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Inleiding
Algemeen
Bloemkool iseen belangrijk groentegewas in
Nederland.Ongeveer 60%vanhettotaleareaal ligt inde provincie Noord-Holland metals
belangrijkste teeltgebied 'De Streek'. Andere
provincies waar bloemkool geteeldwordt van
enige omvang zijn Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Vrijwel het gehele produkt
wordt op de verse markt afgezet. De verwerkingtot diepvriesprodukt is in Nederland nog
van geringe betekenis. Deafgelopenjaren is
erechter eenduidelijketoenamevanhetareaal voor contractteelt. Tot voor enige jaren
werd altijd meer dan90%van het produkt op
de binnenlandse markt afgezet; sinds 1989
wordt 20%van de aanvoer in het buitenland
afgezet. Detoegenomenvraaguithetbuitenland kannietwordentoegeschreven aan één
land. West-Duitsland was verantwoordelijk
voor het grootste volume. Andere landen
(Frankrijk, ItaliëenSpanje) namendeafgelopenjaren meer afdan daarvoor.
Bijbloemkool neemt hetareaaldatmethybriderassenbeteeldwordtsterktoe.Daarbijisbij
veel bloemkooltelers de manier van oogsten
veranderd door de komst van de oogstband.
Een andere ontwikkeling is het streven naar
een nog betere kwaliteit bloemkool. Een van
de aspecten hierbij is het beschutten van het
produkt tegen felle zonneschijn door gebruik
vanoogstwagens meteenvasteopbouw,bekleed metzeil.Tevens isereenstreven naar
verlenging van het oogstseizoen. De laatste
jaren neemt bij de bestaande bedrijven de
schaalvergroting toe. Ook op de akkerbouwTabel1.Benamingvoorbloemkoolindiversetalen.
Engels
Duits
Frans
Italiaans
Spaans
Deens
Zweeds

cauliflower
Blumenkohl
chou-fleur
cavolfiore
coliflor
blomkaal
blomkàl

bedrijvenzijnertelersdiezichmetdeteeltvan
bloemkool gaan bezig houden.Indeonsomringende landen wordt met name in Frankrijk
veelbloemkoolgeteeld.Denaamvoorbloemkoolindiversetalen isvermeld intabel 1.

Geschiedenis
Wanneer en waar de eerste bloemkool in de
historie verscheen, is in nevelen gehuld. De
bloemkoolgeschiedenis gaatterugtothethistorischegegevendatindetweedeeeuwdoor
EuropeanenoverbloemkoolinEgypteenTurkije werd geschreven. Maar het produkt was
toen al vermoedelijk 1500 tot 2000 jaar bekend.
InNederland kwam deteelt reeds omstreeks
1500 voor. De eerste bloemkoolcitaten zijn
gesignaleerdinhetTrafeelvanSinnemal'van
A.vanderVenneuitMiddelburgin1623.Daar
valt het woord 'Bloemkool-schoten'. Volgens
'Schat der Gesontheijt' van J. van Beverwijk
(1660) zijn bloemkolen beter en aangenamer
teverterendanwitte-en rode kool.
In een gedenkboek ter gelegenheid van het
60-jarig bestaanvandeveilingvereniging 'De
Tuinbouw' in 1952staat te lezen 'ons iseens
dooreenzaadhandelaar medegedeelddatde
bloemkool naar ons land zou zijn overgebrachtdoor roomskatholiekegeestelijken,die
ze in Italië hadden leren kennen en waarderen. In ieder geval kan uit een Frans bericht
opgemaakt worden dat zich in Holland eind
17eofbegin 18eeeuweenbehoorlijkebloemkoolcultuur heeft ontwikkeld'. De Fransen
haaldenhetbloemkoolzaadzelf indietijdvan
deeilanden MaltaenKretaenook uit Italië.
In 1696 wordt in A. Muntings 'Nauwkeurige
Beschrijving der Aardgewassen' gesteld dat
bloemkool hogeeisensteltaandebodem:'zij
verlangt goede, zandige, luchtige grond, die
goedbemest en langgebraakt is'.
EenzekereAbbéVillemontverteltin1715dat
men zodra de bloem begon door te schemerendebladerenmetstrobijelkaarbondomde

bloem wit te houden en verder rustig afwachttetotzegroot genoegwas om geoogst
teworden.

Familie
Bloemkoolbehoorttotdefamilievandekruisbloemigen of Cruciferae, ook wel Brassicaceae genoemd. Het gewas behoort tot het
geslacht Brassica. Tot dit geslacht behoort
eenaantalbelangrijkecultuurgewassenzoals
kool-enraapsoorten,Chinese kool, koolzaad
en mosterd. Bloemkool valt met een aantal
andere koolsoorten onder de soort oleracea
(oleraceus = groente- of moeskruidachtige).
Tot deze soort oleracea behoort een aantal
variëteiten,zoals bloemkool =variëteit botrytis; spruitkool = variëteit gemmifera; sluitkool
= variëteit capitata; boerenkool = variëteit
acephala;enbroccoli=variëteit italica.
Devolledigebotanische naamvanbloemkool
luidt BrassicaoleraceaL variëteit botrytisDC
(botrytis=opeendruiventros gelijkend).
De Len DCstaan respectievelijk voor LinnaeusenA.P.DeCandolle.Ditwarenplantkundigendievoorheteerstdesoort,respectievelijkdevariëteit hebbenbeschreven.

Voedingswaarde
In vergelijking met de andere groenten is
bloemkool een redelijke bron van vitaminen
en een vrij matige bron van mineralen. Het
eetbare gedeelte van bloemkool is ongeveer
70%vandetotale"kool".
Devoedingswaardevanheteetbare gedeelte
is volgens de Nederlandse voedingsmiddelentabelperhonderdgrameetbarebloemkool
104 kJofwel 41 Kcal. Volgens detabel is de
samenstellingvan100grameetbaargedeelte
alsvolgt:
* Water 93g
* Energieleverende voedingsstoffen:
-eiwit2g
-vet0,5 g
-koolhydraten 3g.
* Mineralen:
-calcium 20mg
-fosfaat 30mg
-ijzer 0,5 mg
-natrium 15mg
-kalium400mg.
* Vitaminen:
-thiamine (B-1)0,05 mg
-riboflavine (B-2) 0,07 mg
-vitamine B-6 0,17mg
-vitamine C80mg
natoebereiden 60mg.

Produktie enafzet
Oppervlakte
Het areaal bloemkool in Nederland als vrije
teeltschommeltrondde2400hectare.Naeen
uitbreidingvanhetareaal in 1989volgde een
dalingvanhetareaalin1990.Dezeinkrimping
volgde op de wat tegenvallende prijsvorming
in 1989. Hetjaar 1990werd gevolgd met een
forse uitbreiding van 25%tot bijna3000 hectarein1991(tabel2).Debelangrijksteprovincie voor de bloemkoolteelt is Noord-Holland,
waar ongeveer 60procent van hettotaleareaalligt (tabel3).Hetbelangrijkste teeltgebied
indezeprovincieisgelegeninWest-Friesland
(De Streek). Andere provincies waar de teelt
van betekenis is, zijn: Zuid-Holland, NoordBrabant en Limburg. Een belangrijk teeltgebied inZuid-Holland is de omgeving van Barendrecht. InNoord-Brabant enLimburgkomt
de teelt nogal verspreid voor. In de overige

provincies gaat het bijdeteeltvan bloemkool
slechts om geringe oppervlakten. In de provinciesZeelandenFlevolandbreidthetareaal
zichuit.

Contractteelt
Contractteelt van bloemkool heeft in Nederland nooit een grote rol gespeeld. Na een
forse uitbreiding in 1989 en een geringe afnamein1990waserin1991weereenduidelijke toename van het areaal (tabel 2). Deze
uitbreiding werd voornamelijk in de provincie
Noord-Holland geconstateerd. De opbrengst
van het areaal contractteelt isvooral voor de
industriëleverwerking bestemd.Dezebloemkool wordt meestal diepgevroren, wel eens
gesteriliseerd of op een andere wijze verwerkt.

Tabel2.Areaalbloemkoolinvrije-encontractteelt(ha).
teeltvorm

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

vrijeteelt
contractteelt

2630
25

2475
31

2561
79

2237
46

2352
24

2548
129

2330
112

2948
141

totaal

2655

2506

2640

2283

2376

2677

2442

3089

Bron:CBSaugustus/september
Tabel3.Areaalbloemkoolinhectareperprovincie(exclusiefwinterbloemkool).
provincie

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

Noord-Holland
Zuid-Holland
Noord-Brabant
Limburg
overige

1468

1545

1502

1466

1425

1515

1385

1836

291
138
134
217

317
198
182
264

333
241
239
325

291
154
170
202

351
205
174
221

344
238
185
395

304
187
168
398

296
212
205
540

Nederland

2248

2506

2640

2283

2376

2677

2442

3089

Bron:CBSaugustus/september

Tabel4.-Aanvoervanbloemkoolperveiling(x1000stuks)(inclusiefwinterbloemkool).
veiling

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

W.F.O
C.H.Z
Z.O.N
Breda
K.Z.Y
Oost-Nederland
Kennemerland
Groningen
Veldhoven
Utrecht
overige veilingen

25.033
5.618
1.632
1.190
897
322
590
376
438
216
2.543

31.141
7.038
2.240
1.652
1.202
515
626
375
619
252
2.840

25.987
4.923
1.292
1.226
850
532
567
368
461
227
2.531

27.977
5.978
1.768
1.567
858
598
749
461
596
240
2.294

32.400
6.603
2.140
2.570
1.049
762
674
736
795
281
2.571

34.068
6.587
1.860
2.418
935
702
578
519
478
179
1.073

34.289
6.169
2.110
2.526
1.069
622
590
520
396
307
1.480

totaal

38.855

48.500

38.764

43.086

50.581

49.397

50.078

Bron: PGF

Produktieenomzet
De belangrijkste veiling voor de aanvoer van
bloemkool in Nederland, is de veiling W.F.O
teZwaagdijk (tabel4).Hierwordt rond65procent van detotale produktie aangevoerd. Op
de tweede plaats komt de C.H.Z in BarendrechtgevolgddoorZ.O.N (Grubbenvorst) en
RBT(Breda).
Detotalehandelsproduktie loopt redelijk inde
pas met areaalsontwikkelingen. In 1987 was
als gevolg van slechte weersomstandigheden, geenwinterbloemkool enareaalsinkrimping, sprake van een matige bloemkoolproduktie.Vanaf 1989komtde handelsproduktie
weerbovende50.000ton(tabel5).Debloem-

kool bracht in 1990 duidelijk meer op dan in
1988en1989(tabel6).Ditwashetgevolgvan
enerzijdseenaanbodsverminderingvanbijna
6% (kleiner areaal (tabel 3)) en anderzijds
oogstreductie ineenaantalvandeonsomringende landen. In 1991 kwam door het sombereweer (schraalen koud) indemaand mei
de aanvoer traag op gang. Dit resulteerde in
eengunstigeprijsvorming. Indemaandenjuli
tot en met september was het aanbod van
bloemkoolgroterdanin1990.Dekoudeherfst
zorgdevoorverlatingvandeoogstvanherfstbloemkool met als gevolg hogere prijzen,
vooral innovember (tabel6).
Naeenafname vande importvan bloemkool
werd er in de eerste helft van het importsei-

Tabel5.Produktie,beschikbarehoeveelheidenproduktie-waardevanbloemkool(x1000kginclusiefwinterbloemkool).
oogstjaar

handelsproduktie

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

56.755
45.911
57.923
39.135
44.683
51.893
51.077
52.028

Bron: PGF
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import

41.960
37.211
47.153
40.584
53.039
47.623
37.941
37.780

totaal
beschikbaar
98.715
83.122
105.076
79.719
96.722
99.516
89.018
89.808

binnenlandse
afzet
vers
industrie
91.768
77.213
89.361
72.283
87.544
79.435
72.984
66.434

260
1.094
1.472
542
2.425
3.366
3.009
4.894

export

niet
verkocht

4.789
3.742
9.261
5.422
5.374
13.973
11.344
16.668

1.898
1.073
4.982
1.472
1.379
2.742
1.681
1.812

produktiewaarde
(x1000gld.)
60.255
55.575
44.122
65.176
60.948
58.049
76.419
67.964

Tabel6.Aanvoer enprijzenvan bloemkool per maand (excl.winterbloemkool),
veilingaanvoer (xmiljoenstuks)
oogstjaar

