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Algemeen

Deteeltvanvenkelwordtvoornamelijk inlandenronddeMiddellandseZeeaangetroffen. Devruchtjes bevatten etherische olie die voor verschillende doeleinden wordt
gebruikt.InItaliëisdeteeltvanknolvenkelvrijbelangrijk.Deproduktiekomtindeherfst
goedopgangengaatdoortotverinhetvoorjaar. Indezomerzijndetemperaturenin
Zuid-Europa te hoog om met succes eengoede knolvormte krijgen. Inhet koelere
zeeklimaatvanNederlandgedijtditgewasindezomergoed.Deteeltoppraktijkschaal
dateertvan1979.Vóórdietijdwerdditgewasinonslandsporadischoptuinbouwbedrijven aangetroffen.
Familie
Knolvenkel behoort tot de familie van de schermbloemigen (Umbelliferae). Het geslacht isFoeniculumendesoortvulgare.Deverdereonderverdeling isalsvolgt.
F. vulgare, subsp. piperitum - ezels- of pepervenkel die vooral op Sicilië wordt
aangetroffen. Hetzaadheeft een scherpe(bittere) smaak.
F.vulgare, subsp. capillaceum-tuinvenkel.Hiertoebehorendevolgendevariëteiten:
- vulgare- wildevenkel.
- dulce-zoeteofkruidigevenkel dievooral inFrankrijk wordt geteeldvoorzaadwinning.Hetzaadheefteenzoete,anijsachtige smaak.
- azoricum-ä\\ isdeenigevariëteitdie"knollen"vormtdiealsgroentewordengegeten.
Hierbij maakt menwel onderscheidtussen:
Bolognese venkel met korte, brede, vlezige bladstelen die rauw als bleekselderij
kunnenworden gegeten enFlorentijnsevenkel metbladstelen die 10cmlangen5â
6cm breedzijnendiegekookt wordengegeten.
Knolvenkel heeft22chromosomen inde geslachtscellen.
VenkelisafkomstiguitWest-AziëenhetMiddellandse-Zeegebiedenwerdreedsinde
oudheidalsgeneeskrachtigkruidgebruikt.ZoweldeGriekenalsdeRomeinenkenden
dezeplant.Hetkruidendevruchtjeswerdengebruikttegendronkenschap,slangebeten,hetbevorderdedemelkafscheidingendeurine-uitscheiding.Ook tegenwoordig
wordtvenkelvoormedicinaledoeleinden gebruikt. Ditbetreftvooraldevruchtjes van
derijpebloemschermen,dieveeletherischeolie,voornamelijk anethol,bevatten.Dit
heeft eengoede winddrijvendewerking.
Plantkundigeeigenschappen
Knolvenkel kanals eentweejarig kruidachtig gewas worden beschouwd. Debovengrondse "knol" is een schijnknol die gevormd wordt door een aantal brede, van
onderenverdikte,witachtigebladstelen.Devormvarieertvanlangenplattotkort,rond
endik.Devoorkeurgaatuitnaareenbolvormigeknol,meteenwittekleur.Hetgevinde
blad is groen tot donkergroen van kleur en wordt bij de oogst verwijderd. Het
bovengrondse gedeelte is vorstgevoelig en gaat in de winter spoedig verloren. De
wortelkanvrijveelvorstverdragen,loopt inhetvoorjaar opnieuwuit,gaatschietenen
levertzaad.Ookinheteerstegroeijaarkunnenreedsbloemstengelsontstaan.Vooral
inwarmezomerswordtveelhinderondervondenvan"schot". Bijhogetemperaturen
gaandeinternodiënzichnamelijksnelstrekken,metalsgevolgeenplatte,langgerekte
knolenhetspoedigverschijnenvaneen bloemstengel.

Mb. 1. De "knol" bestaatuiteenaantalbrede, vanonderenverdikte, witachtige bladstelen.
Debloeiwijzevanknolvenkel iseensamengesteld,vlak scherm meteen doorsnede
tot15cm.Degelebloemenzijningesteldopkruisbestuiving.Devruchtbestaatuittwee
deelvruchtjes die gemakkelijk uit elkaar vallen. Op de vruchtjes bevinden zich de
oliestriemen metvluchtige oliën,zoalsanetholenanijskamfer.
Hetzaadsmaaktzoetenaromatisch enwordtwelgebruikt inlikeurenzoals Anisette
enChartreuse.Ook inhetnaaranijs smakende Pernodwordtvenkel verwerkt.
Voedingswaarde.Knolvenkel bevat weinig Joules envitaminen, maar is een goede
bronvanmineralen.Per 100grameetbaargedeelte bevat knolvenkel 1grameiwit,2
gram koolhydraten,geenvet,400 mg kalium,70 mg natrium,70mg calcium,45 mg
fosforen1,4mgijzer.Deenergetischewaardeis51kJ.Verderbevatdewitteknolgeen
caroteenen5mgvitamineC.HetgroenevenkelbladbezitrelatiefveelB1enB2,inde
witte knolzaldataanmerkelijk minder zijn.
Oppervlakte
DeteeltvanknolvenkelneemtinNederlandeenzeerbescheiden plaatsin.Vóór1979
bedroegdeoppervlaktenietmeerdan1 â2ha. Indeperiodevan1979t/m 1981werd
ditgewasdoormiddelvaneenprijsgarantieopietsruimereschaalgeïntroduceerd.In
1979werdcirca 10haknolvenkelvoordeprijsgarantievanf 1,- per kgaangemeld.In
1980namdittoetot45haenin1981werdde limietop30havastgesteld.Daarnaast
vond in deze periode enige vrije teelt plaats. De totale oppervlakte met knolvenkel
wordtop50â60hageraamd.Deindrukbestaatdathetareaallangzaamietstoeneemt.

Oppervlakte enproduktie inWest-Europa
Deteeltvanknolvenkelwordtvooral inZuid-Europaaangetroffen.Hierbijneemt Italië
verreweg de belangrijkste plaats in.Verder kunnen indit verband Zuid-Frankrijk en
Spanjewordengenoemd.MeernaarhetnoordenwordtvooralinZwitserlandvrijveel
knolvenkel geteeld en gegeten. In Noord-Europa was dit produkt tot voor kort
nauwelijksbekend.Sindsenkelejarenisdebelangstellinginonslandgroeiende.Ook
West-Duitsland,EngelandendeScandinavischelandenbeginnenwatmeerinteresse
tetonen.
Italië.Hetareaalknolvenkelbedraagtongeveer 15â16.000hameteenproduktievan
ruim300miljoen kg.Erwordt indezomergezaaid. Deoogst begint inseptember en
gaat door tot in mei van het daaropvolgende jaar. In de zomer wordt geen venkel
aangevoerd.
Ongeveer10%vandeproduktieisbestemdvooruitvoernaarFrankrijk,Zwitserlanden
West-Duitsland.Kleinere hoeveelheden gaannaar België,Nederland enEngeland.
Spanje.Deuitvoer isde laatstejarensterktoegenomen.In1979bedroegdeze1500
ton,waarvan90%bestemdwasvoorFrankrijkenderestvoorZwitserlandenEngeland.
Deuitvoer uitSpanjevindt indeeerstezes maandenvanhetjaarplaats.
Frankrijk.Indejaren 1974t/m 1976bedroeg hetareaalknolvenkel circa450ha,met
eenproduktievan7miljoenkg.Daarnaastwordt inFrankrijkveelvenkelgeteeldvoor
de produktievanzaad.
Zwitserland.Deoppervlakteknolvenkelbedraagtcirca200ha,meteenproduktievan
3000ton.Daarnaastwordt ongeveer 8000toningevoerd.
West-Duitsland.Ook indit land neemt de belangstelling voor knolvenkel toe.Inde
zeventigerjarenwerdsteedsmeerknolvenkelingevoerd,tewetenvan2500tonin1973
tot circa 5000 ton in 1980. Hiervan is meer dan 90%afkomstig uit Italië; daarnaast
leverdeNederlandin1979voorheteersteenbescheidenhoeveelheidknolvenkelaan
West-Duitsland.
Produktieeninvoer
Deteelt van knolvenkel vindt in Nederland hoofdzakelijk 's zomers inde vollegrond
plaats. De aanvoer begint in mei met een kleine hoeveelheid die onder glas wordt
geteeld. Injuni kande eerste knolvenkel vandevollegrond worden verwacht ende
oogstgaatdoortotinoktoberofnovember,afhankelijkvandeeerstezwarenachtvorst.
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de veilingaanvoer per maand en de
gemiddelde prijs perkg.
Decijfersvan1979hebbenalleenbetrekkingophetgedeeltedatvoordegarantieregelinginaanmerking kwam.Inverhouding tot de anderejarenzijn deaanvoercijfers in
1979telaagendegemiddeldeprijstehoog.Vanaf1980wordtdetotaleveilingaanvoer
vermeld. Bij een ongeveer gelijkblijvende aanvoer werd in 1983duidelijk meer geld
voorknolvenkel betaalddanin1982.
Tabel2geefteen beeldvande beschikbare hoeveelheid knolvenkel inNederland.
Deaanvoervanknolvenkelneemtlangzaamtoe.Overdeverderevooruitzichtenisnog
weinig tezeggen. Hiervoor is het gewas nogte nieuw enzijnte weinig statistische
gegevens beschikbaar. Dit geldt ook voor de afzet van het in Nederland geteelde
produkt. Het grootste gedeelte is bestemd voor de verse markt in eigen land.
Daarnaast wordt eenhoeveelheid uitgevoerd,voornamelijk naarWest-Duitsland.De

Tabel 1. Veilingaanvoer per maand en de gemiddelde prijs perkg.
maand

1979
x 1000 kg ct/kg

mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

-

1981

1980
x1000 kg ct/kg

x1000 kg ct/kg

2
52
212
240
151
77
6
1

17
122
183
183
168
120
24
4

-

1
22
47
25
28
20

214
204
291
227
101
78

-

-

1982

192
227
114
123
134
164
209
218

1983

< 1000 kg ct/kg

x1000 kg ct/kg

19
137
201
217
174
152
34
4

44
129
189
207
169
158
41
1

324
187
146
184
124
165
104
102

437
239
121
168
125
128
172
65

348
277
191
223
212
138
208
61

Tabel 2. Beschikbare hoeveelheid knolvenkel (x 1000kg).
jaar

veilingaanvoer

handelsproduktie

233
748
821
940
937

±250
785
862
987
984

1979
1980
1981
1982
1983

invoer

beschikbare
hoeveelheid

-

-

673
511
727
809

1458
1373
1714
1793

verwerkende industrie heeft geen belangstelling voorditprodukt. Intabel3worden
enkelecijfersvermelddie betrekkinghebbenopdeafzetendeproduktiewaarde.
Deuitvoervanknolvenkel neemt langzaamtoe,dedoordraaiisgelukkigvanweinig
betekenis.Mededoorhetgunstigeprijsniveauisdeproduktiewaarde in1983toegenomentotruim2miljoengulden.

