting. Soms is Sclerotinia de veroorzaker. Weelderig en zwak gegroeide kroppen zijn er het meest gevoelig
voor. Een regelmatige, niet te snelle groei
geeft de krop enige weerstand. Een directe

bestrijding is niet mogeijk. Inde praktijk isde
directe oogstschade gering omdat de bol
geoogst wordt en de aangetaste krans van
ombladeren op hetveld achterblijft.

Schieters
Radicchio rosso is gevoelig voor schot. De
voornaamste oorzaak van schotvorming is
kou. De opkweek moet daarom bij 20 °C
plaatsvinden. Verder dient de vroege teelt
na uitplanten afgedekt te worden met agryl
of plastic folie. Afharden voor het uitplanten
bevordert schotvorming en dient dus achterwege te blijven. Bij het niet kunnen uitplanten moeten de planten op een lichtrijke en
warme (20 °C) plaats bewaard worden. Ter
plaatse zaai dient te gebeuren bij een bodemtemperatuur boven de 15 °C. Afdekking
met agryl kan de bodemtemperatuur
verbeteren.

Attentie:detoelatingvan chemischemiddelen is in toenemende mate aan wisselingen
onderhevig; men raadplege daarom steeds
demeestactueleadvisering.
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Gewenst iseen goed
gevulde bol met een
helder rode bladkleur
enwitte nerven.

Gevoeligheid voor
rand is nogeen groot
probleem bijde
huidige rassen.
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Ineenvroege teeltof
bijeen koude
opkweek is radicchio
rosso gevoelig voor
schot.

Kenmerkend ishet
groenrode ombladen
een roodgekleurd
hart,dat een ronde
krop vormt.
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Oogst
Oogstmethode
Het oogsten van radicchio gebeurt uitsluitend met de hand. Door de ongelijke kropvorming isde radicchio-teleraangewezen op
dooroogsten zoals dat ook bij bloemkool gebeurt. Een krop is oogstbaar als deze gesloten engoedvast is.
Het minimumgewicht voor klasse I is 160
gram. Kroppen zwaarder dan 220 gram werden door de handel beter betaald dan lichtere kroppen. Bij het oogsten wordt de bol uit
het omblad gesneden. Daarna wordt nog
een enkel los blaadje verwijderd, zodanig
dat een kale bol overblijft. Dit laatste "schonen" gebeurt veelal in de schuur bij het sorteren en veilingklaar maken. Met goed weer
kan het uiteraard ook ophetveldgebeuren.

Opbrengsten
In tabel 9 worden de opbrengsten in een
complete teelttabel samengevat. De stukspercentages en de kg-opbrengsten zijn gemiddelden. Afhankelijk van de randaantas-

ting blijven in de praktijk de stukspercentages ver beneden deze percentages (tot 30
%) of komen ver boven deze percentages uit
(tot 80 %). In een vroege teelt gaat in de
praktijk veel opbrengst door schotvorming
verloren.

Conditionering/bewaring
Ter bevordering van het kwaliteitsbehoud tijdens de afzet is het aan te bevelen het produkt na oogst zo snel mogelijk te koelen bij
+ 1°C en een hoge luchtvochtigheid. Op de
veilingen wordt het produkt na aanvoer en
voor aflevering meestal door middel van
vacuümkoeling op de gewenste aflevertemperatuur gebracht.
Bewaring van radicchio ter verlenging van
het aanvoerseizoen is nog inonderzoek. Tot
nu toe zijn de ervaringen dat zelfs een relatief korte bewaarperiode van 4 weken een
produkt geeft dat zwaar aangetast kan zijn
door rand en waarvan in de nabewaring het
omblad snel bruin verkleurt.

Tabel9.Teeltschemaenopbrengstenbijradicchio.
opbrengst

teeltaanduiding

begin
volveldsteelt

vroege teelt
(metfolie of agryl)

h.april/
e.mei

e.juni/
h.juli

45 - 55

100 - 120kg

zomerteelt
20juni

e.mei/
b.sept.

e.juli

45 - 55

100 - 120kg

herfsteelt

20juni/
b.aug.

b.sept./
h.nov.