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

0,00
0,71
4,15
9,29
6,67
9,42
6,95
1,99
0,57

0,00
0,66
5,58
9,51
9,56
8,46
11,51
4,03
0,40

0,00
1,00
6,00
6,89
7,67
7,61
4,65
4,18
0,70

0,03
1,70
5,23
7,24
8,68
5,88
8,49
2,50
0,53

0,05
2,49
6,35
7,51
8,96
8,75
9,52
2,83
0,18

0,17
2,56
6,26
7,13
8,37
4,42
10,15
4,83
0,00

0,15
0,60
6,19
8,51
8,40
7,35
9,69
3,86

39,75

49,71

38,70

40,28

46,64

43,89

44,75

1986

1987

1988

1989

1990

1991

totaal

-

veilingprijzen (incentperstuk)
oogstjaar

1985

april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

0
186
223
100
152
94
107
135
81

0
162
115
51
104
73
58
78
186

0
223
132
118
180
105
218
155
143

165
166
173
100
99
144
101
96
102

186
98
127
68
90
90
92
92
173

182
151
158
89
118
256
84
98
0

137
189
150
67
107
96
104
175
-

gemiddeld

135

103

159

127

113

142

103

Bron: PGF
Tabel7.Nederlandse bloemkoolimport (exclusief reexportx 1000kg).
1985

1986

1987

1988

1989

1990

19911>

18.971
3.125
1.138
249
246
64

22.205
3.751
2.708
165
286
102

16.489
3.994
2.686
196
648
76

15.057
5.168
2.927
1.289
199
80

10.792
4.630
3.065
1.176
200
9

5.017
4.387
1.461
1.150
191
68

7.082
4.477
1.364
1.210
109
33

totaal
23.793
april-juli
14.537
augustus-september 9.256

29.217
22.136
7.081

24.089
19.227
4.862

24.720
12.890
11.830

19.872
11.921
7.951

12.274
7.204
5.070

14.275
11.546
2.729

oogstjaar
Frankrijk
België
Italië
West-Duitsland
Spanje
overige

1

>totenmet november
Bron: CBS/KCB
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Tabel8.Doordraaivanbloemkool(x1000stuks).

januari/april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
totaal
april-juni
augustus-december
klasseI
klasseII

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

2
43
66
271
137
180
260
34
57

2
104
384
1645
179
416
1556
692
4

6
15
632
455
76
334
17
26
27

17
187
75
257
241
43
482
162
28

34
341
178
850
379
479
473
205
4

16
111
158
432
362
12
344
265
0

148
28
189
961
280
98
214
7

1.050
381
668

4.982
2.133
2.847

1.588
1.107
480

1.492
532
956

2.942
1.399
1.539

1.700
711
984

1.925
1.314
598

9%
91%

20%
80%

13%
87%

4%
96%

6%
94%

8%
92%

6%
94%

-

Bron:PGF/CBT
zoen 1991 beduidend meer bloemkool geïmporteerd (tabel 7). In de periode april tot en
met juli 1991 werd 60% meer buitenlandse
bloemkool geïmporteerd over dezelfde periode in 1990. Hetwasvoornamelijk Frankrijk
dat2.065tonmeeraanNederland leverde.

ringebetekenisenkomtgemiddelduitop10%
bijdeklasse I.HetisvoornamelijkdeklasseII
dievoordoordraai inaanmerking komt.
De doordraai bedroeg in 1991 3,8% van de
veilingaanvoertegen3,3%in1990.Kwantitatief werden er217.000stuks bloemkool meer
doorgedraaid. Degrotere doordraai ontstond
inhetbeginvanhetjaar,injulien september.
Alsgevolgvandevorstperiodeinfebruariwas
de kwaliteit van de winterbloemkool minder
goeddanvoorgaandejarenzodat ermeer uit

Doordraai
Dedoordraai vanbloemkool isveelalvangeTabel9.Nederlandsebloemkoolexport(x1000 kg).
oogstjaar

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

Duitsland
Frankrijk
Spanje
België/Luxemburg
Engeland
Scandinavië
Italië
Zwitserland
Oostenrijk
overige

1.093
352
1
376
87
263
12
18
0
480

4.518
1.482
20
778
21
505
138
116
23
505

1.179
191
19
510
26
320
6
475
1
302

958
136
71
82
9
642
155
26
0
467

4.096
2.286
847
603
81
505
1.104
471
109
347

3.363
1.131
1.021
890
346
614
309
220
3
329

5.359
1.077
1.122
1.435
134
555
1.653
318
38
199

totaal
januari-maart
april-juli
augustus-december

2.682
0
936
1.746

8.105
1
1.380
6.724

3.029
4
833
2.192

2.546
2
565
1.979

10.449
3
1.062
9.384

8.226
3
1.659
6.564

11.890
14
1.752
10.124

Bron:KCB

12

de markt genomen werd. In juli bedroeg de
doordraairuimhetdubbelevan1990.Deseptembermaand werd gekenmerkt door een
overvloedigaanbodvangroenten inhetalgemeen (tabel8).

Exportenindustriëleverwerking
Bloemkool is altijd een produkt voor de binnenlandse markt geweest. Tot 1989 werd
meer dan 90% van de produktie op de bin-

Tabel10.IndustriëleverwerkingvanbloemkoolinNederland(x1000 kg).
oogstjaar

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

260

1.094

1.472

542

2.425

3.366

3.009

4.894

Bron:CBS
Tabel 11. Oppervlakteen produktievanbloemkoolinde EG.
1985

1984

land
Frankrijk
Italië
Engeland
Spanje
België
Duitsland
Griekenland
Nederland
Denemarken
Ierland
Portugal
EG

areaal
x1000
ha

produktie
xmiljoen
kg

areaal
x1000
ha

produktie
xmiljoen
kg

44.3
31,9
16.7
9.6
2.3
3.3
3.3
2.7
0.9
0.9
0.8

372
457
344
226
35
75
49
60
10
15
18

46.4
29,4
17.4
10.0
4.1
3.4
2.7
2.5
0.9
0.9
0.8

526
500
356
222
62
79
50
49
11
14
18

116.7

1661

118.5

1887
1987

1986

land
Frankrijk
Italië
Engeland
Spanje
België
Duitsland
Griekenland
Nederland
Denemarken
Ierland
Portugal
EG

areaal
x1000
ha

produktie
xmiljoen
kg

areaal
x1000
ha

produktie
xmiljoen
kg

46.6
29.0
18.2
10.4
4.7
3.6
3.5
2.6
0.9
0.9
0.8

385
565
360
235
71
86
53
62
12
12
19

47.2
31.7
20.4
11.4
4.8
3.3
3.1
2.3
0.7
0.9
0.9

466
598
391
234
57
75
54
44
11
12
19

121.2

1860

126.7

1961
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Vervolgtabel 11.
1988

land
Frankrijk
Italië
Engeland
Spanje
België
Duitsland
Griekenland
Nederland
Denemarken
Ierland
Portugal
EG

1989

areaal
x1000
ha

produktie
x miljoen
kg

areaal
x1000
ha

produktie
x miljoen
kg

47.0
34.6
20.4
12.4
3.8
3.7
3.0
2.4

573
635
393
270
61
94
57
50

45.5
32.2
21.0
12.8
4.4
4.2
2.7
2.9

555
586
389
271
70
108
54
58

-

-

-

-

0.9
0.9

13
18

1.0

12

-

-

129.1

2164

126.7

2103

1990

land
Frankrijk
Italië
Engeland
Spanje
België
Duitsland
Griekenland
Nederland
Denemarken
Ierland
Portugal
EG

areaal
X1000
ha

produktie
x miljoen
kg

areaal
x1000
ha

45.3
32.0
24.0
14.0
4.6
4.2
3.0
2.8

507
560
330
272
70
113
56
57

44.0
28.1
23.4
13.6
4.9
4.4

-

produktie
x miljoen
kg

-

495
540
349
252
88
116
58

-

3.5
1.1

12

0.9
1.0

11
20

-

-

131.8

1996

-

-

nenlandse markt afgezet. Inde afgelopenjaren kwam hier verandering in.De export van
Nederlandse bloemkool nam toe van 8.226
ton in 1990 naar 11.890ton in 1991(+45%).
De exportgroei van bloemkool ging voornamelijk naar Duitsland, Italië en België. Ruim
2.000 ton bloemkool meer werd naar Duitsland geëxporteerd (tabel 9). Nieuw was in
1991 de export van bloemkool in karton. Ze
werd zonder omblad ('achten') in plastic gedaan enverpakt in kartonnen dozen als een-
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1991

-

malig fust geëxporteerd naar onder andere
Scandinavië enZwitserland.
Natweejarenvanexportgroei(1989en1990)
als gevolg van een incidentele factor als
droogtezettedezepositievetrendookin1991
door,hoewelalteingrijpende klimatologische
incidentenuitbleven.Hetlijktersterkopdatde
exportvan bloemkool vanstructurele betekenisbegintteworden.
Naeenafname in 1990namde verwerkende
industrie in 1991duidelijk meer bloemkool af

(tabel 10). Deze bloemkool wordt voornamelijk
verwerkttotsoepgroentenofbloemkoolroosjes.

EG
Bloemkool isinde EGeenbelangrijk produkt.
Delanden Frankrijk en Italiëzijnverrewegde
belangrijksteproducentenvanbloemkool. Engeland en Spanje volgen op een derde en
vierde plaats. Het totale areaal bloemkool in
de EG blijft de laatste jaren redelijk constant
(tabel 11). De Nederlandse produktie is de
laatstejaren nog geen 3%van detotale EGproduktie. De gezamenlijke EG-landen hebbeneenjaarrondproduktie van bloemkool. In
de zomermaanden is de buitenlandse vraag
naar bloemkool betrekkelijk klein.De meeste
landen kunnen dan in hun eigen behoeften
voorzien.Indewinter ligthetduidelijkanders.
Vooral Frankrijk enItaliëkunnendanopgrote
schaalexporteren.
Frankrijk
Frankrijk magzichdegrootste bloemkoolproducent van Europa noemen. Het areaal
schommelt rondde 45.000 hectare, waarvan
in Bretagne ruim de helft van alle Franse
bloemkool groeit. In Bretagne is de teelt geconcentreerd in het departement Finistère.
Hetteeltgebied Manchecompleteert hetaanbodvan Bretagne, terwijl de Provence in het
voorjaar endeprovincie Nord indezomer de
aanvoer van bloemkool verzorgen. Degrootste afnemer van Franse bloemkool in 1991
was Duitsland met 7,7 miljoen kilo, gevolgd
door Nederlandmet4,4 miljoen kiloenEngelandmet3,8 miljoen kilo.Ookde exportcijfers
naar Zuid-Europa zaten in de lift. Italië nam
1,2miljoen kilomeerafdanin 1990.
Italië
InItaliëschommelt hetareaal rondde30.000
hectare. Belangrijke teeltgebieden zijn Campanië,ApuliëenToscana.Ookindegebieden
Salerno, Marche en Sicilië wordt veel bloemkool geteeld. Er is wel sprake van een areaalsinkrimping en dan met name in Midden-

en Noord-ltalië. Daarnaast is in deze gebieden het accent van de voorjaarssoorten gedeeltelijk naar de herfstsoorten verschoven.
In Zuid-ltalië is het areaal (winterbloemkool)
wéluitgebreid.
Deexportvan Italiaanse bloemkool bereikt in
de maandenjanuari,februari z'n hoogtepunt.
De belangrijkste afnemer van Italiaanse
bloemkool is Duitsland (40%). Andere afnemers zijn Nederland, Oostenrijk en Zwitserland.
Duitsland
Het Duitse areaal neemt de laatstejaren wel
toe. Bij de vroege teelt ging het om een uitbreidingvanongeveer 15%enbijde normale
teelt van ongeveer 18%. Het totale areaal
komt uit op ongeveer 4000 hectare. Het belangrijkste teeltgebied is Nordrhein-Westfalen.AndereteeltgebiedenzijnNedersacksen,
RheinlandPfalz,Baden-WürttembergenBayern.
Doordat dit land zelf steeds meer bloemkool
produceert,importeert hetooksteeds minder.
De import van bloemkool komt voornamelijk
uit Frankrijk en Italië. Nederland staat op de
bloemkoolmarkt van onze oosterburen veel
minder sterk. Oost-Duitsland heeft duidelijk
depotentieomeenconcurrent van betekenis
teworden,metnameopdeWestduitsemarkt.
Debelangrijksteteeltgebiedenzijnrondomde
grote steden Berlijn, Dresden, Erfurt en Cottbus.
Spanje
DeteeltvanbloemkoolisvolgensdeSpaanse
statistiekendelaatstejarensterktoegenomen
tot ongeveer 14.000 hectare. Bijna 20% van
de Spaanse bloemkoolproduktie is afkomstig
uit het teeltgebied La Rioja. Andere teeltgebieden zijn inde provincie Valencia,AndaluciaenCatalona.
De Spanjaarden hebben hun bloemkoolexport, ondanks de uitbreiding, nauwelijks weten uit te breiden. De belangrijkste afnemer
van Spaanse bloemkool is Engeland, met op
de tweede plaats Nederland. Naast deze ex-
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port is er ook eentoename van import waarvan vooral Frankrijk, maar ook Nederland
heeftgeprofiteerd.
België
InBelgiëwordtongeveer4000hectarebloemkoolgeteeld.
Inhettraditioneleproduktiegebiedvanbloemkoolvoor deverse markt, het Mechelse, iser
al jaren geen uitbreiding meer van de teelt.
Anders is het in West-Vlaanderen waar een
sterke uitbreiding van de teelt voor de diepvriesindustrie heeft plaatsgevonden. De
meesteexportvanbloemkoolisbestemdvoor
Frankrijk, Nederland en West-Duitsland. De
import kwamvoornamelijk uit Frankrijk.