Tabel 3. Afzet en produktiewaarde van knolvenkel.
jaar

1980
1981
1982
1983
8

binnenland vers

prod jktiewaarde
xlOOOgld.

hoeveelheid x1000 kg

x1000 kg

kg/pp

uitvoer

1062
946
1250
1238

0,08
0,07
0,09
0,09

396
408
428
539

Bron:Produktschap voor Groenten en Fruit.

inc ustrie

doordraai
19
36
26

1392
1566
2046

Grond

Samenstelling
Knolvenkel wordt bij voorkeur op een vochthoudende, humeuze zand- of lichte
zavelgrond geteeld.Hetgewas moetvlot enregelmatig kunnen groeien. De planten
zijnzeergevoeligvoorstorendelageninhetprofiel.Ertredendanspoediggroeiremmingen op, waarbij de bladnerven extra wit worden en het fijne bladgroen bruin
verkleurt. De knol blijft plat en groen. Ook op koude, natte gronden is de kans op
mislukking zeer groot. Veel neerslag eneen matige structuur verhogen de kans op
schieters.

r
Afb.2.Knolvenkeliszeergevoelig voorstorendelageninhetprofiel.
Teelt opzwaregrondsoorten is mogelijk, mits de structuur vande grond inorde is.
Hetgewas isdankbaar voor eendiepe grondbewerking.
Knolvenkel kan slecht tegen droogte. Regelmatig water geven is bij dit gewas erg
belangrijk.Ditgeldtvooralnahetuitplanten,dusvoordeaanslagvandeplanten,enbij
het beginvande knolvorming.
Vruchtwisseling
Knolvenkelsteltgeenbijzondereeisenaandevruchtopvolging.Inhetalgemeenishet
niet gewenst om schermbloemigen zoals wortelen, knolselderij en knolvenkel na
elkaartetelen.Alsgoedetussengewassenwordenspinazie,uienengraangenoemd.
Knolvenkel kan in tamelijk ernstige mate door Sclerotinia worden aangetast. In dit
verbandstaanSclerotinia-gevoeligegewassenzoalsaugurken,bonen,slaenandijvie
alsvoorvrucht minder goed aangeschreven.
Knolvenkelvormteenvrijstevigepenworteldietamelijkwinterhardis.Nadeoogstvan
de bovengrondse knol lopen na enige tijd enkele zijogen uit, wat vooral bij een
oppervlakkige grondbewerking problemen kangeven.

Bemesting

Debemestingvanknolvenkelissterkafhankelijkvangrondsoortenvoedingstoestand
van het betreffende perceel.Het gewas stelt geen bijzondere eisen tenaanzienvan
bepaalde voedingsstoffen. Volgens gegevens uit Zwitserland zijn de planten iets
gevoeligvoor magnesium-en boriumgebrek,datvooralop lichte,humusarmegrondenkanvoorkomen.Indatopzicht kunnenwijknolvenkel ongeveer gelijk stellenaan
peen.Ditbetekentdathetgebruikvanversestalmestzekermoetwordenontraden. In
deherfstzoumeneventueel20â30tonstalmest perhakunnenonderploegen,maar
mendienterrekening meetehouden,datrestenorganisch materiaalinhetvolgende
seizoenaantrekkingskracht uitoefenenopdewortelvlieg.Voorhetverkrijgenvaneen
goedeopbrengst isvolgensZwitsersegegevens 100kgN,40kgP205,180kgK20,40
kgCaOen 10kg Mg per hanodig.
Stikstof
Inhetalgemeenkanbijknolvenkelmeteenmatigestikstofgiftwordenvolstaan.Opeen
groeikrachtigegrondisvermoedelijk75â80kgN perhareedsvoldoende,gemiddeld
zouden wij 100kg Nper hawillen aanhouden.Bij eenteveel aan stikstof groeit het
gewasteweelderig;datbetekenteengrotekansopBotrytisenSclerotinia.Bovendien
bestaat de indruk dat bij een te snelle groei de knolvorming te wensen overlaat;er
ontstaan dan gemakkelijk langgerekte knollen die aan schieters doen denken. De
stikstofgift kaneventueel intwee keer worden gegeven, bijvoorbeeld 70â80 kg als
basisbemesting vóór het zaaien of planten en 20 à 30 kg bij het begin van de
knolvorming.
Opgrondsoorten waargeenzware bladgroei isteverwachten,zalmenmeer stikstof
moetenstrooien.OpeenbedrijfteAndijkstrooitmenbijvoorbeeld700kgkalkammonsalpeter vóór hetplantenen350kg kalksalpeter per haalsoverbemesting.
Fosfaat
De fosfaatbehoefte is niet groot. Op gronden die in een goede fosfaattoestand
verkerenkanmenalmet50kgP205perhavolstaan.Isdetoestand"laag"tot"vrijlaag"
dan moetdeze hoeveelheid worden opgevoerd tot 100à150kg.
Kalien magnesium
In het algemeen behoren schermbloemigen tot de kali- en magnesiumminnende
gewassen.Voor knolvenkelzoudenwij bijdewaardering "goed"een bemestingvan
180-200 kg K20 per ha willen aanhouden. Op zandgronden zou men dit kunnen
aanvullen met200â300kg kieseriet.
Borium
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Vooral op lichte zandgronden met een laag gehalte aan organische stof kan vrij
gemakkelijk boriumgebrek optreden. Sommige schermbloemigen zoals peen en
knolselderijzijnnogalgevoeligvoor eentekort aanborium.Ook bij knolvenkel dient
men aan dit sporenelement aandacht te schenken. Het strooien van borium wordt
alleenaangeradenvoorpercelenwaarvanuitgrondonderzoek blijktdathetB-waterge-

talbeneden0,30d.p.m.ligt,ditinverbandmeteenspoedigeboriumvergiftigingvande
grond.Veelveiligerisechterhetspuitenmetbijvoorbeeld2kgManeltra-boriumin700
literwater perha.
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Rassen
DoordeZwitserse "Gemüse-Union" iseenteelthandleiding uitgegevenoverdeteelt
van knolvenkel in Zwitserland. Volgens dit boekje onderscheidt men in Italië twee
typen,teweten Finocchio Grosso d'ltaliaen Florentiner. DeGrosso-typenvertonen
een sterke groei en geven grote knollen met korte, brede envlezige bladstelen.De
Florentiner-typenzijn kleiner,zachtervanstructuur enplattervanvorm.De Italiaanse
rassen kunnen in verband met de gevoeligheid voor schieten niet vroeg worden
gezaaid.Inons landispas indeeerstehelftvanjuli uitzaai indevollegrond mogelijk.
Deoogst komtdan laat inde herfst.
Door het proefstation te Wädenswill (Zwitserland) is in de vijftiger jaren uit Italiaans
materiaalhetherfstrasTardogeselecteerd,datvolgensZwitsersegegevensvanaf20
junikanwordengezaaid.UitdekruisingvanhetzomerrasWeisserBallenhetherfstras
Tardo is in 1976 het nieuwe ras Fino gewonnen, dat aanbevolen wordt voor de
jaarrond-teelt.
ErvaringeninNederland.Indeperiodevan1977-1982warenverschillenderassenbij
hetteeltonderzoekbetrokken.DebesteresultatenwerdenverkregenmetFino.Ditras
vormtfijn,middelhoogbladmetplatronde,witteknollen.Finoisrelatiefweiniggevoelig
voor schieten enkomtdaardoor inaanmerkingvoordevoorjaars-,zomer-envroege
herfstteelt.Voordelateherfstteeltishetgewasvermoedelijktegevoeligvoorongunstigeweersomstandigheden enkanmenbeter overgaan opTardo.
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Afb.3.Finovormtfijn,middelhoogblad, metplatronde,witte knollen.