50 - 60

110 - 130kg

ter plaatse zaai

e.mei/
e.juni

h.aug./
b.nov

50 - 60

110 - 130kg
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oogst
tijd

% planten
van kwal.I

kg per are
van kwal.I

Afleveren
Voor radicchio bestaan genormeerde kwaliteits-, sorterings-, en verpakkingsvoorschriften, die opgesteld zijn door het Centraal
Bureau voor Tuinbouw/veilingen (CBT). Deze
voorschriften zijn bindend voor de bij het
CBTaangesloten veilingen.
Begripsomschrijving
Onder radicchio rosso wordt verstaan de
krop van de Cichorium intybus L. var. foliosum.

Kwaliteitsvoorschriften
Minimumvoorschriften
Radicchio rosso moet zijn:
- intact;
- gezond, behoudens de toegestane afwijkingen;
- versvan uiterlijk;
- turgescent (niet verlept);
- zuiver, in het bijzonder praktisch vrij van
zichtbare vreemde stoffen en ontdaan van
alle verontreinigde bladeren;
- vrijvan uittredend schot;
- vrijvanabnormale uitwendige vochtigheid;
- vrij van een vreemde geur en vreemde
smaak.
Een groenachtige verkleuring is toegestaan,
tenzij hierdoor het uiterlijk in aanzienlijke
matewordt beïnvloed.
De stronk moet onmiddellijk onder de onderste bladeren van de krop afgesneden zijn;
het snijvlak moet bijverzending glad zijn.
De hoedanigheid van radicchio rosso, in het
bijzonder de ontwikkeling en de versheid,
moet zodanig zijndat zij bestand istegen de
bij de verdere afzet te verwachten verrichtingen, dat zij in goede staat kan blijven tot de
plaats van bestemming en dat zij aan de
aldaar gerechtvaardigd te stellen eisen kan
beantwoorden.

Voorschriften voor klasse I
De in klasse I ingedeelde radicchio rosso
moet kwalitatief goed zijn. Zij moet de normale kleur van de variëteit vertonen. Radicchio rosso moet een vaste, goed gevormde,gesloten krop hebben.
Bovendien moetzij:
- vrij zijn van schade door dierlijke parasieten, ziekten en gebreken die de eetbaarheid nadelig beïnvloeden;
- vrijzijnvan vorstschade;
- nagenoeg onbeschadigd zijn.
Toegestaan zijn:
- een minder regelmatige vorm, d.w.z. wat
platrond of wat tuiterig;
- 1à 2 kropbladeren welke de krop niet geheelomsluiten;
- een begin van schot tot maximaal de helft
vande lengte vandekrop.
Voorschriften voor klasse II
Tot klasse II behoort radicchio rosso die aan
de minimumvoorschriften voldoet, maar niet
in klasse I kan worden ingedeeld. Zij moet
kwalitatief redelijk zijn.
Bovendien moetzij:
- redelijk gevormd zijn;
- vrij zijn van schade door dierlijke parasieten en ziekten diede eetbaarheid inernstige mate beïnvloeden;
- vrij zijnvan ernstige beschadigingen.

Sorteringsvoorschriften
Sorteringsmethode
De sortering moet geschieden enerzijds
naar maximale middellijn van de grootste
dwarsdoorsnede en anderzijds naar het gewicht.
Minimumvoorschriften
Hetgewicht mag niet lager zijndan:
- 160gram voorde klasse I;
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- 80gram voor de klasse II.
Homogeniteit
Het verschil in middellijn tussen de grootste
en de kleinste krop mag per verpakkingseenheid nietgroter zijndan:
- 3cmvoorde klasse I;
- 6cmvoorde klasseII.
Sorteringsindeling:
sortering
aantal stuks
(gram)
(per collo)
klasse I
160-220
12t/m 15
220-310
9t/m 11
310enop
8of minder

het snijvlak naar beneden. 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. In de
verpakkingseenheden mogen geen vreemde
substanties voorkomen. Wanneer eenmalige
houten emballage wordt gebruikt, moet het
produkt afdoende tegen uitdroging of andere
weersinvloeden zijn beschermd.