Dit land kent dejaarrondteelt van bloemkool.
Engeland teelt daarbij voornamelijk voor eigengebruik.Exportvanbloemkoolbestaatuit
noggeen miljoen kg.Vanafjanuaritotenmet
aprilvindtexportplaatszowel uit Frankrijk als
Spanje en Italië. De belangrijkste teeltgebiedenzijn Lincolnshire, KentenCornwall.
Griekenland
OverdebloemkoolteeltinGriekenland isweinig bekend.Jaarlijks wordt erongeveer 3000
hectarebloemkoolgeteeld.Decijferssignalereneengroeiende produktie.Tot op heden is
Griekenland op de EG-bloemkoolmarkt weinigactief.
Ierland, Portugalen Denemarken

Engeland
In Engeland wordt ongeveer 24.000 hectare
bloemkoolgeteeld.
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De bloemkoolteelt in deze EG-landen is van
geringe betekenis en vertoont tot nu toe, zo
blijkt uitdecijfers,geenuitbreiding.

Gewasbeschrijving
Gewassoort
Hoewel het bij bloemkool mogelijk is in één
jaarzaadtetelen,wordtditgewas gewoonlijk
tochtotdezogenaamdetweejarige gewassen
gerekend.
Bloemkool is een koolsoort waarvan het
bloemgestel als groente wordt geconsumeerd. Dit bloemgestel wordt verder aangeduidals'kool'.Debladerenhebbengeenconsumptiewaarde.Onderdezekoolsoort komen
zoweleenjarigealstweejarigetypenvoor.De
tweejarige typen gaan pas bloeien, nadat ze
een winter op hetveld over hebben gestaan,
zoals bij winterbloemkool. In de literatuur
wordt bloemkool ook wel indrie teeltgroepen
ingedeeld: de gewone bloemkool, de winterbloemkool en de asperge-bloemkool of
groene broccoli. Ook kan bloemkool nogonderverdeeldwordenin'tropische'rassen,'gewone' rassen enwinterrassen. De'tropische'
rassen zijn bij hoge temperatuur (35°C) in
staat een bloem tevormen. Bij temperaturen
beneden 18à20°Cschietenzedirectdooren
komen inbloei zonder dater een 'kool' wordt
gevormd. De'gewone' rassen komen voor in
gematigd klimaat zoals in Nederland. De
maximumtemperatuur voor bloemaanleg is
22°C. Van de winterrassen wordt aangenomen dat geen bloemaanleg plaatsvindt voordatde plant een periode vanvrij lagetemperatuur heeft ondergaan (dat wil zeggen dat
deze rassentweejarigzijn).
Bloemkooliseendiepwortelendgewasmetin
vergelijking tot andere koolgewassen lange
bladeren, die aan de rand vaak licht gewelfd
zijn. Destengel iszeer kort geleeden eindigt
indegesloten,vlezige,halfkogelvormige'kool'.
Hoeweldemeestekoolgewassenalsstrenge
kruisbevruchters bekend staan, komt bij
bloemkoolzelfbevruchting voor.

Blad
Bloemkoolheeftenkelvoudiggesteeld,ovaal-

tot komvormig blad. De bladstand is verspreid, met meestal dikvlezige, soms brede
nerven. De bladranden kunnen onregelmatig
gelobdof golvendzijn. Het bladis onbehaard
enblauwgroentotgrijsgroenvan kleurenbedekt met een waslaag. De hoeveelheid blad
die de plant vormt, is afhankelijk van het ras
envarieertvanvoldoendetotvrijveelblad.De
thans veel gebruikte hybride-rassen vormen
relatief veel blad.

Bloem
Hetbloemgestel bestaattijdensde oogstrijpe
faseuitbloemstengelsdiesterkverkortzijnen
direct bij elkaar staan. Het geheel, de kool,
vormt een vaste, samenhangende, gewelfde
schijf. De kool moet hagelwit, dicht, vast en
niettebonkigzijn.Wanneerdekoolrijpis, kan
deze doorschieten en bloemstengels met
bloemen vormen. De aanleg van de bloempjesvindt meestal plaats nadat het oogstrijpe
stadium isgepasseerd. Debloemen van een
bloeiende koolzijnvrij groot, ongeveer 2cm.
Een bloempje bestaat uit vier kroonblaadjes,
die kruislings tegenover elkaar staan en vier
rechtopstaande kelkblaadjes. De bloemen
zijntweeslachtig. Dit betekent datelke bloem
zowel meeldradenalseenstamper heeft. Per
bloempjezijnerzesrechtopstaandemeeldraden, vier langeentweekorte.Destamperbestaat uit een korte stijl en een knopvormige,
relatief grotestempel.Devier langemeeldradenzijnmeestal naarbuitengekeerd.Aande
voetvandemeeldradenzittenviernectarklieren. Degelekleurvandebloempjesendeafscheiding van nectar nodigt insekten uit die
dan zorg dragen voor de bestuiving. Er zijn
ookwitbloeiende rassen.

Vrucht
De vrucht is een hauw, die bestaat uit twee
vruchtkleppenmetdaartusseneenvliezigtus-
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senschotje waarlangs de zaden zitten. De
vrucht kan 10cm langworden. Dezadenzijn
eirond tot bolrond en hebben een doorsnede
van 1,5-2 mm. De zaadhuid heeft een netstructuurenlooptinkleuruiteenvangeelbruin
tot blauwachtig zwart. Hoewel er erfelijke
kleurverschillenvoorkomen,zijngeheeluitgerijpte zaden meestal donkerder dan niet-uitgerijpte.
Alsdezadenrijpzijn,springendekleppenvan
de vrucht van beneden naar boven open,
waarnaalleenhetvliezigetussenschotaande
stengel blijftzitten.

Groeien ontwikkeling
Omvankiemendzaadjetotoogstbarebloemkool te komen, moet de plant diverse stadia
doorlopen. De gebeurtenissen in ieder sta-

diumzijnvaninvloedopdeteeltduurendevariatie in afrijping. Voor teeltplanning is enige
kennisvandefactorendiegroeienontwikkelingbeïnvloeden noodzakelijk.

Kieming
Na het zaaien volgt onder de vereiste omstandigheden dekieming.
Decotylenzijndaarbijdeeerst bovengrondse
zichtbaredelen.Deperiodevanhetzaaientot
het boven de grond komen wordt bij voldoende vocht in belangrijke mate bepaald
doordetemperatuur. Dezerelatiekanworden
beschreven door de volgende formule:
t=S/(T-T min ),waarbijthetaantaldagenvan
zaaien totdat'50%van de planten isopgekomenvoorstelt,Sdewarmtesom(bijbloemkool
ongeveer 56 graaddagen), T de temperatuur

90r- dagentotopkomst

20

24
28
temperatuur(°C)

Fig. 1. Relatietussentemperatuur enhetaantal dagenvanzaaientot50%opkomst (Wagenvoortetal.).
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Tabel12.Relatietussendegemiddeldetemperatuur (°C)enhetmaximalekiempercentageendekiemspreiding(Wagenvoortetal.).
temperatuur
maximumpercentage
kiemconcentratie1)

3,7
72
1,0

5,3
78
1,5

8,5
81
2,2

11,5
92
4,2

13,8
94
3,9

18,3
91
6,4

21,0
97
5,5

25,0
89
4,3

1

)naarmatedezewaardehogeris,isdespreidinggeringer
Van de eerste gevormde bladeren zijn de
bladsteel en bladschijf duidelijk te onderscheiden. Naarmate het blad later wordt gevormd, verdwijnt meer en meer de bladsteel
enwordt hetbladzittend.
Tussen het moment van aanleg en het zichtbaar worden van een blaadje (>1 cm) zit bij
goede groeiomstandigheden ongeveer twee
weken. Indeopkweekperiode ophet zaaibed
worden doorgaans + 15bladeren afgesplitst.
Daarvanzijneraanheteindvandeopkweek
4à5groterdan1 cm.Hetversplantgewichtis
dan±4gram.
Na het uitplanten verandert gedurende een
korteperiodehetaantalaangelegde bladeren
niet(figuur2). Erkunnenzelfsenige bladeren
afvallen. Bij perspot- en kluitplanten is deze
periode van stilstand, ook wel 'aanslagperiode genoemd', korter dan bij losse planten.
Ook de weersomstandigheden hebben invloed.
Als de plant zich heeft hersteld, gaat het vegetatieve punt weer bladeren afsplitsen.
Doorgaans gaat dat door tot vijf àzes weken
nahetplanten.Devroegstafgesplitstebladeren hebben danaleenzodanige omvanggekregen dat bij een plantafstand van bijvoor-

tijdensdekiemingenT m j n deminimumtemperatuur, waar beneden bioemkoolzaad niet
kiemt (3,3°C). Uitdeze relatie,welke grafisch
isweergegeveninfiguur 1,volgtdatnaarmate
detemperatuur hoger is,de opkomst eerder
plaatsvindt. Met behulp van deze formule en
degemiddeldetemperatuurzoueenschatting
voorhetopkomsttijdstipgemaaktkunnenworden.Detemperatuur isnietalleenvaninvloed
op het aantal dagen van zaaien tot opkomst,
maarookophetaantalzadendatkiemtende
spreiding (bijvoorbeeld het aantal dagentussenheteerstopkomendezaadjeenhetlaatst
opkomende zaadje) van de opkomst (tabel
12).

Bladaanleg
Na het kiembladstadium worden de eerste
echte bladeren zichtbaar. Deze aanleg of afsplitsingheeftplaatsaanhetuiterstetopjevan
destengel.Dattopje noemenwehet'vegetatiepunt'. Het is aanvankelijk slechts 0,1 mm
groot.Tijdensdevegetatieve periode kanhet
uitgroeien tot 0,4 mm.Afsplitsing van bladeren is niet met het blote oog waarneembaar.
aantal bladeren
40
O

O totaal aantal

A

A aantal> 1cm

30
20

aantal reeds afstervend

10
01

0

10

20

30

40

50

60

aantal dagen na uitplanten

70

Fig.2.Verloopvanhetaantalbladerenvanafuitplantenbij bloemkool.
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beeld 75 x 55 cm al weer concurrentie om
ruimte begintoptetreden.

Koolaanleg
Hettijdstipwaarop hettotaalaantal afgesplitste bladeren niet meer toe neemt, is het moment waarop de koolaanleg plaatsvindt.
Vanaf dit moment kan de plant geen nieuwe
bladeren meer afsplitsen en begint de koolvormingenuitgroei.
In de 'oksels' van de jongste bladprimordia
vormen zich de zogenaamde secundaire primordia. Deze secundaire primordia kunnen
vergeleken worden met zijtakken. Vanaf dit
moment worden er geen bladprimordia meer
gevormd,maar uitsluitend nogde secundaire
primordia. Bij zomer- en herfstbloemkoolgebeurtdatongeveer drietotachtweken nauitplanten. De periode waarin de plant niet gedwongen kanwordentotkoolaanlegwordtde
'jeugdfase'genoemd.Heteindevandejeugdfase wordt gekarakteriseerd door een zeker
aantalafgesplitste bladeren.Ditaantalbladeren lijkt rasafhankelijktezijn.
Allereerst zal nu worden ingegaan op een
aantal externe factoren die deze fase overgang (koolaanleg) beïnvloeden.
De Universiteit Hannover heeft veel onderzoek verricht naar de invloed van de omgevingsfactoren op het tijdstip van de koolaanleg.Dediverseproevenwerdenondergeconditioneerde omstandigheden uitgevoerd,
zodat elkefactor afzonderlijk konwordengevarieerdennauwkeurigkonwordeningesteld.
Hieruit bleek datdetemperatuur eenbelangrijkefactorwas.

v/

%v <
%

y

1

Fig.3.Schematische weergave vankoolgroei.
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Bijdeinhetonderzoekgebruikterassenbleek
erinhetgeheelgeenkoolaanlegplaatstevinden bij gemiddelde temperaturen boven de
22°C. Onder deze omstandigheden ging de
plant onverminderd door met het afsplitsen
vanbladeren.Ookbeneden22°Czijntenaanzienvandekoolaanleg nietalletemperaturen
eveneffectief. Naarmatedetemperatuur minder effectief was, moesten de planten gedurende langere duur bijde betreffende temperatuur verblijven om tot koolaanleg over te
gaan. De optimum-temperatuur voor koolinductie lag tussen 7 en 12°C. Uit onderzoek
(CABO-DLO) bleek dat de periode tussen
plantenenkoolaanlegkanwordenverdeeldin
tweesubperiodes:vanplantentotaanlegvan
het 19e blad (ongeveer 3 weken na het uitplanten) en van aanleg van het 19e blad tot
koolaanleg. Het afsplitsen van het 19e blad
betekende heteindevandejeugdfase.Vanaf
dit moment was de temperatuur bepalend
voor het tijdstip van koolaanleg. Uit veldonderzoek is gebleken dat de lengte van de
tweede periode gecorreleerd was aandegemiddelde temperatuur gedurende de betreffende periode. Bij hogere temperaturen
wasde koolaanleg later.