Tardoheeftdonkergroenenstevigblad.Debladstelenzijninéénvlakingeplant,staan
schuinomhoogenbrekennietgemakkelijkaf.Deknollenzijntamelijkhoogenplatvan
vorm,watindezomerspoedigals"schot"wordtafgekeurd.Tardokomtinaanmerking
voorde late herfstteelt.
InNoord-Holland(defa.AppelmanteAndijk)heeftmendeervaringdatdeknollenvan
Tardoindeherfstteelt(oogstna20augustus)ronderenzwaarderzijndandievanFino.
Tardogeeftopdit bedrijf eengemiddelde opbrengst van35kgper roe = 245kgper
are,terwijl bijFino30kgperroe = 210kgperreedsalszeergoedwordtbeschouwd.
Opdit bedrijf staan ±80.000 planten perha.
Silberball(WeisserBall)iseensnelgroeiend rasmetlichtgroenbladenronde,holle
bladstelendieniet inéénvlakstaaningeplant. Dewitte,ronde knollenmoetenineen
tamelijkjongstadiumwordengeoogst.Bijhetrijperwordenneemtdekansopbarsten
toe,bovendienontstaatbovendeknolspoedigeenkortestengelmeteenplatenopen
bloemscherm. Het ras Fino is een duidelijke verbetering en verdient daarom de
voorkeur boven Silberball enandereoudezomerrassen.
PerfectioniszeergevoeligvoorschietenenkomtfeitelijknietvoorteeltinNederland
inaanmerking.Zelfseenzaaivan6juliwas in1977nogtevroeg.Nahalfjuligezaaide
knolvenkel komt bijna niet meer tot een oogstbare knol van voldoende gewicht.
Bovendien kan in de herfst een toenemende concurrentie van knolvenkel uit Italië
wordenverwachtmeteenkansopeenlaagprijsniveau.Dooreenverkeerde plantleverantieisin1979inhetzuidenvanonslandnogvrijveelPerfectiongeplant.Hetresultaat
wasvanwege devele schieters zeerteleurstellend.
LatinaisnoggevoeligervoorschietendanPerfectionenkanverderbuitenbeschouwing worden gelaten. Dit ras maakt in Nederland geen kans voor de teelt van
knolvenkel.
Eenzaaitijdenproef in 1977gafteAlkmaar hetvolgende resultaat.

Tabel 4. Percentage schieters inzaaitijdenproef teAlkmaar in 1977.
zaaidatum
25 mei
15juni
6juli
27juli

Silberball

Tardo

Perfection

Latina

19
4
4
0

39
4
0
0

95
73
13
0

100
86
26
0

In 1977was nog geen zaadvan Finoverkrijgbaar, zodat dit ras intabel 4 ontbreekt.
Silberballkwamalshetminstgevoeligvoorschietennaarvoren,maarisna1977geheel
verdrongendoor Fino.
In1980werdenvier rassenop3juniinperspottenonderglasgezaaidenbijeenzeer
hogetemperatuur opgekweekt. Derassenwerden op4juli buitenuitgeplant.Hetras
Romanescovormdegeenknol,maarschootvoor100%.Deoverigerassenwerdenop
driedatageoogst,teweten26augustus,4septemberen9september. Bijdetweede
oogst was bij Fino 11% geschoten, 14%afwijkend en75%vande knollen geschikt
voordeveiling.BijTardoenHâtifdeGenèvebedroeghetpercentageschotrespectievelijk 43en45enafwijkend 4en14%.
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Zaaienenplanten
Knolvenkel kanzowelter plaatse,inpotjes alsopzaaibedworden gezaaid.Voor een
vroegeoogstgeeftmendevoorkeuraanplantendieonderglaszijnopgekweekt,later
inhetseizoen ishetterplaatsezaaieneengoedkopeteeltmethode.Bijhet uitplanten
kan mengebruik makenvanverspeende potplanten,op de pot gezaaide planten of
losseplanten.
Zaad
HetzaadvanknolvenkelIijktveelopgrofpeenzaad.VolgensdeZwitserseteelthandleidingheefthetrasFinoeen1000-korrelgewichtvan5,5tot6,0gram,hetgeenovereenkomtmet170â180zadenpergram.Eenkiemkrachtvan80%wordt inZwitserlandals
goed beschouwd.Eenenanderbetekentdat1 gramzaadongeveer 140kiemplanten
levert.
HetzaaddatinNederlandwordtaangebodenisgewoonlijkfijner.Enkelejarengeleden
varieerde het 1000-korrelgewicht van 3 tot 4 gram, in 1982 was het zaad grover.
Opvallendisdegrotespreidinginzaadgrootteendevaakmatigeschoning.In1983is
100gramhandelszaadvanhetrasFinoinvierfracties uitgezeefd.Het 1000-korrelgewichtvanhetongezeefdezaadbedroeg4,50gram,voor Nederlandse begrippendus
vrij grof. De vier fracties werden op 9 maart in de kas op de pot gezaaid bij een
temperatuurvan20°C.Op16maartwerdendeplantenovergezetnaareenafdelingmet
een nachttemperatuur van 15°C. De resultaten van de kiemproef zijn in tabel 5
samengevat.
Tabel 5. Resultaten van kiemproef met vierzeeffracties vanFino.
zeeffractie

verhoud ing 1000-korrel
ingew . %
gew. ing

opkomst in%
15/3

< 1,7 mm
1,7-2,4mm
2,4-2,8mm
> 2,8mm

3
53
34
10

2,20
3,85
5,00
6,60

6
19
23
23

17/3 21/3
29
50
55
57

50
74
77
79

tweel ngen
in%
28/3
67
89
91
91

Het zaad kleiner dan 1,7mm kiemde matig en gaf een zwakkere kiemplant dan de
overigedriefracties.Voor precisiezaadzoumendus 1,50of1,75mmals ondergrens
moetennemen.Dezeeffractie1,50tot2,00mmof1,75tot2,25mmleentzichgoedvoor
precisiezaai. Deze fractie kiemde goed en gaf weinig "tweelingen". De vrucht bij
knolvenkel bestaatnamelijk uittweedeelvruchtjes dieelkaarvooralbijdefijnefractie
gemakkelijk loslaten.Bijdegrovezaadfractiezittendetweedeelvruchtjes somstegen
elkaar geklemd,waardoor inplaatsvanéénafentoetweevruchtjes (zaden) per pot
worden gezaaid. Vooral bij de fractie >2,8 mm was het percentage "tweelingen"
feitelijkte groot.
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Zaadteelt. Voor de teelt van het zaad wordt in Zwitserland begin juli ter plaatse
gezaaid.Inde herfst kanop knolvormworden geselecteerd.Vervolgens worden de

0
0,3
5,3
13,1

knollengeoogstenverkocht.Devlezige,vertaktewortelswordenvorstvrijbewaarden
inapril uitgeplant. Indezomer ontstaat eenvertaktgewas metgeelbloeiende schermendiezeerongelijkafrijpen.Deeersteschermenzijnmeestalhetgrootstenleveren
hetbestezaad.Deschermenvandenabloei blijvenkleinenzullenvaakzaadleveren
datnietalleenfijnis,maardatvermoedelijkookmatigvankiemkrachtis.Aangeziende
afrijping in de herfst plaats vindt, kunnen van jaar tot jaar vrij grote verschillen in
zaadkwaliteit voorkomen.
Het bepalen van de kiemkracht gebeurt op de Kopenhagentafel opfiltreerpapier bij
wisselendetemperaturenvan20°C(gedurende16uur)en30°C(gedurende8uur).De
kiemkracht wordt na7en21dagenvastgesteld.
Zaadhoeveelheid
Dehoeveelheidzaaizaadisafhankelijkvan1000-korrelgewicht,kiemkrachtenzaaimethode.InZwitserlandgaatmenuitvanzwaarzaadmeteen1000-korrelgewichtvan5,5
â6gram.Bijhetverspeneninperspotjes rekentmenop120plantjesvan1 gramzaad.
Vooreenplantgetalvan1200perareis10gramzaadnodigdatopeenoppervlaktevan
V2 m2wordtgezaaid.Deplantjes worden kortnaopkomstverspeend,datwilzeggen
10tot 14dagen nahetzaaien.
Bij het ter plaatse zaaien op grote percelen wordt een bedbreedte van 150 cm
(spoorbreedtetractor)aangehouden.Bijvierrijenperbedgebruiktmen30-40gramen
bij drie rijen per bed20-30gram perare.
InNederlandheeftmengewoonlijkfijnerzaad,dusmeerzadenpergram.Voordeteelt
onderglasgaatmenuitvan1400plantenperare.Hiervoor is 13gramzaadnodigdat
op 4 m2 zaaibed wordt gezaaid. Dit betekent circa 2 gram zaad/m2, wat voor de
opkweek vanlosse plantenvrij normaal is,maarvoor hetverspeneno.i.veelteruim.
Voordeteeltindevollegrondgaatmenuitvanruim1100plantenperare.Opgekweekt
onderglasalslosseplantishiervoor6â7gramzaadnodigdatopeenzaaibedvan2,5
â3m2wordtgezaaid.OpeenbedrijfteAndijkzaaitmen200gramop50m2enhiervan
worden30à35.000plantengeplukt.Omgerekend betekent dit4gramzaaden600à
700planten perm2.
Bijter plaatsezaaienwordt ongeveer dedubbele hoeveelheid,datwilzeggen 12-15
gramgeadviseerd.Indepraktijkwordtmetgewoneborstelzaaimachinesdezaadhoeveelheid welverhoogdtot 15â20gram perare.Bijgebruik van precisiezaad eneen
precisiezaaimachinezoumenaandehandvanhet1000-korrelgewichtde benodigde
zaadhoeveelheidnauwkeurigkunnenberekenen.Intabel6wordteenrekenvoorbeeld
gegevenvoor een plantafstand van45x20cm,ditzijn ruim 1100planten perare.Het
1000-korrelgewichtvarieertvan3,5tot6gram,dekiemkrachtwordtop80%gehouden.
Voorhetopkwekenvanlosseplanten,verspeneninperspottenenbijhetrechtstreeks
op de pot zaaien (1 zaad/pot) zou men met de minimum zaadhoeveelheid kunnen
volstaan.Voor hetopkwekenvanlosse plantenzalmenminstens400plantenperm2
kunnen aanhouden. Dezaadhoeveelheid varieert danvan 1,75tot 3,00 gram perm2
zaaibed,afhankelijkvanbovengenoemde 1000-korrelgewichten.Voorhetverspenen
kanaanzienlijk dikker wordengezaaid.
Bij het ter plaatse zaaien wordt vaak een twee- of drievoudige zaadhoeveelheid
aangehouden,afhankelijkvanhettypezaaimachine,dezaaitijdendeconditievanhet
zaaibed.
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losseplantrekeningwordengehoudenmeteentijdelijkestilstandvandegroeiendeze
stagnatie kantot gevolg hebben dat de knolteplat entehoogwordt. Nahet planten
moetfrequent worden beregend.
Perspotplanten.Voorhetverkrijgenvaneenvroegeoogsthebbenperspotplantendie
ineenverwarmdekaswordenopgekweektdevoorkeur.Potplantenslaangemakkelijkeraanenzijnwaarschijnlijkvroegeroogstbaardanlosseplanten.Daarnaastmagvan
potplanteneengelijkmatigerknolzettingeneenbetereknolvormwordenverwacht.Als
nadeelvanperspotplantenkunnendehogekostenwordengenoemd.Ditgeldtvooral
voor verspeende planten. Voor het verspenen wordt dik in kistjes of op zaaibed
gezaaid. Kort na opkomst volgt het verspenen. Gewoonlijk wordt bij circa 20°C
gezaaid.Naopkomst wordt de nachttemperatuurteruggebracht tot ongeveer 15°C.