klasse II

Verpakking klasseI
Voor radicchio rosso van klasse I is voor de
aangesloten veilingen het gebruik van het
houten tomaten bakje (inhoud 2,5 kg) bindend voorgeschreven. Dit bakje dient te zijn
voorzien van eenwit golfinterieur envan een
plastic Holland-dekvel.

ongesorteerd

Tolerantievoorschriften
Toleranties in kwaliteit
Klasse I. 10% van het aantal of het gewicht,
mits deze radicchio rosso voldoet aan de
voorschriften van klasseII.
Klasse II. 10 % van het aantal of het gewicht, mits deze radicchio rosso geschikt is
voor consumptie.

Verpakking klasse II
De radicchio rosso van klasse II dient per
2,5 kgtezijnverpakt inhet kleine poolbakje.

Aanduidingsvoorschriften
Toleranties in grootte
Klasse Ien II
10%van het aantal of het gewicht, met dien
verstande dat radicchio rosso behoort tot
een grootte-sortering welke grenst aan de
toegepaste sortering.

Verpakkingsvoorschriften
Uniformiteit
De inhoud van iedere verpakkingseenheid
moet uniform zijn; zij mag slechts radicchio
rosso van dezelfde oorsprong,variteit, kwaliteit,typeen sortering bevatten.
Verpakking
Radicchio rosso moet goed verpakt worden
in een verpakkingsmiddel dat het produkt
een goede bescherming biedt; zij mag niet
te los noch te vast verpakt zijn. Radicchio
rosso moet in één laag worden verpakt met
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ledereverpakkingseenheid moet, op één kant
duidelijk leesbaar en onuitwisbaar en van
buitenaf zichtbaar, de volgende gegevens
bevatten:
- de naam en het adres of de code van de
verpakker en/of afzender;
- de aanduiding "radicchio rosso";
- de naam van het produktiegebied of het
land,de streek of de plaats;
- de klasse;
- de sortering in aantal stuks per verpakkingseenheid;
- het nettogewicht bijde klasse I.
Om deversheid ende houdbaarheid van het
produkt te bevorderen iseendirecte en snellekoeling na het oogsten en inpakken aante
raden. Het is raadzaam radicchio wat betreft
koelprocedure gelijk sla en andijvie te behandelen. Inde vacuumkoeler werd het produkt in 15 à 20 minuten op 1 à 2 °C gebracht.

Blokindeling
Voor het gewas radicchio rosso is door het
Centraal Bureau van Tuinbouw/veilingen met
ingang van 1991 een landelijke blokindeling,
veilvolgorde en I2S codering opgesteld. Dit

om het produkt op uniforme wijze aan de
handel aan te bieden op alle bij het CBT
aangesloten veilingen. Het voert te ver om
de totale blokindeling tevermelden.Alsvoorbeeld is de blokindeling voor alleen klasse I
weergegeven (tabel 10).

Tabel 10.Landelijke blokindeling radicchio rosso.
blokno

I2S
code

kwaliteit

sortering (kg)

1

21748

1-1

220 - 310

2
3
4
5
6

21924
28375
28376
21526
21705

I-2
1-1
I-2
1-1
I-2

220 - 310
310 - op
310 - op
160 - 220
160 - 220

fusttype
tomatenbakje
met interieur
en dekvel
idem
idem
idem
idem
idem

inhoud
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

Ook voor klasse IIenvoor afgekeurde klasse Iiszoeen blokindeling opgesteld.
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Organisatieeneconomie
Dit hoofdstuk geeft een begroting van de arbeidsbehoefte en het saldo per teelt, mede
op basis van de gegevens uit voorgaande
hoofdstukken. Daaruit blijkt dat deteeltresultaten door het meer of minder goed slagen
van bepaalde teeltmaatregelen, maar ook
door andere soms onbekende oorzaken,
nogal kunnen wisselen. Onderstaand moet
dan ook gezien worden als een globale benadering.