Koolvorming
Aan desecundaire primordia,diewordengevormd op het moment van koolaanleg, vormen zich weer nieuwe primordia (tertiair),
waaraan eveneens primordia worden gevormd.Ditprocesvan'vertakking'gaatsteeds
door. Infiguur 3wordt dit schematisch weergegeven. Doordatdit plaatsvindt rondom het

oorspronkelijke vegetatiepunt ener praktisch
geen verlenging van de 'stengelstukjes'
plaatsvindt, ontstaat een 'opeenhoping' van
stengeluiteinden. Deze zijn zodanig gerangschiktdatalineenvroegstadiumdestructuur
vandekoolzichtbaar is.Ditprocesvanvoortdurendevertakking gaat doortot het moment
waaropdekooloogstrijpis.Debuitenkantvan
de uiteindelijke koolbestaat dusuiteengroot
aantal (± 5 miljoen) van deze stengeluiteinden. Zoals reeds eerder is opgemerkt ontstaandeonderstezijtakken,dietotdekoolbehoren, inbladoksels. Deze blaadjeszijnvaak
ineendoorgesneden kool nogzichtbaar.Onder bepaalde omstandigheden kunnen deze
doorgroeien en tevoorschijn komen aan het
kooloppervlak. Dit verschijnsel wordt 'doorwas' genoemd. Meestal zijn de bladeren
groen.Hoeweldelatereprimordianietmeerin
bladokselswordengevormd,kunnenlateralsnog bladprimordia worden gevormd, die
slechtsenkele millimeters langzijnenwitvan
kleur. De laatste iseveneens doorwas. Door
het meestalgroteaantal lijkt hetalsof de kool
behaard is.Delaatsteechte loofbladeren,die
direct onder de koolzitten,kunnen inmeerof
mindere mate over de kool heen groeien en
deze zo bedekken. De mate waarin dit gebeurt wordt de zelfdekbaarheid genoemd.
Doordelengtegroeivandestengeldeleninde
kool, gaat deze 'los' groeien, wat uiteindelijk

resulteert in de bloei. Het tijdstip waarop de
bloempjeswordengevormd,ismeestalnahet
oogstrijpe stadium. Onder bepaalde omstandigheden kandevormingvan kroonblaadjes,
meeldraden en stamper plaatsvinden terwijl
dekoolnogvastis.Hierdoorkrijgtdekooleen
hariguiterlijk.Ditverschijnselwordt'schift'genoemd.
Ophetmomentdatdekooloogstbaar is,isde
plantechternoglangnietuitgegroeid.Dedrogestofproduktie neemt dan nog steeds toe.
Dathoudtindatdekoolslechtskortetijd,kwalitatief gezien, in een oogstbaar stadium verkeert. De relatief grote hoeveelheid blad lijkt
evenwel noodzakelijk te zijn voor een goede
kool. Ontbreekt deze namelijk, dan heeft dat
meestal een koolvan slechte kwaliteit totgevolg. Dooropkomende lengtegroei indestengeldelenvandekoolkandezevroegtijdig'los'
groeien.

Bloeienzaadvorming
Na kieming en de periodes van bladaanleg,
koolaanleg en koolvorming volgt bij het niet
oogsten het losser groeien van de kool, het
verschijnenvanbloemknoppen,bloei,vruchtzetting en zaadvorming. Voor de teelt van
bloemkool als groente zijn deze fasen van
geen praktischbelang.
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Grond
Samenstelling
Bloemkool moet, meer nog dan andere gewassen, ongestoord kunnen groeien en stelt
daarom hoge eisen aan de doorwortelbaarheid van de grond. Om die reden zijn natte,
koude maar ook droogtegevoelige gronden
ongunstig. Voor vroege bloemkool zijn lichte
en vroege grondsoorten het meest geschikt.
Vooral bij de weeuwenteelt (opkweek van
plantmateriaalvoordezeervroegeteelt)isde
vroegheid zeer belangrijk. Weeuwenplanten
worden daarom bij voorkeur op lichte en beschut liggende percelen uitgeplant.
Deteeltvanzomer- enherfstbloemkoolwordt
opvrijwel allegrondsoorten aangetroffen. De
voorkeurgaatechteruitnaarvochthoudende,
humeuzezavelgrondenenlichtekleigronden.
Opzand-endalgrond isde kansop knolvoet
groterdanopzavelenklei,omdatdaardepH
lager is.Op zand- en dalgrond wordt een pH
vantenminste5,6geadviseerd.Metuitzondering van de primeurteelt is het niet gewenst
bloemkool te beschutten. Een open ligging
van de percelen is gunstig voor de gezondheidvanhetgewasendekwaliteitvanhetprodukt.
Winterbloemkool plant men alleen op goed
ontwaterd land. Tuingrond' isvoor dit gewas
soms te rijk aan voedsel, met daardoor een
groterwordendvorstrisico.Deteeltvanditgewas wordt bijna uitsluitend aangetroffen op
zavelgrondenlichteenmiddelzwarekleigronden.

Grondbewerking
Bijde grondbewerking moet onderscheidgemaakt worden tussen de hoofdgrondbewerkingendeplantbedbereiding. Perteelt kaner
indewerkwijzeverschil zijn.
Dehoofdgrondbewerking kanworden voorafgegaan door een stoppelbewerking na het
voorgaande gewas. Een stoppelbewerking
kan noodzakelijk zijnvoor hetversnellen van
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het verteringsproces van oogstresten, voor
mechanische onkruidbestrijding en voor het
lostrekken vanwielsporen. Indit laatste dient
de grond in het spoor tot 10cm onder deinsporingsdiepte meteenvastetandte worden
losgetrokken.
Voordehoofdgrondbewerking heeft deploeg
veel voordelen. De grond kan er goed mee
wordengekeerd;oogstrestenenonkruid kunnendaarbijworden ingewerkt.Omeenzogenaamdeploegzooltevoorkomenkandeploeg
wordenvoorzienvanwoelers.Heteffectdaarvan is alleen goed bij werken in (vrij) droge
grond. Wordt vlak voor het planten pas geploegd,danishetgebruikvaneen vorenpakkervoor hetaandrukken vandegrondaante
bevelen.Ditkanindezelfdewerkgangmethet
ploegen gebeuren. Heteffect vaneenvorenpakkerissterkafhankelijkvanhetgewichtper
meter werkbreedte. Vorenpakkers met een
grotedoorsnede hebbendevoorkeur. Hetgebruik van vorenpakkers heeft alleen betrekkingopzandgrond.
Behalvedeploegkomenvoordehoofdgrondbewerking ook spitmachines in aanmerking.
Spitmachines hebben het voordeel dat bovenopwordtgeredenennietindevoor. Bijhet
spitten dient er op gelet te worden dat de
grond voldoende diep wordt losgemaakt en
vooralniettefijnkomtteliggen.Bijdespitmachines kent men twee principes, namelijk de
roterende en de krukasspitmachines. De
laatstgenoemde is vooral geschikt voor kleigronden,omdatze nietvolloopt.
Na de hoofdgrondbewerking kan voor de
plantbedbereiding worden volstaan met een
ondiepebewerking.Ditkangebeurenmeteen
getrokken werktuig, zoals een eg of triltandcultivator. Als ze zijn voorzien van goede,
diepteregelende verkruimelrollen is hiermee
een prima, egaal en vrij ondiep plantbed te
verkrijgen.Ook metaangedreven werktuigen
kan een laatste bewerking voor het planten
worden uitgevoerd. Gelet dient te worden op
een goede regeling van de werkdiepte. Aan
de onderzijde moet de bewerkte laag op één

diepteblijven.Indepraktijklaatditnogaleens
te wensen over. Gebruikt men een freesmachine,dandient gewaakt tewordenvoor een
te fijne grondlegging, vanwege de kans op
verslemping. Eigenlijk is de frees voor de
plantbedbereiding alleen te gebruiken op
zware,slechtverweerdegronden.
Voor de teelt van herfstbloemkool of winterbloemkool als nagewas is het uitvoeren van
een diepe hoofdgrondbewerking veelal af te
raden. Inprincipe moet met eenhoofdgrondbewerking eens perjaar kunnen worden volstaan. Voor het nagewas is ondiep ploegen,
ondiep spitten of frezen voldoende. Daarbij
moet men met name bij hetfrezen opslempgevoelige grond eenvoldoende grovegrondleggingzientebehouden.
Op ROC Zwaagdijk (1990) zijn na de hoofdgrondbewerking (spitten in het najaar) bij de
plantbedbereiding een rotorkopeg, een hakenfreeseneenovertopfrees metelkaar vergeleken. In de praktijk heerst de gedachte:
hoe fijner de grond hoe hoger de opbrengst.
Uit onderzoek naar de grondbewerking vlak
voor het planten blijken deverschillen tussen
de plantbedbereiding met de rotorkopeg,hakenfreesenovertopfrees ergkleintezijn. Het
effect vaneengrondbewerking zalook mede
afhangenvandezwaartevandegrondende
grondsituatie op moment van plantbedbereiding.

Waterhuishouding
Bloemkool is een diepwortelend, snelgroeiend gewas dat, in verband met de gevoeligheid voor groeistagnaties, hoge eisen stelt
aan de waterhuishouding. De drainage moet
dieper liggen dan 100 cm beneden maaiveld
endeafstandtussen de buizen moet zijnberekendnaareendroogleggingseisvan70cm.
Als gevolg van een diepe ontwatering is de
grond in hetvoorjaar warmer en daarmee de
gewasontwikkeling vroeger.
Injunienjuli kangemakkelijk eenvochttekort
optreden, wat vooral bij de start tot ernstige
schade aan hetgewas kan leiden.Daarom is
het aan te bevelen direct na het planten van
zomerkool de bovengrond tot eendiepte van

20 à 30 cm op veldcapaciteit te brengen. De
hoeveelheid water die moet worden beregend,isuiteraardafhankelijkvandematevan
uitdroging.Globaalkanwordengezegddatbij
een matige uitdroging een humusarmezandgrond 8mmeneen humusrijkezandgrondof
zware zavelgrond 10 mm water per 10 cm
grondlaag kanopnemen.
Inhetalgemeen zalverdere beregening kunnen wachten tot na de vorming van het 6 e of
7 e blad. Danbegint hetwaterverbruik vanhet
gewas duidelijktoetenemen,waardoor kans
ontstaat op groeistagnatie. Het is belangrijk
omeenflinkebladontwikkelingtekrijgen, omdatbijditgewaseenduidelijkverbandgevondenistussendehoeveelheid bladendekoolopbrengst.
Zolang geen volledige grondbedekking bereikt is, kanworden volstaan met een matige
beregening,datwilzeggengiftenvan20à25
mmwanneer opzandgronden ongeveer60%
(pF2,7) enopzavel-enkleigronden40%(pF
2,7) van het opneembare water verbruikt is.
Bijzandgrondisdebindingtussendedeeltjes
bij die uitdroging zwak; kluitjes vallen bij een
lichte druk van de vingers uiteen. Bij zavelgrondisdebindingdannogmatigsterk;bijhet
wrijven van de grond tussen de vingers
smeert deze niet, kluitjes vallen gemakkelijk
uiteen.
Wanneer degrondbedekking bijnavolledig is
en de koolvorming gaat beginnen,neemt het
waterverbruik opnieuw duidelijk toe. Beregeningindezeperiode kandekwaliteitensorteringverbeteren.Inverband met hetgrotewaterverbruik is het nodig om in een droge periode om de 6 à 8 dagen te beregenen; bij
zandgronden na een verbruik van ongeveer
20% van het opneembare water (pF2,3), op
zavel- en kleigronden bij ongeveer 25% (pF
2,5). De beregening dient tot aan de oogst
door te gaan als er geen natuurlijke neerslag
valt.
Wanneerdekoolvormingineenwarme,droge
periode plaatsvindt, bestaatde kansopdoorgroeienvandegroeneofwitteblaadjes(doorwas). Ook kunnen losse kolen gevormd worden.Waarschijnlijk isdithetgevolgvaneente
explosieve groei, die kan optreden wanneer
naeen droge periode veel regenvalt enveel
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voedingsstoffen beschikbaar zijn. Op vruchtbare gronden is het daarom zinvol om de bijbemesting af te laten hangen van de stand
van hetgewas en de weersomstandigheden.
Voortsishetvanbelangomindeperiodevan
'kolen' bij warm, sterk drogend weer, uitdroging van de grond te voorkomen door regelmatig, bijvoorbeeld om de dag, kleine giften
van8à 10mmwatertegeven.