Afb. 5. Het verspenen van
knolvenkel vergtveel tijd.
OphetProefstationteNaaldwijkisonderzoekverrichtnaarheteffectvandeopkweektemperatuur op het schieten.Als opkweektemperatuur werd de reeks 12,16, 20en
21°C aangehouden.Uitditonderzoek kwamnaarvoren,datde opkweektemperatuur
géén betrouwbare invloed heeft op het schieten.Welwasdetendens aanwezigdat,
naarmate de opkweektemperatuur lagerwas,de knol een bredere enmooiere vorm
had.Bijdehoogsteopkweektemperatuur werdde knolvormmeer langgerekt enwas
bovendien platter,minder gevuld.Dezeervaring pleitdusvooreenmatige opkweektemperatuur.
Het rechtstreeks zaaien inde pot is mogelijk, maar het pootje (hypocotyl) wordt iets
langerenditgeefteenminder stevigeplant.Bijhetuitplantenmeteendrukrol komen
depotplantentamelijkondiepindegrondenbestaatbijdezaadje/potje-methode een
grote kans op het afdraaien van de planten door de wind. Rechtstreeks op de pot

gezaaideplantenmoetendusdieperwordengeplantdanplantendieinperspottenzijn
verspeend.
Bijgebruikvangezeefdzaadindefractie1,50-2,00mmof1,75-2,25mmisdekansop
"tweelingen"vrij kleinenzalweinig nagedund moetenworden.
Deopkweekduur isafhankelijk vandezaaitijd.Voor devroegeteelt(zaaitijdfebruari)
moetgerekendwordenopzevenâachtwekeneninmaartopvijf âzesweken.Vanaf
april kan de opkweekduur terug worden gebracht tot vier weken en in de zomer
misschien zelfstot drie weken.Naopkomst vormt de plant gemiddeld één blad per
week. Plantenmetdrieâvierechte bladerenwordenalsgoed pootbaar beschouwd.
Hetgebruik vanjong plantmateriaalverdient aanbeveling.Dekans opplatte,gerekte
knollen neemttoe naarmate het plantmateriaal ouder is.
Plantafstand
Voorafzetopdeversemarktgaatdevoorkeur uitnaarknollenvan80-100mm(± 250
gram) en 100-120 mm(±350 gram). De sortering van 60-80 mm brengt gewoonlijk
minder,geldop,terwijlknollenkleinerdan60mmgeenverkoopwaarde bezitten.Voor
hetverkrijgenvaneenhoogpercentageknollenvan80-120mmwordtgewoonlijk een
plantgetalgeadviseerdvan10â12perm2.Ditkomtovereenmeteenplantafstandvan
bijvoorbeeld 45x20 of 35x25 cm. Bij een ruimer plantverband stijgt weliswaar het
gemiddelde knolgewicht, maar hettotale(gewicht peroppervlakte-eenheid neemtaf
en de vorming van zijspruiten neemt toe. Daarnaast bestaat de indruk dat bij een
plantgetalvan7â8perm2dekansopafdraaienvandepotineenjongstadiumgroter
is dan bij een plantgetal van 10â11per m2.Tochwordt inde praktijk vaak een ruim
plantverband aangehouden,vooral bij het gebruik vanverspeende përspotplanten,
dieduurinaanschafzijn.Opgrotepercelenzetmenknolvenkelopbeddendie150cm
breedzijn(trekkerspoor).Perbedkomendrieofvierrijentestaan,ditiseenrijenafstand
van respectievelijk 50 en 37,5 cm. In de rij wordt op 30 â 35 cm geplant. Een
vlantverbandvan50x35cm betekent ongeveer 6planten perm2,wato.i.veelte ruim
is.Bij37,5â30cm komenongeveer9planten per m2testaan.
Opeen bedrijf teAndijk worden de losse planten meteenAccord-machine geplant.
Deplantelementenstaan80cmuitelkaarenhiermeewordtopeenrijenafstandvan40
cmgeplant. Eenplantverbandvan40x30,3betekent 75.000planten perha.
Bijhetter plaatsezaaienwordteveneensvaakeenrijenafstandvan50cmaangehouden.Naopkomstwordt inderijop ± 15cmgedund.Dezeafstandkomtovereenmet
ongeveer 13plantenperm2,hetgeenaandehogekantis.Tijdensdelangeregroeitijd
ophetveldvallengemiddeld meerplantenwegdanbijperspotplanten,zodatmenbij
deoogst kanrekenenop 10à11plantenperm2.
Bij deteelt onder glaswordt een plantafstand van30x25cmaangehouden, hetgeen
overeen komt met ruim 13planten perm2.
Teelttabel
Indevollegrondkanknolvenkelongeveervanafhalfjunitotinoktoberwordengeoogst.
Deopkweekvandeplantenduurtdrietotachtweken,afhankelijkvandeteeltperiode.
Detotalegroeiduurvanzaaitotoogstvarieertvancirca86tot135dagen.Tabel7geeft
hiervaneen overzicht.

19

Tabel 7.Teelttabel knolvenkel.
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opkweekduur planttijd
inweken
in perspot

begin
oogst

groeiduur in
dager van
zaaitot oogst

8
7
6
5

28 maart
5 april
12april
19april

15juni
18juni
21juni
26juni

135
123
112
103

1 april
15april
1 mei
15mei

4
4
4
4

29april
13mei
29mei
12juni

4juli
16juli
30juli
13 aug.

94
92
90
90

1 juni
15juni
1 juli
8juli

4
3

29juni
6juli
25juli
5aug.

28aug.
12sept.
1 okt.
27okt.

88
89
98
111

periode

zaaitijd

vroegeteelt

1 februari
15februari
1 maart
15 maart

zomerteelt

herfstteelt

3y2
4

Onkruidbestrijding

Het gebruik van herbiciden in knolvenkel is slechts zeer beperkt mogelijk. In dit
verbandishetdanookbelangrijkomnaastdechemische methodennategaanwelke
teelttechnische mogelijkheden er zijn om onkruidproblemen tot het minimum te
beperken. Op gronden waar het mogelijk is om kort voor het zaaien of planten een
kerende grondbewerking uittevoeren,kandeze bewerking de ontwikkeling vande
onkruidenvertragen,zodathetgewaseenvoorsprong krijgtophetonkruid.Wanneer
deze methode niet kanworden toegepast inverband met bijvoorbeeld uitdrogen of
stuifgevoeligheid van de grond,kan menoverwegen om de grond enige tijd eerder
zaai-ofplantklaartemaken.Hetonkruidkrijgthierdooreenvoorsprongophetgewas,
dereedsopgekomenonkruidenwordendankortvoorhetzaaien,vooropkomstofvoor
hetplantenvanhetgewasweggespoten metbijvoorbeeld paraquat(o.a.Gramoxone)
ineendoseringvan3 l/ha.

Mb. 6. De bestrijding van
onkruiden in knolvenkel is
grotendeelshandwerk.
Terplaatse zaaien
Bij ter plaatse zaaien is het toegestaan om uiterlijk vier dagen voor het zaaien
metam-natriumtoete passen ineen dosering van25 Iper ha.Het is bekend dat het
effectopdeonkruidennietaltijdafdoendeis.Omeenmaximaaleffectteverkrijgen,is
het noodzakelijk om het middel toete passen op eenzeervochtige grond ennade
toepassing een beregening van minimaal 3 mm water te geven. Hoe sneller na de
toepassing wordt beregend, hoe beter de onkruidbestrijding. Naast de in het alge-
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meengedeeltegenoemdeteelthandelingen,zijnermetuitzonderingvanschoffelenbij
ter plaatsegezaaide knolvenkel geen mogelijkheden omhetonkruidte bestrijden.
Uitplanten
Ookbijknolvenkeldiewordt uitgeplant,magmenuiterlijkvierdagenvoorhet planten
metam-natriumtoepassen,waarbij ook dezelfde condities van belangzijn als bij ter
plaatsezaaienvoor eengoed effect.
Verder isLinuron50%bijuitgeplanteknolvenkeltoepasbaar. Ditmiddelmagworden
toegepast op onkruidvrije,vochtige grond kort voorhet uitplanten van in perspotjes
opgekweekte plantenineendoseringvan1-1,5kg/ha.Inverband metgrotekans op
schade, niet gebruiken in een gezaaid gewas. Ook bij uitgeplante knolvenkel zal
schoffelennodigzijnenkunnendeeerdergenoemdeteeltmaatregelenzeernuttigzijn
voordetotaleonkruidbestrijding.
Waarschuwing.- Hoewelhetmiddelchloroxuron(Tenoran)inhetonderzoek,watde
werkingbetreft,gunstignaarvorenisgekomen,istoepassing indepraktijkverboden.
Tijdens het onderzoek is namelijk ook gebleken dat dit middel door de plant wordt
opgenomenennietsnelwordtafgebroken.Hierdoorontstaatbijdeoogsteentehoog
residu,watzeerschadelijk isvoor devolksgezondheid.
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Ziektenenplagen