Arbeidsbehoefte
Tabel 11geeft een begrotingvandearbeidsbehoefte voor de verschillende onderscheiden teelten. Hierbij is uitgegaan van een
teeloppervlak van 0,15 haper teelt.
De vermelde taaktijden van planten en teeltverzorgingzijnafgeleidvandeijssla-teelt.Hierbij is ervan uitgegaan dat de uitvoering van
de teeltverzorging, de werkmethoden en de
werkorganisatie opeengoed niveau liggen.
Bij het vaststellen van de taaktijd voor het
planten isuitgegaanvan 100.000 planten per
ha en van het gebruik van een plantrol.
Wordt het planten geheel in handwerk uitgevoerd, dan is de arbeidsbehoefte aanmerkelijk groter. Ze kan oplopen tot ongeveer 200
uur per ha. In geval van machinaal planten
komt de arbeidsbehoefte duidelijk lager uit.
Bij de berekening van de benodigde arbeid
voor het oogsten is een slagingspercentage
van 55 aangehouden. Aangenomen is dat
het verwijderen van hetomblad en hetsorteren inde schuur gebeurt.

percentage. Het aantal uitgezette planten is
kleiner dan het aantal dat uit het aangegeven plantverband berekend kanworden,omdat aangenomen is dat slechts 90% van de
oppervlakte werkelijk kan worden beteeld
doorgrondverlies voor paden,kopakkers,etc.
Opbrengstprijs. Voor het vaststellen van de
opbrengstprijs is uitgegaan van de gemiddeld gerealiseerde veilingprijs over de jaren
1988 t/m 1990 in de betreffende aanvoerperiode per teelt.
Toegerekende kosten. Voor het berekenen
vandetoegerekende kosten isuitgegaanvan
het prijspeil 1990/1991. De vermelde prijzen
zijn inclusief BTW.
Plantenprijzen. De prijs van de perspotplanten is afgeleid van de verkoopadviesprijzen
van de Nederlandse Vereniging van Plantenkwekers, die aangegeven zijn voor slaplanten. Bij ter plaatse zaai is uitgegaan van
precisiezaai.
Bemesting. De hoeveelheden N-P-K zijn
weergegeven in kilogrammen zuivere meststof per ha. Men kande meststoffen zowel in
enkelvoudige als insamengestelde vormtoedienen. In de berekeningen is voor wat de
prijs betreft bij N uitgegaan van het gebruik
van kalkamonsalpeter, bij Pvan tripel-super,
bij K van patentkali. De hoeveelheden zijn
begroot op basis van de hoeveelheden welke hetgewas opneemt.

Toelichting bijtabel 12

Gewasbescherming. Uit de middelen diegebruikt kunnen worden ter bestrijding van luizen is gekozen voor pirimicarb. In een normaaljaar zal het voldoende zijntweemaal te
spuiten.

Opbrengstinstuksper ha. Bij het vaststellen
van het aantalveilbare stuks isuitgegaan van
het aantal uitgezette planten en het oogst-

Verzekering. Dit betreft hagelverzekering.
Het verzekerde bedrag en het percentage
komen overeen met het advies van de

Saldoberekening
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Tabel 13. Voornaamste kengetallen ter vergelijking vande saldoberekeningen van devroege-, zomeren herfstteelt enter plaatse zaai van Radicchio.
omschrijving

vroeg,
met bedekking
zomer
herfst
ter plaatse

afzetperiode

opbrengst
inkg

prijs
per kg

brutogeldopbrengst

toegerekende
kosten

saldo

e.juni-h.juli

10.000

3,94

39.400

13.641

25.759

e.juli-b.sept.
b.juli-b.nov.
h.aug.-h.nov.