Vruchtwisseling
Op hetvollegrondsgroentebedrijf wordt doorgaans weinig aandacht besteed aan de
vruchtwisseling.Voorbloemkoolgeldthetadviesvan 1op4. Inde praktijk blijkt dat 1op4
veelal niet gerealiseerd wordt. Wel heerst de
opvatting dat de beste bloemkool wordt gesneden op percelen dievooraf voldoende tot
rust zijn gekomen. Voor zomer- en herfstbloemkoolhoudtdatdusindateenvoorvrucht
minder gewenst is.Toch staan inNoord-Holland vroege aardappelen en tulpen als gunstigevoorvruchten bekend.InZeeland noemt
men voor winterbloemkool bijvoorbeeld wintergraan, tweedejaars plantuien en vroege
aardappelen gunstige voorvruchten. De aanwezigheid van slakken kan een rol spelen bij
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dekeuzevaneenperceel.
Koolgewassen zijn uiteraard slechte voorvruchten. Ditvooralvanwege de kool-enbietecysteaaltjes, maar ookvanwege schimmelziekten (knolvoet, Phoma Ungarn en Rhizoctonia solani). Op knolvoetgevoelige gronden
moetmenmetzomer-enherfstbloemkoolerg
voorzichtig zijn.
Ingebieden waar iederjaar op hetzelfde perceel bloemkool wordt geteeld, gaat het nog
steeds vrij goed, mits men de grond jaarlijks
voldoende tot rust laat komen.Toch is het in
die situaties vaak moeilijk omde gezondheid
van het gewas op peil te houden. In NoordHolland wordt soms herfstbloemkool geteeld
nawinterbloemkool. De problemen met Leptosphaeria maculans (Phoma Ungarn) lijken
daarbij toe te nemen. Knolvoet komt er door
de goede kalktoestand van de grond slechts
sporadisch voor.Wel rakensteeds meer percelen vrij zwaar (>2000 larven per 100 ml
grond) besmet metkool-en bietecysteaaltjes.
Uit PAGV-onderzoek bij bloemkool werd bij
een beginbesmetting variërend van 900 tot
4000 larven per 100 ml grond niet of nauwelijks een relatie geconstateerd tussen beginbesmetting en meeropbrengst als gevolgvan
nematicide-behandeling.

Rassen
Algemeen
Het rassenassortiment isdelaatstejaren aan
groteveranderingen onderhevig geweest. De
hybriderassen hebben de markt veroverd. In
degroepvandezaadvasterassenwashetras
Delira een veel geteeld ras. Bij het kweken
van hybride-rassen worden de ouderplanten
enkele jaren door kunstmatige zelfbevruchting vermeerderd. Er wordt geselecteerd op
zuiverelijnen.Ditgaatvaaksamenmetspontanezelfbevruchting.Zaadvanspontanezelfbevruchtinggeeft inteeltplantendievaakachterblijveningroei.Ophetproduktieveldgeven
ze kleinere planten met een minder goede
kool of planten waarin geen kool gevormd
wordt. Daaromwordtdanookaangeradende
kleine ingroei achterblijvende planten bij het
uitplantenteverwijderen.
Bloemkool is binnen de groenteteelt één van
de grotere gewassen in Nederland en in de
naburige landen (zie Inleiding). Daarom komenerjaarlijks nieuwe rassenvoortelersbeschikbaar. Inhet gebruikswaarde-onderzoek,
uitgevoerddoorhetPAGV,wordendedoorde
zaadbedrijven nieuw ontwikkelde rassen op
hunkwantitatieveenkwalitatieveeigenschappen beoordeeld. Verder wordt aandacht besteedaandeomstandighedenwaarondereen
ras optimaal groeit. De resultaten van ditonderzoek komen voor detelers beschikbaar in
de Beschrijvende Rassenlijst voor Groentegewassen, Bloemkool. In deze teelthandleidingwordendeaanbevolenrassenbeschreven.

Rassenkeuze
De rassenkeuze is sterk afhankelijk van de
teeltwijze.Erwordenzeventeeltwijzenonderscheiden, namelijk: weeuwenteelt, januarizaai,vrijstersteelt,zomerteelt,vroege-enlate
herfstteelt enwinterteelt. Bijdekeusvooreen
bepaald ras dient verder te worden gelet op
aantal groeidagen en lengte oogstperiode,
hoeveelheid blad, zelfdekbaarheid en kool-

kwaliteit. Bijdewinterteelt speelt dekoudetolerantietevens mee bijde keuzevan het ras.
Belangrijke eigenschappen die bijde rassenkeuze een rol spelen worden hieronder besproken.

Aantal groeidagen en lengte
oogstperiode
Voor eengoedeoogstplanningzijnhetaantal
groeidagenendelengtevande oogstperiode
belangrijkegegevens.Bijdevroegeteeltenis
het aantal groeidagen van belang in verband
met primeurprijzen. Om te voorkomen dat in
de late herfstteelt de plantenvoortijdig afvriezen moetbij hetplanten rekeningwordengehouden met de groeiduur. Late rassen moeten vroeg worden geplant, terwijl vroege rassen ook nog op een later tijdstip geplant
kunnen worden. Een lange oogstperiode is
meestal nietgewenst, omdatdetelerdanvakerdoor het gewas heen moet omte dekken
enteoogsten.

Hoeveelheid blad
Omde kolengoedte kunnen dekken moeten
de planten onder alle omstandigheden voldoende bladvormen.Het bladgeeft de kolen
tevens enige bescherming tegen slechte
weersomstandigheden.Indezomerteeltmoeten de planten vrij veel blad vormen,daar ze
anders gemakkelijk gaan boren (hetvroegtijdigvormenvaneenkool).Tijdens hetdekken
en oogsten mag het blad niet afbreken.
Daarom iseen opgerichte bladstand belangrijken maghetbladnietbroszijn.

Zelfdekbaarheid
Eengoede zelfdekbaarheid werkt arbeidsbesparend, omdat er minder dekwerk verricht
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moetworden.Vooreenwittekoolishetnoodzakelijk dat de kool door blad afgeschermd
wordt van het licht. Inde late herfstteelt geeft
een goede zelfdekbaarheid enige beschermingtegen nachtvorst.

rubricering naar teeltwijze. In de tabellen 14
en 15 wordt een overzicht gegeven van de
raseigenschappenvanbloemkoolvoorrespectievelijk de weeuwenteelt, januari-zaai, vrijstersteelt, zomerteelt, vroege- en late herfstteeltenwinterteelt.
Voor de aanbeveling van de rassen wordt
conform de Rassenlijst voor Vollegrondsgroentendevolgenderubriceringaangehouden.
A=hoofdras;rasdatvooralgemeneofvrijalgemeneteelt inaanmerking komt;
B=beperktaanbevolen ras;rasdatvoorspeciale omstandigheden of voor beperkte
teelt aanbevolen wordt;
O=ras dat van geringe betekenis wordt geacht;
N=nieuwras;rasdatbeproevenswaardig lijkt
tezijn;
- =niet aanbevolen voor betreffende teeltwijze.

Koolkwaliteit
De kolen moeten diep,vast en niette gladof
tebonkigzijn,terwijldaarnaasteenwittekleur
gewenst is.Eenkooldieanthocyaan kanvormenisoverhetalgemeenwittervankleurdan
eenkooldieditnietkan,maarkleurtsnelrood
alser nietgoedgedektwordt. Schift endoorwas zijn ongewenste eigenschappen. Bij
schift komen de bloemetjes te vroeg uit het
bloemschermtevoorschijn,terwijlbijdoorwas
deschutblaadjes doorde kool heengroeien.

Resultaten rassenonderzoek

De verklaringen voor de in de tabellen gebruikteeigenschappen zijnalsvolgt:
- rasnaam gevolgd door H betekent een hy-

In tabel 13 zijn de rassen weergegeven met

Tabel13.Rubriceringvandebloemkool-rassennaarteeltwijze.
Derassenzijnalfabetischgerangschikt.
ras1)

Arcade (H)
Arfak (H)
Armetta(H)
Arminda
Fargo(H)
Floriade
Fremont (H)
Linero (H)
Lindon(H)
Montano (H)
Munro(H)
Plana(H)
Prelina
Profil
Sernio
Siria(H)
Walcheren Winter
WalcherenWinter 2
WalcherenWinter 3
WalcherenWinter 4
1

weeuwenteelt

vrijstersteelt

zomerteelt

-

-

"

vroege
herfst
teelt

late
herfst
teelt

winterteelt
B

B
A
A

-

N

B
A

-

N
N
-

-

;

A
-

-

A

B

-

B
B

A
B

-

-

-

N

)(H)achterrasnaamishybride
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januarizaai

B

B

A

-

-

B
-

A
N
;
-

-

;
-

B
A
B
A

Tabel 14. Overzichtvandeeigenschappen vanbloemkoolrassen.
Derassenzijnperteeltwijze naarvroegheid gerangschikt.
Onderzoek 1992 (weeuwenteelt), 1991 (januari-zaai), 1980 (vrijstersteelt en zomerteelt) en
1989(vroegeenlate herfstteelt).

Weeuwenteelt
Linero
Prelina
Munro

234
235
237

76
77
79

8
9
12

55
65
75

6
5
65

65
6
65

55
5
6

7
65
7

6
65
7

7
65
65

Januari-zaai
Montano
Munro
Fargo

157
160
165

86
89
94

9
8
6

55
7
65

7
65
75

6
65
7

5
55
75

55
65
6

5
65
65

55
6
7

Vrijstersteelt
Plana
Fremont
Florida

143
144
146

79
80
82

9
7
7

75
8
75

8
8
65

7
7
65

7
55
55

75
75
7

7
75
7

6
65
65

Zomerteelt
Fremont
Profil
Lindon

116
119
130

75
78
89

11
16
16

85
7
65

75
6
75

7
6
8

6
65
75

7
65
7

75
75
7

65
7
65

Vroege herfstteelt
Siria
Arfak
Plana
Profil
Lindon

112
115
119
126
133

74
77
81
88
95

17
14
15
22
23

7
75
65
8
65

7
7
75
65
75

65
5
65
65
75

6
6
65
7
75

7
7
75
6
7

6
7
65
75
65

65
65
65
6
65

Late herfstteelt
Siria
Plana
Sernio

118
123
140

78
89
106

18
18
25

75
75
65

7
75
65

6
65
6

5
65
65

65
75
7

65
7
7

65
6
6

1

)Aantalgroeidagen:aantaldagentussenzaaidatumendatumwaarop50%isgeoogst.
)Aantaldagentussen plantdatumendatumwaarop 50%isgeoogst.
3
) Lengteoogstperiode:aantaloogstdagen,waarbijdeeersteendelaatste5%vandeplanten buitenbeschouwing zijngelaten.
4
) Eenhogercijfer betekent respectievelijk een hoger percentage klasse I,eengrotere hoeveelheid blad,
eenbeterebladstand,eenbeterezelfdekbaarheid,eendieperekool,eenvasterekooleneenwitterekool.
2

brideras;
aantal groeidagen geeft aan het aantal dagen vanaf plantdatum tot 50% is afgeoogst;
lengte oogstperiode geeft aan het aantal
oogstdagen,waarbij de eerste ende laatste

5% van de planten buiten beschouwing zijn
gelaten;
- bij de andere vermelde eigenschappen betekent een hoger cijfer respectievelijk een
hoger percentage kwaliteit I, een grotere
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Tabel15. Overzichtvandeeigenschappenvanbloemkoolrassenvoordewinterteelt.
Derassenzijnnaarvroegheidgerangschikt.
Onderzoek1989.

Arcade
Walcheren Winter 2
-Armado April
Armetta
Walcheren Winter
- Melody
Walcheren Winter 3
- Florisant
Walcheren Winter 4
-Armado Mei
Arnminda

278

242

8

75

5

6

5

7

6

6

286
286

250
250

18
6

75
9

65
65

65
7

55
7

65
75

6
75

6
7

288

252

15

6

7

65

6

65

6

65

292

256

14

6

65

65

7

65

55

65

298
309

262
273

15
8

6
6

7
75

65
7

65
7

65
65

6
6

65
65

1

)Aantalgroeidagen:aantaldagentussenzaaidatumendatumwaarop50%isgeoogst.
> Lengteoogstperiode:aantaloogstdagen,waarbijdeeersteendelaatste5%vandeplantenbuiten beschouwingzijn gelaten.
4
)EenhogercijferbetekentrespectievelijkeenhogerpercentageklasseI,eengroterehoeveelheidblad,
eenbeterebladstand,eenbeterezelfdekbaarheid, eendieperekool,eenvasterekooleneenwitterekool.
3

hoeveelheid blad, een betere bladstand,
eenbeterezelfdekbaarheid,eendiepereen
eenvastere kool.