Hoewelknolvenkeldoorverschillendeziektenenplagenkanwordenaangetast,isde
matevanaantastingmeestalnietgroot.Vermoedelijk isditmedehetgevolgvandenog
kleine oppervlakte en de geïsoleerde ligging van de percelen.Toch zal men attent
moetenzijnopeenmogelijkeaantasting.Knolvenkelbehoorttotdeschermbloemigen
enisvatbaarvoorziektenenplagendie bijvoorbeeld bij peenvoorkomen.
Kleine insektenzoalsvlooien,trips,bladluizen enwantsen kunnen hetgroeipunt van
de jonge plant beschadigen, waardoor de zijogen gaan uitlopen. Er ontstaan dan
zogenaamde spranterige planten,dus plantenmeteenaantalzijscheuten.Hetis niet
geheel duidelijk welke insekten hiervoor verantwoordelijk zijn. Verder bestaat de
indruk dat ook de groeiomstandigheden en het rasvan invloed zijn op de matevan
spranterigheid.
Knolvenkelheefteenduidelijkeanijssmaak.Dezeschijntzeeraantrekkelijktezijnvoor
konijnen.Ineenbosrijkeomgevingzalmenhiermeeterdegerekeningmoetenhouden.
Aaltjes
Aantasting van knolvenkel door aaltjes is in Nederland niet bekend. Inde literatuur
wordentweegevallengenoemd.Oostenbrink (1957)vermeldt datbijteeltvanvenkel
op licht metPratylenchus penetrans besmette grond(83aaltjes per200mlgrond)er
wel aaltjes indewortelvoorkwamen,maardat geen conclusie mogelijk was over de
vatbaarheidvoor schade.
GaskinenCrittenden(1956)vermeldendat inhunonderzoek naardewaardplantenreeksvanMeloidogynehapla(noordelijk wortelknobbelaaltje) venkelwerdaangetast
(7vande 10toetsplanten),waarbij indewortels gallenenvolwassenwijfjes werden
gevonden.
Waarschijnlijk isaantastingdoor hetnoordelijk wortelknobbelaaltje opdezandgronden in Nederland mogelijk. Meldingen hierover zijn echter niet bekend. De enig
mogelijke bestrijding zou indit geval grondontsmettingzijn.
Aardrupsen
Aardrupsenzijnlarvenvannachtvlinders,meestalAgrotissoorten.Derupsenzijnzeer
polyfaag en vreten aan ondergrondse, zachte plantedelen zoals knollen vlezige
wortels.Deplantvoetwordtnetopdescheidingvangrondenluchtfinaaldoormidden
gevreten.Demeeste soorten hebben inNederland ééngeneratie perjaar,inwarme
zomerszijnmeergeneraties mogelijk.Degrootsteschadewordtgewoonlijk injulien
augustuswaargenomen,maarookvroeger inhetjaarkanmenaardrupsenaantreffen.
Toch is de kans op aantasting in de vroege teelt gering. De meeste schade wordt
waargenomen in de zomerteelt,vooral als de knolvenkel ter plaatse is gezaaid. De
optimale conditie voor eiafzetting is eentemperatuur van 15tot 20°C,een relatieve
luchtvochtigheid van70-85%eneendaglengte van 14tot 16uur.
Afhankelijkvandesoortkanéénvrouwtje300tot1600eierenleggen.Deeitjesworden
aande onderzijde vanhet blad met een kitstof vastgehecht ofgewoon op de grond
afgezet.Heteistadiumduurt7tot12dagen,afhankelijkvandeweersomstandigheden.
De rupsen van het eerste stadium vreten kleine gaatjes in het blad, in het tweede
stadiumzijnzeallichtgevoeligenkruipenoverdagnaardedonkersteplaatsenvande 23

planten.Ze bewegen zich op de manier van spanrupsen. De rupsenvan het derde
stadiumzijn11 tot16dagenoudengaantotdeondergrondse leefwijzeover.Overdag
vretenzeaanondergrondse plantedelen,'s nachts komenzeaandeoppervlakte en
vretendandeplantvoetkapot.Intotaaldoorloopt derups5tot7stadia(vervellingen).
In het laatste stadium vindt de beruchte vraatzucht plaats. In rust liggen de grauwe
rupsen opgerold in de grond,dicht bij vers afgevreten planten. Devolgroeide rups
boortzichdieper indegrond,maakteencoconenverpopt.Voorhetuitkomenvande
vlinderboortdepopzichmetdraaiendeenslaandebewegingenvanhetachterlijfdoor
de cocon en door de grond naar de oppervlakte. Hier komt de vlinder dan uit de
pophuid.
Bestrijding.- Deaardrups heeftveel natuurlijkevijandenzoalsspitsmuis,mol,egel,
vogels,vleermuis(vangenvlinders)enverschillendekevers(eteneieren).Schimmels,
bacteriën en andere micro-organismen veroorzaken dodelijke ziekten en kunnen
misschiengebruiktwordenvooreenbiologischebestrijdingsmethode.Debestrijding
metchemischemiddelenbestaatuithetstrooienvan25kgtemefos(Abate-korrels)of
40-80kgchloorpyrifos(Dursban-korrels)perha.Dekorrelswordenéénweekvoorhet
plantenofzaaienop eenvochtige grond uitgestrooid enna48uur licht ingefreesd.
Bladluizen
Indezomermaanden kanhetgewas plotselingbezetzijnmetbladluizen.Dezesnelle
kolonievorming ismogelijkdoordebijzonderevermeerderingswijzevanditinsekt.Uit
de wintereieren komen namelijk ongevleugelde vrouwtjes tevoorschijn die zonder
bevruchting in korte tijd een groot aantal levende vrouwtjes kunnen voortbrengen.
Tijdensdroogenwarmweernemendezejongevrouwtjesspoedigaanhetvermeerderingsproces deel, wat een snelle ophoping van bladluizen tot gevolg heeft. Deze
zuigenaanhet blad,waardoor bladmisvormingen enkrullingen ontstaan.Bovendien
staanbladluizen bekend alsoverbrengers vanvirusziekten.
Bijknolvenkelkomenoverwegendgroenebladluizenvoor.Deschadeisgering,terwijl
ook hetoptredenenverspreidenvanvirusziekten bijditgewas nognietiswaargenomen.
Bestrijding.- Zodrabladluizenvanbetekeniswordenwaargenomen,kanmen0,5kg
pirimicarb(Pirimor)of0,5literheptenofos(Hostaquick)perhaspuiten.Deveiligheidstermijn bedraagt respectievelijk 7en4dagen.
Grauweschimmel(Botrytis cinerea)
Botrytis is een schimmelziekte die meestal secundair optreedt, bijvoorbeeld op
beschadigde en/of afstervende plantedelen. Er ontstaat een grauw schimmelpluis.
Hetaangetasteweefselwordtzachtengaatrotten.Eengeilegroeieneendichtestand,
waarbij het gewas lang nat blijft, zijn gunstig voor het optreden van Botrytis. In het
algemeen is knolvenkelweiniggevoeligvoordeze schimmelziekte.
Natrot (Erwinia carotovora)
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Natrot iseen bacterieziekte dievrijwelaltijd secundair optreedt, bijvoorbeeld naeen
aantastingdoorschimmels ofinsekten,waardoorhetplanteweefsel isbeschadigd.In
de vochtige wonden komt een rottingsbacterie tot ontwikkeling. Kenmerkend is de
vieze geur en de slijmerige massa, soms roodachtig van kleur. Aangetaste knollen
gaan meestal inkortetijdgeheel verloren.Deschijnknolvanvenkel isechter weinig
gevoeligvoor bacterienatrot. Eendirecte bestrijding is niet bekend.