10.000
11.000
11.000

4,50
2,82
3,24

45.000
31.020
35.640

12.462
12.009
12.174

32.538
19.011
23.466

hagelverzekeringen voor andijvie,waarbij de
teler een eigen risico van 3% heeft.
Rente. De rente is berekend over het vastgelegde vermogen in de toegerekende kostentot het moment van de oogst.
Afzetkosten. Deafzetkosten bestaan uit fusten pallethuur, vrachtkosten, koelkosten en
veilingprovisie. Bij de berekening van fusten pallethuur is uitgegaan van 2,5 kg per
colli, huurprijs 0,22 per stuk.
Voor vrachtkosten van bedrijf naar veiling is
ƒ 26,50 per pallet berekend. De vrachtkosten vertonen in de praktijk echter een zeer
grote spreiding, geheel afhankelijk van de
wijze van transport en de afstand tot de veiling. Ze zullen daardoor meer of minder
sterk afwijken van de in deze saldoberekeningen aangehouden bedragen.

met bedekking zijn iets hoger dan die van de
andere teeltwijzen. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door de kosten verbonden aan
het afdekmateriaal. Uitgegaan isvan detoepassingen van plastic-folie,waarbij isaangenomen dat het tweemaal wordt gebruikt. Bij
een aankoopprijs van ƒ 0,20 per m 2 bedragen de kosten per keer ongeveer ƒ 1090,per ha. Deverschillen in saldi worden vooral
bepaald door verschillen in gemiddelde opbrengstprijs in de verschillende aanvoerperioden zoals die gemiddeld over de afgelopen jaren is gerealiseerd. Verder merkt de
DLV op dat 10ton mogelijk eente optimistische inschatting is van wat in de praktijk
gemiddeld haalbaar zou zijn. Verder blijkt de
prijs in 1991 na een aanvankelijk hoog begin, gemiddeld duidelijk lager uit te komen
dan in 1990. De prijzen van 1991 konden
echter nog niet worden meegenomen in de
hier opgestelde saldoberekeningen.