Rasbeschrijving
Algemeen
Bij de beschrijving van de rassen is zoveel
mogelijk de naam van de kweker of instandhouder vermeld en invoorkomende gevallen
ook vandevertegenwoordiger. Bij de rassen
metkwekersrecht istevensaangegevenwanneerdit rechtverleend is.Devolgendeafkortingenzijnhierbij gebruikt:
K=
Kweker
V=
Vertegenwoordiger (gevolmachtigde)
vande kweker
l=
Instandhouder
Kw.r.= Kwekersrecht. Dit betekent dat met
betrekking tot het ras kwekersrecht
verleend isen het ras ingeschreven is
in het Nederlandse Rassenregister.
Hetbijgevoegdejaartalgeeftaanwanneer het kwekersrecht isverleend.
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Onderstaand worden de thans aanbevolen
rassenbeschreven.Derassenzijnalfabetisch
gerangschikt.
Rassen
-/-/-/-/-/-/B -Arcade
Kw.r. 1990. K:RoyalSluis,Enkhulzen
Hybride,dievrijgoedvoldoetindewinterteelt.
Is vroeg en heeft een korte oogstperiode.
Vormteenmatigehoeveelheidblad,heefteen
voldoende bladstand en een matige zelfdekbaarheid. De kool is diep en heeft een voldoendevastheid.Dekleur vande kool isvoldoende. Geeft eenvrijgoedtot goedpercentage kwaliteit I.
-I-I-I-IUI-I- -Arfak
Kw.r. 1990. K:RoyalSluis,Enkhuizen
Hybride, die beproevenswaardig is in de
vroege herfstteelt. Heeft een vrij korte groeiperiodeeneenvrijlangeoogstperiode.Vormt
veel blad, heeft een matige bladstand eneen
voldoendezelfdekbaarheid.Dekoolisdiepen
heefteenvrijgoedevastheid.Dekleurvande
kool isvoldoende tot vrij goed.Geeft een vrij

goedtotgoedpercentage kwaliteit I.
-I-I-I-/-/-IA -Armetta
Kw.r. 1990. K:RoyalSluis,Enkhuizen
Hybride,diegoedvoldoet indewinterteelt. Is
vroegenheefteenkorteoogstperiode.Vormt
vrij veel tot veel blad, heeft een vrij goede
bladstand eneenvrijgoede zelfdekbaarheid.
De kool isdiep tot zeer diep en heeft een vrij
goede tot goede vastheid. De kleur van de
koolisvrijgoed.Geefteenzeergoedpercentage kwaliteit I.
-l-l-l-l-l-lk -Arminda
K:RoyalSluis,Enkhuizen
Voldoetgoedindewinterteelt. Islaatenheeft
een korte oogstperiode. Vormt veel tot zeer
veel blad, heeft een vrij goede bladstand en
eenvrijgoedezelfdekbaarheid.Dekoolisvrij
dieptotdiepenheefteenvoldoendevastheid.
Dekleurvandekoolisvoldoendetotvrijgoed.
Geeft eenvoldoende percentage kwaliteit I.
-INI-I-I-I-I- - Fargo
Kw.r. 1991.BejoZaden B.V.,Warmenhuizen
Hybride,diebeproevenswaardigisindejanuari-zaai. Heeft een vrij lange groeiperiode en
een korte oogstperiode. Vormt een fors gewas,heefteenvrijgoedetotgoede bladstand
eneengoedetotzeergoedezelfdekbaarheid.
Dekoolisredelijkdiepenheefteenvrijgoede
vastheid. De kleur isvrij goed.Geeft een redelijkpercentage kwaliteit I.

zomerteelt een middenkorte groeiperiode.
Heeft een korte tot vrij korte oogstperiode.
Vormt veel tot zeer veel blad, heeft een vrij
goedebladstandeneenmatigetotvoldoende
zelfdekbaarheid.Doorhetgroteenbredeblad
isdekooleenvoudigtedekken.Dekoolisdiep
totzeerdiepenheefteenvrijgoedetotgoede
vastheid. De kleur isvoldoende tot vrij goed.
Geeft een goed tot zeer goed percentage
kwaliteit I. Een nadeel van dit ras in de vrijstersteelt isdegevoeligheidvoordubbelekolen. Eenwatlagerestikstofgift wordtbijditras
aanbevolen.
-/-/-/B/B/-/- - Lindon
K:Sluis&GrootResearch,Enkhuizen
V:C.W. PannevisB.V., Enkhuizen
Hybride, die beproevenswaardig is in de zomerteelt en de vroege herfstteelt. Heeft een
langegroeiperiode eneenvrij langetot lange
oogstperiode. Vormt veel tot zeer veel blad,
heeft een vrij goede tot goede bladstand en
eenvrijgoedetot goede zelfdekbaarheid. De
kool is diep en heeft een voldoende tot vrij
goedevastheid. De kleur isvoldoende tot vrij
goed. Geeft een voldoende tot vrij goed percentage kwaliteit I.

W-I-/-/-/-/- -Linero
Kw.r. 1991.K:Sluis&GrootResearch,Enkhuizen
V:C.W.PannevisB.V.,Enkhuizen
Hybride, die beproevenswaardig is in de
weeuwenteelt.
Heeft eenvrij kortegroeiperiode eneen korte
oogstperiode, vormt vrij veel blad, heeft een
-I-IBI-I-I-I- - Floriade
Kw.r.1991. Nickerson-ZwaanB.V., Barendrecht voldoendetotvrijgoedebladstandeneenmatigetotvoldoendezelfdekbaarheid.Dekoolis
Isbeproevenswaardigindevrijstersteelt.Heeft
diep en heeft een voldoende vastheid. De
een vrij lange groeiperiode en een korte
kleurvandekoolisvrijgoed.Geefteenmatig
oogstperiode. Vormt vrij veel tot veel blad,
totvoldoende percentage klasse I.
heeft een voldoende tot vrij goede bladstand
eneenmatigetotvoldoendezelfdekbaarheid.
De kool is diep en heeft een vrij goede vast-IN-I-I-I-I- -Montano
heid. Dekleur isvoldoendetotvrijgoed.VerKw.r. 1986.K:Sluis&GrootResearch,Enkhuizen
kleurt snel rood. Geeft eenvrij goedtot goed
V:C.W.PannevisB.V.,Enkhuizen
percentage kwaliteit I.
Hybride,diegoedvoldoet inde weeuwenteelt
enmatigvoldoetindejanuari-zaai.Heeftinde
weeuwenteelt een middenlange groeiperiode
-/-/A/A/-/-/- -Fremont
en een korte oogstperiode, en in dejanuariK:RoyalSluis, Enkhuizen
zaai een vrij korte groeiperiode en een vrij
Hybride, die beproevenswaardig is inde vrijlange oogstperiode. Vormt veel tot zeer veel
stersteelt en goed voldoet in de zomerteelt.
blad, heeft een voldoende bladstand en een
Heeftindevrijstersteelt eenvrijlangeeninde
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voldoendetotvrijgoedezelfdekbaarheid inde
weeuwenteelt eneenmatige zelfdekbaarheid
in de januari-zaai. Heeft in de weeuwenteelt
eenvrijdiepetotdiepekooleneenvoldoende
tot vrij goede vastheid, en in de januari-zaai
een matige diepte en een onvoldoende vastheid.Geeft eenvrijgoedtot goed percentage
kwaliteit I in de weeuwenteelt en een matig
percentage kwaliteit Iindejanuari-zaai.
N/N/-/-/-/-/- -Munro
K:RoyalSluis,Enkhuizen
Hybride,diebeproevenswaardig isindejanuari-zaai. Heeft een middenkorte groeiperiode
eneen middenlange oogstperiode. Vormt redelijktotvrijveelblad,heefteenvoldoendetot
vrij goede bladstand en een matige tot voldoende zelfdekbaarheid. De kool is vrij diep
en heeft een vrij goede vastheid. De kleur is
voldoende. Geeft een vrij goed tot goed percentage kwaliteit I.
-/-/A/-/A/B/- - Plana
K:RoyalSluis,Enkhuizen
Hybride,dievrijgoedvoldoet indeweeuwenteelt. Voldoet goed in de vrijstersteelt, de
vroege en de late herfstteelt. Heeft in de
weeuwen- en de vrijstersteelt een vrij lange
groeiperiode en een korte oogstperiode.
Vormt zeer veel tot extreem veel blad, heeft
een vrij goede bladstand en vrij goede zelfdekbaarheid. De kool isdieptot zeer diep en
heefteenvrijgoedevastheid.Dekleurvande
koolisvoldoende.Geefteenvrijgoedtotgoed
percentage kwaliteit I.
Heeft inde herfstteelten een middenkorte tot
middenlange groeiperiode en een vrij lange
oogstperiode. Vormt veel tot zeer veel blad,
heeft een voldoende tot vrij goede bladstand
en eenvoldoende tot vrij goede zelfdekbaarheid.Dekoolisdieptotzeerdiepenheefteen
voldoende tot vrij goede vastheid. De kleur
vandekoolisvoldoendetotvrijgoed.Geeftin
de vroege herfstteelt een voldoende tot vrij
goed percentage kwaliteit I, en in de late
herfstteelt een vrij goed tot goed percentage
kwaliteit I.
Eennadeelvanditrasishetgrote percentage
inteeltplanten dat er regelmatig in voorkomt.
Eenwatlagerestikstofgift wordtbijditras,ze-
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ker indevroege herfstteelt,aanbevolen.
N/-/-/-/-/- - Prelina
Kw.r. 1991.K:RijkZwaan BV, DeLier
Is beproevenswaardig in de weeuwenteelt.
Heefteenvrij kortegroeiperiode eneen korte
oogstperiode. Vormt een matige hoeveelheid
blad, heeft een voldoende bladstand en een
matigezelfdekbaarheid.Dekoolisvrijdieptot
diep en heeft een voldoende tot vrij goede
vastheid.Dekleurvandekoolisvoldoendetot
vrij goed. Geeft een voldoende tot vrij goed
percentage klasse I.
-/-/-/B/B/-/- -Profil
Kw.r. 1990. K:RijkZwaan B.V., DeLier
Isbeproevenswaardig indezomerteelt ende
vroege herfstteelt. Heeft indezomerteelt een
middekorte groeiperiode en een vrij lange
oogstperiode. Vormt vrij veel tot veel blad,
heeft eenvoldoende tot vrij goede bladstand
en eenvoldoende tot vrij goede zelfdekbaarheid. De kool is vrij diep en heeft een vrij
goede vastheid. De kleurvande kool isinde
zomerteelt vrij goed en de herfstteelt voldoende. Geeft indezomerteelt eenvrij goed
en inde vroege herfstteelt een goed percentage kwaliteit I.
-I-I-I-I-IN- -Sernio
Kw.r. 1990. K:RoyalSluis,Enkhuizen
Voldoet goed inde late herfstteelt. Heeft een
vrijlangegroeiperiode eneenlangeoogstperiode. Vormt vrij veel tot veel blad, heeft een
voldoendebladstandeneenvoldoendetotvrij
goede zelfdekbaarheid. De kool is diep en
heefteenvrijgoedevastheid.Dekleurvande
koolisvoldoende.Geefteenvoldoendetotvrij
goedpercentage kwaliteit I.
-/-/-/-/B/B/- -Siria
K:ClauseSA,Frankrijk
V:NunhemsZaden B.V., Haelen(Limburg)
Hybride,dievrijgoedvoldoet indevroegeen
late herfstteelt. Heeft een vrij korte groeiperiode en een vrij lange oogstperiode. Vormt
veelbladenheefteenvoldoendetotvrijgoede
bladstand. Heeft inde vroege herfstteelt een
voldoendeenindelateherfstteelteenmatige
zelfdekbaarheid.Dekoolisvrijdieptotdiepen

heeft een voldoende tot vrij goede vastheid.
Dekleurvandekoolisvoldoendetotvrijgoed.
Geeft eenvrijgoedtot goedpercentage kwaliteit I.
-/-/-/-/-/-/B- -Walcheren Winter
Melody,RijkZwaanB.V., DeLier
Melody voldoet vrij goed in de winterteelt. Is
vroeg en heeft een vrij lange oogstperiode.
Vormt veel blad, heeft een voldoende tot vrij
goede bladstand en een voldoende zelfdekbaarheid. Dekool isvrijdieptot diep en heeft
eenvoldoendevastheid.Dekleurvandekool
is voldoende tot vrij goed. Geeft een voldoende percentage kwaliteit I.
-/-/-/-/-/-/A -Walcheren Winter2
ArmadoApril,RoyalSluis,Enkhuizen
ArmadoAprilvoldoetgoedindewinterteelt.Is
vroeg en heeft een vrij lange oogstperiode.
Vormt vrij veel tot veel blad, heeft een voldoendetotvrijgoedebladstandeneenmatige
tot voldoende zelfdekbaarheid. Dekool isvrij
dieptotdiepenheefteenvoldoendevastheid.
Dekleurvande kool isvoldoende.Geeft een
vrijgoedtot goedpercentage kwaliteit I.

goed.Geefteenvoldoendepercentagekwaliteit I.
-/-/-/-/-/-/A -Walcheren Winter4
Armado Mei,RoyalSluis,Enkhuizen
Armado Meivoldoet goedindewinterteelt. Is
middenlaat en heeft een vrij lange oogstperiode. Vormt veel blad, heeft een voldoende
totvrij goede bladstand eneenvoldoende tot
vrijgoedezelfdekbaarheid.Dekoolisvrijdiep
tot diep enheeft eenvoldoendevastheid.De
kleur van de kool is voldoende tot vrij goed.
Geeft eenvoldoende percentage kwaliteit I.