Rupsen
In de zomer kan knolvenkel vrij ernstig worden aangetast door rupsen van de
gamma-uil(Autographagamma).Dezebruinachtigevlinder,metophetmiddenvande
vleugelseenzilverkleurigegamma,is3-4cmgrootenvliegtvanjunitotlaatindeherfst.
Indezetijdwordenopverschillendegewassen,waaronderknolvenkel,eierenafgezet
waaruit groene rupsen komen.Inde lengterichting van de rups bevinden zich witte
lijnenenstippen,naarvorensterkverdundenmetdiepe insnijdingen inderingen.In
de periodevanjulitot september kande meeste schade worden verwacht.
Bestrijding.-Zodravreterijdoor rupsenwordtwaargenomen,kangespoten worden
met 0,3 literdeltamethrin(Decis) of0,2 kg/liter permethrin(Ambush e.a.) per ha.De
veiligheidstermijnbedraagt respectievelijk 7en3dagen.Dezemiddelenkunnenook
gebruikt wordentegen rupsjesvanmineervliegen.
Sclerotiënrot(Sclerotinia sclerotiorum)
Sclerotiniaiseenschimmelziektedieverschillendegroentegewassenkanaantasten.
Inenopdeaangetasteplantedelenontstaateenwollig,witschimmelpluismetdaarin
zwarte,onregelmatige Sclerotiendieop rattekeutels lijken,vandaarookweldenaam
vanrattekeutelziekte.DezeSclerotienkunnenjarenlangindegrondoverblijven.Zodra
hetbovenstegrondlaagjevoldoendevochtigis,gaandedaarinvoorkomendeSclerotientotkiemingover.Hetgewaswordtdusvaakvanuitdegrondbesmet.Vooralbijeen
geilegroeieneendichtestandzijndeplantengevoeligvoorSclerotiënrot.Hetbegint
meestalaandeonderkantennakortetijdgaatde heleplantverloren.
Bestrijding.-MenkaneenaantastingdoorSclerotiniavoorkomendoortezorgenvoor
eensteviggewas,datnaregenofdauwsnelkanopdrogen.Eenzwarestikstofgift met
als gevolg een geile groei, is ongewenst. De bestrijding met chemische middelen
zoalsvinchlozolin(Ronilan)eniprodion(Rovral)is in onderzoek.
Violetwortelrot (Helicobasidium brebissonii)
Ophetenigszinsvlezigewortelgedeelteonderdestengelvoetontstaateenpaarsachtigschimmelvilt metdaarinkleine Sclerotien.Debuitenkantvandewortelgaatrotten
en dit kan een verwelking van de plant tot gevolg hebben. Bij een lichte aantasting
stagneert de groei en dit bevordert het rekken van de knol ("schot"). De Sclerotien
blijven in de grond achter en kunnen na enkele jaren weer actief worden. Deze
schimmeltastbehalveknolvenkelookpeen,aardappel,koolentalrijkeonkruidenaan.
De ziekte wordt vooral aangetop gronden met een slechte ontwatering of op natte
plekken. Alle waarnemingen wijzen erop dat het voorkomen van violet wortelrot
gepaard gaat met een laagzuurstofgehalte inhet bewortelde deelvande grond.Bij
diepontwaterdegrondenenbijgrondenzonderverdichte lagenwerd nimmer violet
wortelrot waargenomen.
Bestrijding.- Zorgenvoor eengoede ontwatering.Onkruiden bestrijden.Eenruime
vruchtwisseling aanhouden, waarbij rekening moet worden gehouden met andere
gewassen die eveneens gevoelig voor deze schimmelziekte zijn,zoals peen,witlof,
aardappelen,krotenen kool.
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Wortelvlieg(Psilarosae)
Dewortelvlieg heeft inNederland drievluchten.Deeerste begint, afhankelijk vande
weersomstandigheden, eind april tot eind mei;de derde vlucht kantot in november
aanhouden. De eieren worden aan de voet van de jonge planten, net in de grond
afgezet. Demadenvretengangen engaten indewortels,waardoor degroeivande
planten ernstig kanworden afgeremd. Bijgebruik vanperspotplanten isde kans op
schade bij knolvenkel in de meeste gebieden vrij klein. In gebieden waar veel
wortelvliegvoorkomt,kanhetvooralbijhetterplaatsezaaienvanknolvenkelgewenst
zijneenbestrijding uittevoeren.
Bestrijding.- Vóór het planten of zaaien kan een grondbehandeling worden uitgevoerdmet12-16kgchloorfenvinfos(Birlane)of16-24kgbromofos-ethyl(Nexagan)per
ha.Delagedoseringen gelden voor gronden metminder dan3%organische stof.
Overige gebreken
Knolvenkel stelt hoge eisen aan de structuur en de waterhuishouding. Een slechte
structuur,verdichtelagenindegrondenwateroverlast(natteplekken)leidenspoedig
tot een slechte groei en bruinverkleuring van het blad. De knollen blijven klein,vrij
groenvankleur enplatvanvorm.
Na het planten en vooral bij het begin van de knolvorming moet regelmatig water
wordengegeven,ditomgroeistoornissen indeknolvormingtevoorkomen.Stagnatie
ingroeigeeft platte,gerekte knollen,wat meestal als"schot" wordt beschouwd.

mr.
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Afb.7. Teoudeplanten,een
nauwplantverbanden warm
weer bevorderen hetdoorschieten.

Bij knolvenkel diete laatofte ruwwordt geoogst, kunnen gebreken ontstaan die de
verkoopwaardeongunstigbeïnvloeden.Eenoverrijpproduktisbijvoorbeeldgevoelig
voorhetbarstenvandeknol.Opdevochtigewondenkomenspoedig schimmels en
bacteriëntotontwikkeling.Verderneemtdekansopschietentoenaarmateineenlater
(rijper) stadium wordt geoogst.
Knolvenkelisgevoeligvoorvorst.Vorstschadeuitzichinglazigeknollen,debuitenste
bevroren "rokken"worden nahetontdooien spoedig bruinenrot.

Oogst

De teelt van knolvenkel vindt overwegend plaats op tuinbouwbedrijven waar het
produkt met de hand wordt geoogst. De ontwikkeling van machinale oogst biedt
waarschijnlijk te weinig perspectief. In de eerste plaats wordt het blad niet goed
afgesneden,zodat bijsnijden met de hand noodzakelijk is.Inde tweede plaats gaat
machinale oogst vrijwel altijd samen met meer beschadiging en in de derde plaats
vergt een machinaal geoogst produkt veel extra arbeid bij het schoonmaken vande
knollen.
Soms wordt knolvenkel vóór de oogst machinaal gelicht. De planten kunnen dan
gemakkelijk uitdegrondworden getrokken.Hetisechterzeerdevraagofdittot een
arbeidsbesparing zal leiden.Vermoedelijk kost het afsnijden van de wortel en het
schoonmaken vande knol bijeen losse plant meertijd danwanneerde plantenvast
op hetveldstaan.

v>>. • - -at

Oogstmethode
Bij het oogsten met de hand kan men twee methoden onderscheiden, te weten:
oogsten,sorterenenverpakkenophetveld,ofoogstenenverzamelenophetvelden
in de schuur sorteren en verpakken. In het eerste geval worden vaak alleen de
oogstbare knollen in de gewenste sortering geoogst, schoongemaakt en in kistjes
verpakt.Deervaringenmethetdooroogstenzijnvrijnegatief.Hetgewaswordtbijdeze
methodespoedigbeschadigdenditgeefteenbehoorlijkkwaliteitsverlies.Verderkost
demeermaligeoogstmeerarbeidsurendandeeenmaligeoogst.Bovendienmoetbij
hetdooroogstenmeteenkrommerugwordengewerkt,watmeestalalszeeronplezierigwordtervaren.Daaromwordtdevoorkeurgegevenaandeeenmaligeoogst,waarbij
op de knieën kanworden gewerkt.
Met een groot mes wordt de plant net onder de knol van de wortel gesneden.
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Vervolgens wordt de plant omgedraaid voor het afhakken van het blad.Volgens de
voorschriften mogendebladstelen bovendeknolmaximaal7cmlangzijn.Dit houdt
in,dathetbladintweebewegingenschuinwordtafgekapt.Inhetmiddenblijfteenklein
pruikje groen blad op de knolzitten.Bij gunstige weersomstandigheden kanop het
veldgesorteerdenverpaktworden.Indepraktijkwordendeknollenechtermeestalna
deoogstenhetbladafsnijdeninkistenverzameldennaardeschuurgebrachtvoorhet
veilingklaarmaken.
Oogsttijd enopbrengst
Voordevroegeteeltindevollegrondkanknolvenkeleindmaartofbeginaprilworden
geplant envanaf ongeveer halfjuni worden geoogst. Somswordt hetgewas tijdelijk
afgedektmetgeperforeerdeplasticfolie.Ditgeefteenoogstvervroegingvancirca7tot
10dagen.
Voor de zomerteelt wordt gewoonlijk in mei en juni geplant en in juli en augustus
geoogst.Naasthetgebruikvanlosse-enpotplantenkanmenvoordezeperiodeook
ter plaatsezaaien.
Voor de herfstteelt kanmentot halfaugustus uitplanten oftotomstreeks halfjuliter
plaatsezaaien.Deoogst begint eindaugustus enloopt doortot hetinvallenvaneen
vorstperiode.
Dekg-opbrengst isafhankelijk vanteeltmethode,plantgetal enweersomstandigheden.Ineengoeduitgevoerdeteeltkanbijeenplantgetalvan100à110.000perhaeen
opbrengst behaald worden van25à26ton per ha.Hoge temperaturen inde zomer
bevorderenhetvoortijdigschieten.Inverbandhiermeemoetsomsineenjongstadium
worden geoogst en bedraagt de opbrengst ongeveer 20 à 22 ton per ha. Ook bij
toepassingvaneenruimplantverband(±80.000plantenperha)moetmeteenlagere
opbrengst van20of22ton/ha rekeningwordengehouden.
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Bewaren