Belangrijkekengetallen
Toelichting bijtabel 13
Detoegerekende kosten van de vroege teelt
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ƒ 10,115.Rhizomanie-onderzoek 1987-1989. Ir.Y.Hofmeester, december 1990
ƒ 10,116.Bladrandkeverbestrijding door middel van zaadcoating bij veldbonen. A. Ester, december 1990
ƒ 10,117.Gewasdag mais,december 1990
ƒ 10,118.Graszaadstengelgalmuggen inveldbeemdgras. Ir.G. Horeman,december 1990
ƒ 10,119.Inventarisatie van ziekten en plagen inveldbeemdgras. Ir.G.Horeman,december 1990 ƒ 10,120.Biotoets voetziekten inerwten.Ir.P.J.Oyarzun,maart 1991
ƒ 10,121.0pbrengstvariabiliteit bijerwten envelbonen. Ing. D.A. vander Schans en ir.W.van den
Berg,april 1991
ƒ 10,122.De bepaling van de opbrengst van een perceel snijmaïs bij de oogst. Ing. H.M.G. van
derWerf MSc,ir.W.vanden Bergen ing.A.J.Muller,april 1991
ƒ 10,123.Optimalisering toedieningstechniek dierlijke mest. Ing. G.J. van Dongen, ing. D.T Baumann ening.L.M. Lumkes,april 1991
ƒ 10,124.Beïnvloeding van het drogestofgehalte, opbrengstniveau en bewaarbaarheid van uien
door teeltmethoden. Ir.C.L.M,de Visser, april 1991
ƒ 10,125.Onderzoek naar groeistofschade bij witlof (Cichorium intybus L. var. foliosum) in de seizoenen 1986/1987t/m 1988/1989. Ir.G.van Kruistum en ing.C.vander Wel, mei 1991. ƒ 10,126.Teeltonderzoek tennisbloem in Nederland. Ing. J. Wander, ing. H.P. Versluis en ir. P.M.
Spoorenberg, mei 1991
ƒ 10,-
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127.Rendabiliteit van een verminderde bodembelasting. Bedrijfseconomische evaluatie van
een lagedruk-berijdingssysteem. Ing.S.R.M.Janssens,juli 1991
ƒ 10,128.Effect van de hoogte en een deling van de stikstofbemesting op de opbrengst en kwaliteit van zomergerst. Ing. R.D. Timmer, J.G.N.Wander en ir. I.D.C. Duijnhouwer, september 1991
ƒ 10,129.Bepaling van de informatiebehoeften van agrarische ondernemers. Ir.P.W.J. Raven,ing.
H. Drenth,ing.S.R.M.Janssens endrs.A.T.Krikke,september 1991
ƒ 10,130.Landbouw/technische-, economische-, bedrijfskundige- en milieu-aspecten bij het toedienen en direct inwerken van dierlijke organische mest in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt. Ing. G.J.van Dongen,september 1991
ƒ 10,131.Teeltaspecten van wintergerst voor opbrengst en kwaliteit. Dr. ir.A. Darwinkel,september 1991
ƒ 10,132.Groei, ontwikkeling en opbrengst van witte kool in relatie tot het tijdstip van planten. Dr.
ir.A.P.Everaarts en C.P.de Moei, september 1991
ƒ 10,Publikaties
6. Witloftreksystemen, een vergelijking van produktie, arbeidsbehoefte, en financieel resultaat; ing.M.v.d.Ham,ir.G.van Kruistumen 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. Effectenvangrotedrijfmestgiften bijdeteeltvansnijmaïs;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 en
J.F.Houwingjanuari 1989
ƒ 20,43. Jaarboek 1987/'88;februari 1989
ƒ 35,44. Bouwplan envruchtopvolging. Ir.T.G.F.M.Aerts en ir.W.A.M.Kromwijk, maart 1989
ƒ 20,45. Werkplan 1989,april 1989
ƒ 10,46. Jaarverslag 1988,april 1989
ƒ 15,47. Handboek voor de akkerbouw endegroenteteelt indevollegrond,augustus 1989
ƒ 35,48. Kwantitatieve Informatie 1989-1990. Ing. W.P Noordam en ir. L.A.J. van de Wiel, oktober 1989
ƒ 20,-
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49. Jaarboek 1988/'89, oktober 1989
50. Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk, maart 1990. Dr. P. Vereijken en ir. F.G.
Wijnands
51. Werkplan 1990,april 1990
52. Jaarverslag 1989,juni 1990
53. Kwantitatieve Informatie 1990-1991, september 1990
54. Jaarboek 1989/1990,december 1990
55. Werkplan 1991, februari 1991
56. Jaarverslag 1990,mei 1991
57. Kwantitatieve Informatie 1991-1992,september 1991
58. Jaarboek 1990/1991, oktober 1991
59. Bedrijfshygiëne inde praktijk, november 1991
Themaboekjes
2. Vruchtwisseling;februari 1981
3. Consumptie-aardappelen;december 1982
4. Snijmaïs; maart 1984
5. Zomergerst;november 1985
6. Kwaliteitszorg bijdeteelt van witlof; december 1985
7. Organische stof inde akkerbouw, februari 1986
8. Geïntegreerde bedrijfssystemen, 17november 1988
9. Vruchtwisseling, november 1989
10. Benutting dierlijke mest inde akkerbouw, maart 1990
11. Bewaring van vollegrondsgroenten, december 1990
12. Bodemgebonden plagen enziekten van aardappelen,november 1991
OBS-uitgaven
1. Verslag over 1980 (mei 1983)
2. Verslagover 1981 (december 1983)
3. Verslag over 1982 (mei 1984)
4. Verslag over 1983 (augustus 1985)
5. Verslagover 1984 (augustus 1986)
6. Verslag over 1985 (mei 1988)
7. Verslag over 1986 (april 1991)

ƒ 35,ƒ 15,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 25,ƒ 35,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 25,ƒ 35,ƒ 15,ƒ 7,50
ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 20,ƒ 20,ƒ 20,ƒ 15,-