Groenebloemkool

DeteeltvangroenebloemkoolisinNederland
nogbetrekkelijkjongenzeer beperktvanomvang. De eerste aanvoer aan de veilingen
vond in 1984 plaats. Toen werden er 9000
stuks aangevoerd ter waarde van ongeveer
23.000gulden.Indejarendaarnagroeidede
aanvoer vrij snel. De laatste driejaarschommelde deaanvoer tussen de 1en 1,5miljoen
stuks en was de handelswaarde 1à 1,5 miljoengulden.Opbasisvandezecijferskanhet
areaalgeschatwordenopongeveer70ha.De
-/-/-/-/-/-/B -WalcherenWinter3
Florissant, Nickerson-ZwaanB.V., Barendrecht teeltvindtvooralplaatsinWest-Friesland.Ongeveer70%vandetotaleaanvoerwordtopde
Florissantvoldoetvrijgoedindewinterteelt.Is
veilingWFOaangevoerd(tabel 16).Ookvindt
middenvroegenheefteenvrijlangeoogstpede teelt plaats in de omgeving van Barenriode. Vormt vrij veel tot veel blad, heeft een
drecht. Ongeveer 20%van de aanvoer werd
voldoendetotvrijgoede bladstandeneenvrij
de laatste jaren geëxporteerd naar vooral
goedezelfdekbaarheid.Dekoolisvrijdieptot
Duitsland. Het rassenaanbod is nog dermate
diep en heeft een matige tot voldoende vastbeperkt dater nognietvoor elke periode een
heid.Dekleurvandekoolisvoldoendetotvrij
Tabel16.Overzichtvandeaanvoervangroenebloemkoolinaantalstuksengemiddeldeprijsoverdejaren1986-1991.
jaar
1986
1987
1988
1989
1990
1991

aanvoer
instuks
260.000
701.000
644.900
882.600
1.049.000
822.700

gemiddelde prijs
perstukinƒ
0,91
1,21
1,27
1,02
1,11
1,28

Bron:JaarverslagWFO
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geschikt ras is.Voor groene bloemkool is de
zomerteelt de moeilijkste. De grootste aanvoer vindt danook plaats inde perioden eind
juni tot eindjuli en september tot en met november. Oktober isdebelangrijkste aanvoermaand. Gemiddeld genomen is hetslagingspercentage van groene bloemkool wat lager
(5 tot 10%) dan van witte bloemkool. De
groene bloemkool heeft inmiddels zijn bestaansrecht bewezen. Er iseen redelijke binnenlandse vraag en van de export mag verwacht worden dat deze zich mogelijk verder
uitbreidt. In 1989 en 1990 was dit respectievelijk 40 en 37%,terwijl dit in 1988nog maar
krap20%was.
Voor de teeltperiodes met de daarbij behorende zaai- en planttijden kanverwezen wordennaardievanwittebloemkool.Hetbelangrijkste verschil met de teelt van witte bloemkool is dat de kool niet gedekt behoeft te
worden, hetgeen al gauw zo'n 90 uur arbeid
per ha scheelt. Ook de belangrijkste raseigenschappen, kwaliteitskenmerken en ziekten en niet-parasitaire afwijkingen komen
overeen metdievanwittebloemkool.
Rasbeschrijving
A-Alverda
Kw.r. 1986. K:RijkZwaanB.V., DeLierinsamenwerkingmetMeoVotoZadenB.V.,Andijk
Voldoet goed indeweeuwenteelt, dejanuarizaai,devrijstersteelt enindeherfstteelten en
redelijkindezomerteelt.Indezomerteeltisde
kansopschift endoorwasvrij groot.
Heeft halfopgericht, iets golvend, goed ont-

wikkeld,smal,donker-totblauwgroenbladen
heeft, vooral in de herfstteelt, een middenlange groeiduur. Is niet zelfdekkend. Is goed
uniform.
De kool is lichtgroen, vrij diep, middelgroot,
middelmatig bonkig,vrijgrof van korrel,goed
vast, weinig schiftgevoelig en vrij gevoelig
voor doorwas.
Deproduktieaanklasse Iisvoldoende.Doorwas is de belangrijkste oorzaak van het ontstaanvan klasseII.

Romanesco
Romanescowordt ook wel 'groene torentjesbloemkool'genoemdeniseendecoratiefprodukt met een wat luxe karakter. Deteelt van
Romanesco is in Nederland nog betrekkelijk
jongenzeerbeperktvanomvang.Vanaf 1979
is Romanesco beproefd, waarbij het vooral
gingomoriënterenderassenproeven.Deeerste aanvoer van betekenis op de veilingen
vond in 1986plaats.Toenwerdener 105.000
stuks aangevoerd ter waarde van ongeveer
110.000gulden.Indejarendaarnagroeidede
aanvoer niet noemenswaardig. In 1989 was
de aanvoer 162.000 stuks. De laatste twee
jaar was de aanvoer ruim 90.000 stuks ter
waarde van 100.000 à 200.000 gulden. Op
basisvandezecijfers kan hetareaal geschat
worden op 5 à 10 ha. Mogelijk zal het areaal
in 1992groter zijn,doordat de prijzen in1991
gemiddeld hoogwaren (tabel 17).
Deteeltvindtvooral plaatsinWest-Friesland.
Ongeveer 90% van de totale aanvoer wordt

Tabel17.Overzicht vandeaanvoervanRomanesco inaantalstuksengemiddelde prijsoverdejaren
1986-1991.
jaar
1986
1987
1988
1989
1990
1991
Bron:JaarverslagWFO
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aanvoer
instuks
96.200
193.800
116.000
162.400
81.400
81.700

gemiddelde prijs
per stuk inƒ
1,03
1,65
1,07
1,14
1,23
1,99

opdeveilingWFOaangevoerd.Ookvindt de
teeltopbescheidenschaalplaatsindeomgevingvanBarendrecht. Ruim40%vandeaanvoerwerdde laatstejaren geëxporteerd naar
vooral Duitsland. Het rassenaanbod is nog
dermate beperkt dat er nog niet voor elke
teeltperiode eengeschikt ras is.Ten gevolge
daarvan wordt Romanescovrijwel uitsluitend
voordeoogstindeherfstgeteeld.Deaanvoer
vind plaats in de maanden september tot en
met november. De belangrijkste aanvoermaand is oktober. Tot op heden is de animo
bij detelers niet erg groot om Romanesco te
gaantelenvanwegehetlageslagingspercentageen kwaliteitsproblemen.
Zover hetdeteeltperioden metdedaarbijbehorende zaai- en planttijden betreft, kan verwezen worden naar die van witte bloemkool.
Een belangrijk verschil met de teelt van normale, witte bloemkool is dat de kool niet bedektbehoeftteworden,hetgeenalgauwzo'n
90uurarbeid perhascheelt. Daarnaast heeft
menindepraktijkdeervaringdat Romanesco
wat ruimergeplant (75x60cm) moetworden
dan de normale bloemkool en dat dit gewas
dankbaar is voor een hogere fosfaatbemesting (75 à 100 kg per ha meer). Ook de belangrijkste raseigenschappen, kwaliteitskenmerken en ziekten en niet-parasitaire afwijkingen komen overeen met die van witte
bloemkool. Voorts heeft men de ervaring dat
muizen een voorkeur hebben voor Romanesco.Ditvraagtextramaatregelen.Afvalho-

pen,veelalschuilplaatsenvoormuizen,moetenbeter opgeruimdworden.
Rasbeschrijving
A-Minaret
Kw.r. 1985. K:Rijk-ZwaanB.V., DeLierinsamenwerkingmetMeoVotoZadenB.V.,Andijk
Voldoet goed in de herfstteelten. Heeft halfopgericht, iets golvend, goed ontwikkeld,
smal, donker- tot blauwgroen blad met lange
bladstelen en heeft een middellange groeiduur. Deoogstduur isvrij lang; bijnavier weken tussen de eerste en de laatste kool is
geen uitzondering. Is niet zelfdekkend, maar
hetbladisvoldoendeopgericht omdekoolte
beschaduwen,zodatdezenietroodverkleurt.
Vooreengoedegewasontwikkelingvraagtdit
raseen ruimebemesting. Isgoeduniform.
Dekoolislichtgroen,heeftdecoratieve optorentjes lijkende vormen, is vrij diep, middelklein (een groot deel van de oogst valt in de
achtenentienen),isvrijgrofvan korrel,redelijkvast,weinigschiftgevoelig en middelmatig
gevoeligvoor doorwas.
De produktie aan klasse Iisvoldoende. Losgroeienaande randen isde belangrijkste redenvoor hetontstaanvanklasseII.
Deindithoofdstukopgenomenadviezenvoor
rassenkeuze gelden op het moment van samenstelling (1992-1995). Nakorteof langere
tijd kan daarin verandering optreden. Raadpleegdusookdemeestrecenteversievande
Rassenlijst voor Vollegrondsgroenten.
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Zaaien,teeltwijzen, plantenen teeltplanning
Inleiding

Zaaien

Bijdeteeltvanbloemkool ishetbelangrijkdat
een zo hoog mogelijk oogstpercentage van
een uitstekende kwaliteit wordt behaald.Om
dit te bereiken, moeten zaaitijd, teeltwijze,
planttijdstip en oogsttijdstip goed op elkaar
zijnafgestemd.Dooreengoedeplanningvan
deteeltkaninprincipebereiktwordendatvan
april tot en met december-januari bloemkool
wordt geoogst. Uiteraard spelen weersomstandigheden bij de late-tot zeer late teelten
en de winterteelt een belangrijke rol om
bloemkooltekunnenoogstenvaneen goede
kwaliteit.Ookkunnenlaatstgenoemdeteelten
doorstrengevorstgeheelverlorengaan.Achtereenvolgenszullendeverschillende aspectenvandeteeltwordenbesproken.

Bij het zaaien van bloemkool kunnen driesituatiesonderscheidenworden:
- zaaien op zaaibed of in kiembakjes (minitrays)enlaterverspeneninperspottenvoor
uitplanten ophetproduktieveld;
- zaaienopzaaibed,vooropkweekvanlosse
planten voor uitplanten op het produktieveld;
- zaaien op perspotten of opkweekbladen
(trays) voor de opkweek van perspot- en
kluitplanten voor uitplanten op het produktieveld.

Zaad
Het duizendkorrelgewicht van bloemkool varieertperrasenoogstjaar. Bijdehybride-rassenwordt hetfijne zaadvaak uitgezeefd.Het
duizendkorrelgewicht ligt hierdoor rondde 33,5 gram.Eéngram bevat danongeveer 300
zaden.Van rastot raskanditvariëren tussen
200 en 450 zaden per gram. Bloemkoolzaad
blijft vier tot vijf jaar goed kiemkrachtig, mits
het droog en koel wordt bewaard. Het handelszaad moet in Nederland een minimale
kiemkracht van 70% hebben. Deze kiemkrachtwordtinhetlaboratoriumnavijf,zeven,
tienensoms 14dagen oppapier bepaald,bij
kieming bij een wisselende temperatuur per
etmaalvan 14uurbij20°C(donker) en 10uur
bij 30°C (licht). De kiemsnelheidwordt nade
eerste telling van vijf dagen bepaald. Het
meeste handelszaad bestaat uit zogenaamd
normaal zaad. De verkoop van zaden vindt
plaats naar aantal zaden, dus niet meer per
gewicht. Vooralle rassen isechterookprecisiezaad beschikbaar. Dit zaad is gefractioneerd op 0,25 mm en heeft een hoge kiemkracht(hogerdan90%).
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Zaaien opzaaibedof inkiembakjes (mini-trays voor verspeneninperspotten)
Omjonge plantjes later in perspotten (weeuwenteelt)teverspenenvoorverdereopkweek
kan hiervoor op het zaaibed gezaaid worden
onder staandglasof indeplatte bak. Hetkan
gewenst zijndegrond reeds eenpaar weken
vóór het zaaien klaar te maken. Voor een
goedzaaibedgeldtdatdegrondluchtig,losen
niettenatmoetzijn.Wanneerdegrondnietin
goede conditie is, kan mengen met pot- of
tuingrond eenoplossing zijn.
Bij het klaarmaken wordt 3-5 kg N P K
(12:10:18)peraredoordegrondgewerkt.Het
zaaien gebeurt breedwerpig, hoewel machinaalzaaientotdemogelijkheden behoort.De
hoeveelheidzaadper m 2zaaibed isafhankelijkvan de kiemkracht en het gewicht van het
zaad. Erwordt uitgegaanvan800tot 900zadenperm 2 .Ditkomtongeveerovereenmet3
gramzaad.Alsdeomstandigheden goedzijn,
kunnen500tot600verspeenbareplantjesper
m 2wordengeplukt.
Nieuw voor de opkweek van planten voorde
weeuwenteelt is het zaaien in kiembakjes
(mini-trays): een opkweekplaat van 30 bij 50

cmmetdaarin390celletjes.Hetvoordeelvan
dit systeem van opkweek is dat het jonge
plantjegemakkelijk uitdetraytehalenenweg
te zetten is in de perspot. Verder verloopt de
groei vlotter na hetverpotten. Ertreedt helemaal geen groeistoornis op, waardoor een
zwaardere plant kanuitgroeien.