Oogstbareknolvenkelkanzonderbezwaarnogenkeledagendoorgroeienophetveld
zondernoemenswaardigverliesaankwaliteit.Welwordendeknollengroterenneemt
de kans op schot, barsten en de ontwikkeling van zijspruiten toe. Laat men de
Produkten te lang op het veld staan, dan wordt het produkt taai en vezelig. Snel
gegroeide knollenvertonentijdens de bewaring ouderdomsschade.Decelstructuur
vanhetweefselzaktinelkaarenaandebuitenkantvandeknolontstaankleinebruine
vlekjes.
Bedrijven die over koelruimte beschikken, kunnen daarom beter het produkt tijdig
oogsten en bewaren ineen koelcel. Inhetalgemeen moet tijdens bewaring bij lage
temperatuur veel aandacht worden besteed aan de luchtvochtigheid. De knollen
mogen niet uitdrogen. Een uitgedroogde knol is taai en niet meer geschikt voor
consumptie.Hetproduktdientdanookmetpapierofkunststoffolietewordenafgedekt.
Volgens Zwitserse gegevens kanknolvenkel ineen koelcel bij eentemperatuur van
0-1°Ceneenrelatieveluchtvochtigheidvan90-95%(macroklimaat)gedurendevijftot
achtwekenwordenbewaard.UitoriënterendonderzoekdoorhetSprenger Instituutis
echtergeblekendatdebewaarduur onderdezelfde bewaaromstandigheden slechts
maximaal vier weken is. Langere opslag verkortte de zgn. "uitstalperiode" tot een
onacceptabele tijd.
De houdbaarheid kan,volgens Zwitserse gegevens, tot drie maanden worden verlengddoor middel vanCA-bewaring bij3%C0 2 en3%02.
Kleinverpakking
Voorverkoopinzelfbedieningswinkels wordtknolvenkelineenhedenvan3tot6stuks
verpakt,meteengewichtvan700tot 1200gramperverpakking.Hetproduktwordtbij
voorkeur in papierpulpschaaltjes met PVC-rekfolievan0,014-0,017mmverpakt. Na
éénentweewekenopslag bij9-10°Cen ±85%relatieveluchtvochtigheid(macroklimaat),warendegewichtsverliezenrespectievelijk0,8%en1,3%,tegen6,4%en10,4%
bij het nietverpakte produkt.
Verpakkinginpolyetheenzakkenwordtafgeraden,vanwegedeslechtepresentatieals
gevolg van condensatie aan de binnenzijde van de zakken en door de kans op
aantasting door rot.
Netverpakking komtevenmin inaanmerkingwegens de grote kans op sterke uitdroging enhoge gewichtsverliezen.
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Afleveren
Tenaanzienvandekwaliteits-ensorteringsvoorschriftenvoorknolvenkelissinds1979
een proefnorm van hetCentraal BureauvandeTuinbouwveilingen in Nederlandvan
kracht als voorloper van definitieve voorschriften. Deze proefnorm geldt alleen voor
knolvenkel van Nederlandse oorsprong en voorziet onder meer in een indeling in
klassen,alsmede in sorteringsvoorschriften.
Onderknolvenkelwordtverstaanhetbovengrondsedeelmetgedeeltelijk afgesneden
bladvan Foeniculumvulgare Mill.
Kwaliteitsvoorschriften
Knolvenkel moet intact,gezond,zuiver,versvanuiterlijk,stevigenvrijvanabnormale
uitwendige vochtigheid,vreemde geur envreemde smaak zijn. Schade veroorzaakt
door insektenen/of ziekten is nietacceptabel.
Dewortels moetendirectonderdeknolzijnafgesnedenendebladstelenmogenniet
langer dan7cmzijn. Dekwaliteit moetzodanigzijndat hetprodukt bestand istegen
vervoer en normale behandeling. Knolvenkel moet op de plaats van bestemming in
goede staatzijnenvoldoen aande gerechtvaardigd testellen eisenvandehandel.
Knolvenkel wordt indrie kwaliteitsklassen ingedeeld.
KlasseI.Deindezeklasseingedeeldeknolvenkelmoetvangoedekwaliteitzijnenalle
kenmerkende eigenschappen van de variëteit bezitten. De knol moet voldoende
aanzettotbolvorminghebben,goedgevormdzijn,vrijzijnvanuittredendescheurenen
zichtbaar schot enpraktischvrijzijnvan beschadigingen.
Geringe beschadigingen en kleine droge wonden mogen voorkomen, evenals het
strekken van de internodiën tot maximaal de helft van de lengte van de knol. In de
praktijkwordtderegelgehanteerddatinknolvenkelteveel"schot"zitalsdelengtevan
de knol meerdananderhalf maalde diameter bedraagt.
Klasse II.Tot deze klasse behoort knolvenkel die aan de minimumvoorschriften
voldoet,doch niet ineen hogere klasse kanworden ingedeeld.
Toegestaan zijn:
- afwijkingen invorm,beperkt totde buitenste schede
—kneuzingen niet groter dan3cm
— groenverkleuringopdebovenzijdevandeknoldienietmeerdan1/3vandeschede
bedekt
- eenenkele uittredende scheut.
KlasseIII. Deindeze klasse ingedeelde knolvenkel moetvoldoen aandeminimumvoorschriften,doch kanniet ineenhogereklasseworden ingedeeld.Verdermoetze
geschiktzijnvoorconsumptie.Scheuren,mitsniettothethartvandeknol,verkleuringen en oppervlakkige beschadigingen mogen echter voorkomen. Ook knollen met
eendiameter kleiner dan60mmzijntoegestaan.
Sorteringsvoorschriften
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De sortering van knolvenkel moet geschieden naar de maximale middellijn van de
grootstedwarsdoorsnede.VoordeklassenIenIIisdeminimumdiametervastgesteld
op60mm.
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Mb.9.Knolvenkelwordtnaar
breedteènnaarhoogtegesorteerd.

Wat de homogeniteit per verpakkingseenheid betreft, mag voor klasse I en II het
verschil indiameter tussendegrootste enkleinste knolvenkel nietgroterzijndan20
mm.
Knolvenkel moetgesorteerdworden indesorteringen:60-80mm,80-100 mm,100
-120 mm, 120mmenop.
Tolerantie.- 10%vanhetaantalofhetgewichtvandeknolvenkelmaggroterofkleiner
zijndandegrootte,die opdeverpakking staatvermeld.
Verpakkingsvoorschriften
Deinhoudvaniedereverpakkingseenheid moetuniformzijnenmagslechtsknolvenkelvandezelfdevariëteit,kwaliteiten,voorzoversorteringnaargrootteverplichtis,van
dezelfdegroottebevatten.
Knolvenkel moet worden verpakt in schone, solide emballage die het produkt een
goede bescherming biedt. Binnendeverpakkingseenheid gebruikt papier enander
hulpmateriaalmoetennieuwzijnenmogengeenvoormenselijkeconsumptieschadelijke invloed op het produkt hebben. Verpakkingsmateriaal mag slechts aan de
buitenkant bedruktzijn;debedrukking magnietmethetprodukt inaanrakingkomen.
Deverpakkingseenheden mogengeenvreemde substanties bevatten.
Knolvenkelwordtopdeveilingenaangevoerdineenmaligfust,indienhetproduktvan
exportkwaliteit is.Diteenmaligfustiseenhoutenbakjemetpootjes,datookwelvoor
radijswordt gebruikt.
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Het gesorteerde produkt, waarvan de stelen op maximaal 7cm zijn afgekapt, wordt
afgewogen en in het bakje geplaatst. De bakjes bevatten 5 kg produkt en worden
afgedekt met een al dan niet geperforeerd kunststof dekvel.Voor de binnenlandse
handel wordt de meermalige kleine plastic groentekist gebruikt en ook wel een
meermalige houten pootjesbak. De inhoud van beide is eveneens 5 kg knolvenkel.
Hierbijworden geendekvellen toegepast.
Aanduidingsvoorschriften
Op of in iedere verpakkingseenheid moeten duidelijk leesbaar en onuitwisbaar zijn
vermeld:
- de naamenhetadres ofde codevanverpakker en/of afzender
- deaanduiding "knolvenkel",ingevalgeslotenverpakking is gebruikt
- de naamvanhet produktiegebied ofhet land,de streek ofde plaats
- de klasse
- de sorteringdoorvermeldingvandesorteringsgrenzen inmmingeval knolvenkel
opgrootte is gesorteerd
- gewicht.
Transportcondities
Bijhettransportvanknolvenkeldient mendevolgendetransporttemperatureninacht
tenemen:
- bijtransportduur korter dan 1dag:1- 15°C
- bijtransportduur van 1 t/m 3dagen:0- 10°C
- bijtransportduur langer dan3dagen:0-5°C
Hoelanger hettransport duurt,deste lagerdetemperatuur moetwordengehouden.
Deaanbevolen relatievevochtigheid is90-95%.
Voorkoelen.- Afkoelingvanhetprodukttotdegewenstetransporttemperatuur dient
vóór het ladentegeschieden.Knolvenkel isnietgeschiktvoorvacuümkoelen.
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KnolvenkelklasseI wordtaangevoerdineenmaligfustmetdekvel.