Teelthandleidingen
1. Blauwmaanzaad,april 1977
ƒ 5,2. Zaaiuien,maart 1985
ƒ 10,4. Bleekselderij,september 1977
ƒ 5,5. Bos-enwaspeen,april 1982
ƒ 10,9. Plantuien, maart 1979*
ƒ 6,12. Witlof, teelt van dewortel enproduktie van het lof, augustus 1989
ƒ 20,13. Voederbieten,april 1983
ƒ 10,14. Doperwten,augustus 1983
ƒ 10,15. Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids "Akker-onkruiden en hun kiemplantenƒ 15,-"),maart 1985
ƒ 12,50
16. Knolvenkel, maart 1984
ƒ 10,17. Sluitkool, mei 1985
ƒ 10,18. Bloemkool,oktober 1985
ƒ 10,19. Sla,oktober 1985
ƒ 10,21. Suikerbieten,december 1986
ƒ 15,22. Andijvie, augustus 1987
ƒ 10,23. Wintertarwe, september 1987
ƒ 15,24. Kroten,juli 1988
ƒ 15,25. Luzerne,september 1988
ƒ 15,-
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26. Graszaad,oktober 1988.
ƒ 15,27. Stamslabonen, november 1988.
ƒ 15,28. Tee Itvandroge erwten, maart 1989
ƒ 15,29. Tee ltvan augurken, november 1990
ƒ 15,30. Tee ltvan knolselderij,november 1990
ƒ 15,31. Tee Itvan spruitkool, november 1990
ƒ 15,32. Tee Itvan rabarber, februari 1991
ƒ 15,33. Tee ltvantuinbonen, maart 1991
ƒ 15,34. Tee Itvanvlas,april 1991
ƒ 15,35. Tee ltvantriticale,april 1991
ƒ 10,36. Tee Itvan peen,juni 1991
ƒ 20,37. Tee ltvan schorseneren,oktober 1991
ƒ 15,38. Tee ltvan spinazie, november 1991
ƒ 15,39. Tee ltvan plantuien, november 1991
ƒ 15,40. Tee Itvan radicchio, november 1991
ƒ 15,* Dezeteelthandleidingen zijn ook verkrijgbaar bijde SNUiF in Middelharnis, postbankrekening 26233.
Korteteeltbeschrijvingen
1. Teunisbloemen, maart 1986
3. Paksoi enamsoi, augustus 1986
4. Bosui,december 1986
7. Courgette en pompoen,december 1988
8. Chinese kool, november 1989

ƒ 5,ƒ 5,ƒ 5,ƒ 5,ƒ 10,-

Nietopgenomenineenreeks
Bouwboek (inhoud + ringband; voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfsadministratie),januari 1988
ƒ 35,Phomabij aardappelen. Ing.A.Schepers en ir.C D . van Loon,maart 1988
ƒ 5,-
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lossebestellingen
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgiro-rekening nr.22.49.700 van het PAGV, Lelystad,met vermelding vande uitgave(n) die uwilt ontvangen.
PAGV-jaarabonnementen
U kunt kiezen uitdevolgende abonnementen:
- akkerbouw-praktijk:
bevat opde praktijk gerichte akkerbouw- enalgemene 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:
bevat opde praktijkgerichte informatie,zowelvoor deakkerbouw alsvoorde vollegrondsgroenteteelt
- totaal-verslagen:
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerd onderzoek-informatie, zowel voor de akkerbouw alsvoor de vollegrondsgroenteteelt
- totaal-PAGV:
bevat alle PAGV-uitgaven.
Onderstaand schema laat zienwelke PAGV-uitgaven uontvangt bij een bepaald abonnement:
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PAGV-uitgaven
Werkplan
Jaarverslag
Jaarboek
Kwantitatieve Informatie
publikaties akkerbouw
publikaties vollegrondsgroenteteelt
publikaties algemeen
teelthandleidingen akkerbouw
teelthandl. vollegrondsgroenteteelt
verslagen akkerbouw
verslagen vollegrondsgroenteteelt
verslagen algemeen
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ƒ100,- ƒ175,-
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X

X

X

X

X

X

X
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ƒ75,- ƒ125,-

ƒ150,- ƒ100,- ƒ250,-

U wordt abonnee door het per abonnement vermelde bedrag over te maken op postgirorekening-nummer 22.49.700 van het PAGVte Lelystad,met vermelding van het betreffende abonnement.
U ontvangt dan zonder verdere kosten alle betreffende uitgaven in het 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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