Organisatieeneconomie
Dit hoofdstuk geeft enkelevoorbeelden vandearbeidsbehoefte en saldoberekeningenvandeverschillendeteeltperioden,bestemdvoordeversemarkt.Dekwantitatievegegevenshebbenbetrekkingophetredelijkgoeduitvoerenvaneenteeltwatbetreft
teeltverzorging,werkmethode enwerkorganisatie.Dearbeidsurenzijndeels afgeleid
vanenkeletijdwaarnemingenindepraktijkendeelsvanervaringbijanderegewassen.
Degegevens moeten gezien worden als gemiddelden.Van bedrijf tot bedrijf envan
regiototregiokunnengroteafwijkingenvoorkomen.Daarommoetbijdeplanningvoor
een individueel bedrijf zorgvuldig worden nagegaan inhoeverre de gegeven punten
aangepast moetenworden.
Arbeidsbehoefte
Bij deteeltvanknolvenkel kunnenwij kiezentussen perspotten,losse planten öfter
plaatsezaaien.Voor devroegeteeltgaatdevoorkeur uitnaar perspotten,laterinhet
seizoen kunnen alle drie methoden worden toegepast. Het machinaal planten kan
gebeurenmeteenzelfrijdendedrukrolofeenplantmachinewaarmee perspotplanten
kunnenwordengeplant.Hetvoordeelvanperspotplanten isdegelijkmatige knolvorming,waardoor hetveld inéén keer kanworden geoogst.
Losseplantengevenmeerrisicobijdeaanslagdanpotplanten.Hetsterk ingesneden
bladhechtspoediginelkaar,watmoeilijkhedenkangevenbijhetuitplanten.Tochblijkt
het mogelijk tezijn om losse planten machinaal te planten.Op een bedrijf te Andijk
wordthiervooreenenigszinsaangepasteAccord-machinegebruikt.Detweeplantelementen zijn afgesteld op 80 cm en hiermee wordt op een rijenafstand van 40 cm
geplant.Inderijkomendeplantenop33cm.Metdriepersonenwordenopdezewijze
3000planten per uurweggezet.
Bij hetter plaatsezaaienkomendeopkweek vanhetplantmateriaalenhet uitplanten
tevervallen.Hetzaaienkostweinigtijd,welgaanerveelurenzitteninhetopéénzetten
vande planten.Bijter plaatsegezaaide knolvenkelverloopt degroeimeestal minder
gelijkmatigdanbijperspotplanten.Menzouditgewasdusmoetendooroogsten.Inde
praktijk wordt echter meestal inéén keer geoogst.
Bijdeoogstkunnenwijtweemethodenonderscheiden,namelijksnijden,schoonmaken, blad inkorten enverpakken op het veld,of planten rooien,verzamelen,naar de
schuur transporteren en veilingklaarmaken binnenshuis. De eerste methode gaat
vlugger dan de tweede. Daar staat tegenover dat het binnenshuis klaarmaken van
knolvenkelveelaangenamerwerkt,vooralalsdeweersomstandigheden nietaltebest
zijn.
Tabel 8 geeft de arbeidsbehoefte voor twee teelten van knolvenkel, waarbij wordt
uitgegaan van een grondbenutting van 90% x 110.000 perspotplanten en een opbrengstvan80.000stuksen26ton/ha.Voordeherfstteeltiseenterplaatsegezaaide
teelt opgenomen.Dezetabel isopgebouwd uitwerkmethoden dieveel inde praktijk
worden gebruikt enwaarvan taaktijden zijnberekend,uitgaande vanvoor het gewas
normaleomstandigheden envoor het werk geschikte mensen.
Bijdevroegeperspottenteeltmetdeoogst injulienaugustus hoeft meestalmaaréén
keer een mechanische onkruidbestrijding te worden toegepast. De opbrengst bedraagt 70.000 stuks en21ton,waardoor detotale arbeidsbehoefte op522 uur komt.
In de tabel is het planten met de plantrol opgenomen. In handwerk uitgevoerd kost 33
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dit 13,3 u voor het aangeven van de plantplaats, 9 uur voor het verdelen van de
planten en 126 uur voor het planten van 100.000 perspotten; in totaal dus 148 uur
per 10x10are.
Hetmachinaalplantenvanlosseplantenkost1,0-1,3uur/1000planten,afhankelijkvan
deperceelsgrootteenhetaantalelementenperplantmachine.Hetplantenvanlosse
plantengaatwelsnellerdanbijperspotten,maareriseenextrapersoonnodigvoorhet
besturenvandetrekker.
Opgroterebedrijvenkanhethakfrezenvervangenwordendoormachinaalschoffelen,
wat6,7uurperkeervergt.Deurenvoorwiedenkunnenzeersterkuiteenlopendoorde
weersomstandigheden endeonkruidbezetting ophetveld.
Indit geval wordt knolvenkel op het veld gesneden enverzameld, naar de schuur
getransporteerdenvervolensbinnenshuisveilingklaargemaakt.Enkelegegevensuit
depraktijk(tabel9)latenziendatooktijdensdeoogstnogalgroteverschillenkunnen
ontstaan. InNoord-Brabant, waar men isovergeschakeld op hetter plaatsezaaien,
wordt in een normaal werktempo 70 tot 100 kg knolvenkel per uur gesneden en
verzameld.Bijeenopbrengstvan25tonperhaeneengemiddeldeprestatievan85kg
per uur,komt hetoogsten neer op294 uren per ha.Aan het sorterenenverpakken
binnenshuis ismenongeveer 150urenkwijt.Eenenander betekenteenarbeidsbehoefte van circa 450 mensuren voor het oogsten en veilingklaarmaken. Door het
tuinbouwconsulentschap in zuidwest-Nederland werden arbeidsgegevens verzameldopeenbedrijfwaarmetperspotplantenwordtgewerkt.Ophetveldwerddeknol
van de wortel gesneden, schoongemaakt en in kisten verzameld. Het sorteren en
verpakkenvondopheterfplaats.Erwerddriekeergemeten,teweteninjuli,augustus
enseptember.
HetresultaatinjulikomtovereenmetdeervaringdieophetbedrijfinNoord-Brabant
werdverkregen.Inaugustusisdearbeidsbehoefterelatiefzeerhoogeninseptember
opvallendlaag.Eenverklaringvanditgroteverschilwordtnietgegeven.Vermoedelijk
isdekwaliteitvanhetproduktbijdeoogsthierbijvangroteinvloedgeweest.Ookishet
aantalstuks/ha nietvermeld.
Tabel 9.Arbeidsbehoefte voor de oogst enveilingklaarmaken in mensuren perha.
gebied

teeltwijze

oogst
op veld

sorteren
+ verpakken
inde schuur

totaal

Noord-Brabant
zuidwest-Nederland
- juli
- augustus
- september

ter plaatse gezaaid

294

150

444

perspot
perspot
perspot

288
333
188

154
321
125

442
654
313

Saldoberekening
Intabel 10 wordt een voorbeeld gegeven van de saldoberekening voor de vroege,
zomer- en herfstteelt, waarbij uitgegaan is van verspeende perspotplanten. In tabel
11 isdesaldoberekening gegeven voorter plaatse gezaaide planten.
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Tabel 10.Saldoberekening per haknolvenkel;perspotplanten.
omschrijving
opkweek planten
plantmateriaal
zaaiperiode
plantperiode
plantverband
aantal planten1)
oogstpercentage
oogstperiode

opbrengsten
hoofdprod.3) (kg)

vroeg
verwarmd glas
4cm perspot
beginfebr.-half mrt.
eind maart-half april
45x20
ca 100000
ca70
2e helft juni2)

zomer
verwarmd glas
4cm perspot
begin april-eind mei
begin mei-eind juni
45x20
ca 100000
ca80
juli-augustus

herfst
koudglas
4 cm serspot
begin uni-beg njuli
begin uli-beginaug.
45x20
ca 100000
ca80
sept.-cDkt.-nov.

hoev.

hoev.

hoev.

prijs bedrag

1,85 46250 26000

1,61 41860

21000

prijs bedrag

2,28 47880
47880

bruto-opbrengst ( a)
toegerekendekosten
planten (100 st)4)
1000
bemestingN
100
50
P205
K20
180
gewasbescherming
Abate
Birlane25%
pirimicarb
permethrin
verzekering
rente
fust-pallethuur5)
vrachtkosten
veilingprovisie
totaaltoegerekende kosten (b)
saldo per ha (a-b)

25000

prijs bedrag

14,00 14000
1,50
150
1,35
68
1,40
252

0,5

98,70

30000
2470
4200
4200
47880

0,6%
8%
0,37
0,35
5%

49

46250
1000
100
50
180

12,00 12000
1,50
150
1,35
68
1,40
252

25 10,50
16 26,80
2x0,5 98,70
0,2 162,80

180 30000
198 2280
1554 5000
1470 5000
2394 46250

0,6%
8%
0,37
0,35
5%

263
429
99
33

41860
1000
100
50
180

11,50 11500
1,50
150
1,35
68
1,40
252

25 10,50
16 26,80
2x0,5 98,70
0,2 162,80

180 30000
182 2210
1850 5200
1750 5200
2313 41860

0,6%
8%
0,37
0,35
5%
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180
177
1924
1820
2093

20315

19569

18988

27565

26681

22872

') Door het niet beplanten van kopakker en spuitpaden is de grondbenutting ± 90%.
) Door het gewas tijdelijk af te dekken met geperforeerde plastic folie is een oogstvervroeging van 7 tot 10
dagen te bereiken.
3
) Als gemiddeld gewicht van de veilbare knollen is voor de vroege-, zomer- en herfstteelt resp. 300, 310 en
325 gram aangehouden.
4
) Verspeende plant.
5
) Fusthuur + dekvel ƒ 0,35/colli, 5 kg/colli, pallethuur ƒ 1,75/stuk, excl. BTW.

2

263
429
99
33

Tabel 11. Saldoberekening per haknolvenkel;ter plaatsegezaaid.
zaaiperiode
plantverband
aantal planten')
oogstpercentage
oogstperiode

opbrengsten
hoofdprod.2) (kg)

eind mei-begir juli
50x15
ca 115000
ca55
aug.-sept.-okt.
hoev.

prijs bedrag

200003

1,75 35000

bruto-opbrengst ( a)

35000

toegerekende kosten
zaaizaad
1.75 600,00
bemestingN
100
1,50
50
1,35
P205
K20
180
1,40

1050
150
68
252

gewasbescherming;
Abate
25 10,50
Birlane25%
16 26,80
pirimicarb
2x0,5 98,70
permethrin
0,2 162,80

263
429
99
33

verzekering
rente
fust-pallethuur4)
vrachtkosten
veilingprovisie
totaaltoegerekende kosten (b)
saldo per ha (a-b)

30000
870
4000
4000
35000

0,6%
8%
0,37
0,35
5%

180
70
1480
1400
1750
7224
27776

') Door het niet gebruiken van kopakker en spuitpaden is de grondbenutting ± 90%.
) Als gemiddeld gewicht van de veilbare knollen is 325 gram aangehouden.
) Eenmalig geoogst.
t) Fusthuur + dekvel ƒ 0,35/colli, 5 kg/colli, pallethuur ƒ 1,75/stuk, excl. BTW.

2
3
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Voordevroege-enzomerteeltishetgewenstomdeplantenonderlichtverwarmdglas
optekweken.Naeindmeikanmenvoordeopkweekzonder bezwaargebruik maken
vaneenkoudekasofterplaatsezaaien.Bijperspotplanten isuitgegaanvan100.000
plantenophetveld,bijterplaatsezaaienstaanergewoonlijk ietsmeer.Indevroegeen zomerteelt moet een gemiddelde opbrengst van 21 resp. 25 ton per ha goed
haalbaar zijn. In de herfstteelt is het risico van schot kleiner en zal de opbrengst
gemiddeld iets hoger zijn. De knolvenkelprijs per teelt heeft als basis het vijfjarige
nominaal rekenkundig gemiddelde van de veilingprijzen incl. b.t.w.van de overeenkomstige periode indejaren 1979tot enmet 1983.
Verspeende perspotplanten zijn duur in aanschaf. Door toepassing van andere
opkweekmethoden(bijv.seedling,speedling)kanindetoekomstmisschieneengoed
engoedkoop potplantje wordengeleverd.
Bijdebemestingwordtervanuitgegaandatdegrondineengoedevoedingstoestand
verkeert.Voordewatzwaarderegrondsoortenisdehoeveelheidstikstofvermoedelijk
aande lagekant.
Dechemischeonkruidbestrijding isproblematisch.Menisoverwegend aangewezen
op schoffelen enwieden.
Bij de gewasbescherming wordt aandacht besteed aan aardrupsen, wortelvlieg,
bladluizenenrupsen.Indepraktijkwordtvaakalleenmeteenluisbestrijdingvolstaan.
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