Zaaien opzaaibed voor losse
planten
De zaai van losse planten en opkweek gebeurtonderstaandglasof platglas.Hetzaaibed moet fijn, vlak en gesloten liggen. Ook
hierkanhetgewenstzijnhetzaaibedeenpaar
weken vóór hetzaaien reeds klaartemaken.
Hetzaaibedaanmengenmetpot-oftuingrond
is aante bevelen. Het zaaien kan breedwerpiggebeuren,maarprecisiezaaioprijenheeft
devoorkeur. Deplanten staan dan beter verdeeld,groeienuniformeropenhetselecteren
en plukken gaat gemakkelijker. De afstand
tussen de rijen kanvariëren van acht tot tien
cm, bij een afstand inde rijvan twee tot drie
cm. De zaaidiepte moet ongeveer 1-1,5 cm
bedragen.Deopkomstkanbevorderdworden
doortweetotdrie keer lichtteberegenen.De
hoeveelheidzaadperm 2zaaibedisafhankelijkvande kiemkrachten het gewicht van het
zaad. Bijprecisiezaai wordt naar500-600zaden per m 2 gestreefd, wat overeenkomt met
ongeveer 2 gram zaad per m 2 . Als de omstandigheden goedzijn, kunnen250-300stevige,pootbareplantenperm 2wordengeplukt.
De opkweek van planten voor de winterteelt

geschiedtbijeenlagerestanddichtheidophet
zaaibed. Deze planten mogen zwaarder uitgroeien voor het uitplanten. Hier wordt gestreefd naar 250 tot 300 zaden per m 2 , wat
overeenkomt met ongeveer 1 tot 1,5 gram
zaad per m2.Hetaantal pootbareplantenondergoedeomstandigheden ligtbij150tot200
planten per m 2 . Plantenbedden met hogere
plantdichtheden zoals hier isaangegeven leveren te veel kleine planten. Afhankelijk van
de teeltperiode waarvoor wordt opgekweekt
kaneenadvies met betrekking tot plantdichtheidwordenopgesteld (tabel 18).

Zaaien op perspotten of opkweekbladen
Bij de opkweek in perspotten wordt intoenemende mate rechtstreeks opde potgezaaid.
Meestal wordt het in één werkwijze gedaan
met het maken van de perspotten. Bij een
goede zaadpartij is één zaadje per potje voldoende. Loze potjes worden bij deze wijze
van opkweek geaccepteerd. Bij zwakkere
zaadpartijen worden twee zaadjes per potje
gezaaid.Teveelopgekomen plantjes worden
laterverwijderd. Bij hetzaaienwordendezaden inhet middenvanondiepe holtes gelegd
en daarna afgedekt met vermiculite, rivierzand of gezeefde potgrond. Voor het maken
vandeperspotteniseenluchtigepotgrondnodig met een pH-KCI van minstens 6. Meststoffenalsfosfaatenkalikunnendoordepotgrond worden gemengd voor het persen. De
stikstof moet worden gegeven naar behoefte

Tabel18.Aantallentezaaienzadenengrammenzaadvoorzaaiopzaaibedenpootbareplantenvoor
diverseteelten.
teeltwijze

weeuwen
(voorverspenen)
voorjaarsteelt
zomer- en herfstteelt
winterteelt

zaden
per
m2

grammen1)
zaadper
m2

pootbare
plantenper
m2

800-900

3,0

500-600

700-750
500-600
350-400

2,5
2,0
1,0

300-350
250-300
175-200

1

)uitgaandevaneenduizendkorrelgewichtvan3,5gram
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Tabel 19.Overzichtvan kluitplantsystemengeschikt voorbloemkool.
Speedy
grond
losgestort

Super-seedling
grond
geperst

Speedzel
grond
losgestort

vorm, afmeting (hoogtexgrootsh sbreedte)eninhoudvan
-conisch 4x2,4cm
c. 16 cm 3
(polyethyleentray)
4x2,5 cm,c. 14cm 3
(polystyreen tray)

cylindrisch
4 x 2 c m , c. 13cm 3 *

West Plant
grond
losgestort
dekluit

vierkant, taps
toelopend,3,8 x2,8
cm.c.20cm 3

vierhoekig,taps
toelopend,4x3,2cm,
c.20cm 3

opkweek,typetray, aantalplantenper m2
opdetray
tweetypentrays:
- 'Grow'tray
polyethyleen,60x40
cm,216planten/
tray,900planten/m2
- polystyreen tray,
c.60x40cm, 204
planten/tray,
850planten/m2

opdetray
polystyreen
60x40cm,240planten/
tray, 1000planten/m2

opdetray
'Hassy' of 'Quick'
tray. polyethyleen
60x40cm,228
planten/tray, 950
planten/m2

opdetray
polyethyleentray,
40x40 cm,144
planten/tray, 900
planten/m2

*ingeperstevormisdepotquaafmetingeninhoudkleiner
enkanhetbestewordengedoseerdviaberegening metderegenleiding.
Bij zaai in opkweekbladen (trays) voor kluitplanten door professionele plantenkwekers,
ofdoor bloemkooltelerszelf,wordt hetzaaien
in een gedeeltelijk of compleet geautomatiseerde werklijn gedaan, gelijktijdig met het
vullenvandeopkweekbladen metpotgrond.
Dezaden worden inhet midden van ondiepe
holtesgelegd,endaarnaafgedekt metvermiculite,rivierzandofgezeefdepotgrond.Nahet
zaaienvandetrayswordendezeineenkiemruimte gezet waar zij meestal gedurende
tweemaal 24 uur bij 20°C staan. Na kieming
vandezadengaandetraysnaardeopkweekruimtevoor verdere opkweek van de planten
tot aandeaflevering.
Vooropkweekvankluitplantenishetnoodzakelijk precisiezaad te gebruiken, omdat het
belangrijk isdaterzomin mogelijk potjes zijn
zonderplanten.
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Plantmateriaal
In het verleden werd uitsluitend gebruik gemaakt van, meestal zelf opgekweekte, losse
plantenalsplantmateriaalvoor hetproduktieveld. De laatste jaren neemt het gebruik van
door professionele plantenkwekers opgekweekte kluitplanten steeds meer toe. Een
aantalsystemenzijngekoppeldaanbepaalde
plantenkwekers. Deze systemen kunnen alleen bij de betreffende kwekers worden betrokken.Daarnaastzijnerook opkweekplaten
(trays) indehandelwaarmee detelerzelf het
vullen, zaaien en opkweken, met de daarbij
aangeschafte apparatuur, kanuitvoeren.
Intabel 19wordt een overzicht gegeven van
voorbloemkoolbruikbare kluitplantsystemen.
Uit vergelijkingen tussen verschillende kluitplantsystemenzijntotnutoegeenopvallende
verschillennaarvorengekomen.Zoweluitonderzoekalsindepraktijkisgeblekendatkluitplantentotdezelfdeprestatiesinstaatzijnals
delosse planten (tabel20).

Tabel20.Vergelijkingvan plantopkweeksystemen vanuit onderzoek enpraktijk (1984).
planttype

groeiduur

lengte
oogst

oogstpercentage1)

losse plant
Super-seedling
Speedy

70
68
68

12
10
10

78
88
89

losse plant
Super-seedling
Speedy

98
93
95

22
19
19

1

groeiduur

lengte
oogst

oogstpercentage1)

65
64
64

14
13
13

62
78
70

92
92
92

77

11

% aanslag

oogstpercentage

)als percentage van het geplante aantal

planttype
praktijk

groeiduur

lengte
oogst

Speedy
losse plant

63
70

11
13

86
91

87
99

Speedy
losse plant

89
99

28
31

93
92

87
93

Super-seedling
losseplant

72
72

13
13

91
89

85
84

Speedy
Super-seedling
losse plant

95
105
95

28
24
28

96

87
85
79

Speedy
losse plant

73
78

32
18

96
94

94
91

Super-seedling
losseplant

74
74

13
13

98
95

87
94
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Teeltwijze
Inleiding
Behalve de algenoemde varianten qua zaaien opkweekmethode kent iedere teeltwijze
zijnspecifieke opkweek-kenmerken. Ditheeft
betrekking op de plaats van opkweek, wel of
niet met verwarming en de duur van de opkweek.Allesystemenhebbengemeendatde
planten aan het eind van de opkweek nog
jeugdigenonderlingvangelijkeconditiemoetenzijn.Devolgendepuntenzijndaarvoorbelangrijk. De opkweekgrond moet homogeen,
ook wat voeding betreft, van samenstelling
zijn. Dezaaidatumalsmede dewijzevanopkweken moeten goed afgestemd zijn op de
plantdatum. Na zaaien moet de kieming vlot
engelijkmatig kunnenverlopen.Daarbij heeft
een gelijkmatige afstand tussen de planten
een duidelijke voorkeur. Het beregenen alsmede de eventuele voeding via de regenleiding moet gelijkmatig over het plantmateriaal
kunnen worden verdeeld. Er kunnen zeven

teeltwijzenwordenonderscheiden:weeuwenteelt, januari-zaai, vrijstersteelt, zomerteelt,
vroege- en late herfstteelt en winterteelt. De
zomerteelt isonderverdeeldinvroeg-en laat
zomer. Intabel 21wordt een overzicht gegevenvanvoorbloemkoolgebruikteteeltwijzen.

Weeuwenteelt
Deweeuwenteelt isde eersteaanplant inhet
voorjaar. Voor de weeuwenteelt wordt in de
maanden oktober, november en december
gezaaid, waardoor een langdurige en veel
zorgdragende opkweek vereist is. Bij de opkweek van weeuwen wordt onderscheid gemaakt tussen vroege en late zaai. Groeikrachtigerassen(hybride)wordeninhetalgemeen later gezaaid, omdat er anders in de
lange opkweekperiode problemen ontstaan.
Het isnoodzaak de planten gezond enstevig
dewinterperiode door te laten komen. Erzijn

Tabel21.Teelt-en zaaikalendervoorbloemkool.
teeltwijze

zaaitijd

planttijd

oogsttijd

opbrengst
per 100m2
instuks
veldgewas

weeuwen

voordeteeltvan 100m 2is

zaai-resp.
plantafstand
incm

bijzonderheden

jodig
aantal hoeveelh.
opp.
planten zaading z.bed inm2

e.sept.-b.okt.

h.mtt-e.mrt.

e.mei-b.juni 170-220

75x50

260

3

3,5

okt.-nov.

e.mrt.-h.apr.

b.juni-e.juni 170-220

75x50

260

2,5-3

1,5

zaaibedonder staandglas;
innov.verspenenin8cmpot
opkweek alslosseplant

h.nov.-h.dec.

e.mrt.-h.apr.

b.juni-e.juni 170-220

75x50

260

2,5

1,5

onder staandglas
zaaibedonder staandglas;

januari-zaai

h.jan.-e.jan.

b.apr.-h.apr.

b.juni-b.juli

170-220

75x50

260

2,5

1,5

infebr.versp.in5à6cmpot
opkweek in6cmpot,licht

vrijsters

b.febr.-h.mrt.

h.apr.-e.apr.

h.juni-h.juli

170-220

75x50

260

2,5

1

verwarmd
opkweek in5cmpot,koudglas

zomer (vroeg)

e.mrt.-h.apr.

b.mei-e.mei

b.juli-b.aug. 170-200

75x55

230

2

1

opkweek alslosseplantof

h.apr.-h.mei

e.mei-e.juni

b.aug.-b.sept.170-200

vroege herfst

h.mei-h.juni

h.juni-e.juli

e.aug.-b.okt. 170-200

75x55

230

2

1

kluitplantonderglas
opkweek als losse plantof
kluitplant onder glas
opkweek alslosseplantof

lateherfst

h.juni-b.juli

h.juli-b.aug.

b.okt.-e.nov. 150-180

75x60

210

2

1

kluitplantonder glas
opkweek alslosse plantof

winter

h.juni-e.juni

b.aug.-h.aug.

b.apr.-e.mei 80-150

75x60

210

2

1,50

(laat)
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75x55

230

2

1

kluitplant onder glas
opkweek alslosseplant invollegrondof kluitplantonder glas

twee methoden omdevroegeweeuwenplantenoptekweken.Erkanindevollegrondinde
kas of in kiembakjes (mini-trays) worden gezaaid. Directnaopkomst ruimluchtenenweinig of niet beregenen. Dit om te veel rekken
van de planten, zwartbenigheid, smeul en
valse meeldauw zoveel mogelijk te voorkomen.Dejongekiemplantjeskunnenindeeerste helft van november worden verspeend in
de nu veelal gebruikte perspotten van 8cm.
Deverdereopkweekkanzowelonderplat-als
staand glas worden uitgevoerd. De opkweek
onder staand glas heeft de voorkeur, omdat
tijdensvorstdeplantenbeterbeschermdkunnen worden. Zolang het niet vriest dag en
nacht luchten.Bijstrengevorst deplanten afdekken.Onder staand glas isplastic meestal
voldoende. Ook bestaat de mogelijkheid om
iets bij te verwarmen. Bij plat glas wordt bij
vorst afgedekt met dubbel-glas of rietmatten.
Hetafdekkenmetdubbel-glasschijnteffectiever te zijn dan afdekken met rietmatten. Bij
een langdurige vorstperiode overdag hetdek
tijdelijk verwijderen om te voorkomen dat de
planten te weinig licht krijgen. In het voorjaar
is het belangrijk veel te luchten en zo weinig
mogelijkwatertegevenomtevoorkomendat
de planten te snel doorgroeien. Bij plat-glas
hetglas eraf halen,bijstaand-glas zijluchting
toepassen. Hierdoor wordt een goed afgeharde plant verkregen,die zo vroeg mogelijk
kanworden uitgeplant.
Kortvóór het uitplantenflinkwater gevenmet
daarin eventueel wat opgeloste stikstof. Als
uitplantenophetproduktieveldnietmogelijkis
doornatteomstandighedenendeplantenvoldoende groot zijn, worden ze op een beschutte plaats in kisten buiten gezet. Omdat
dezeteelt eropgericht iszovroeg mogelijkte
kunnen beginnen metdeoogst, moeten hiervoor rassen worden gebruikt met een korte
groeiduur. De laatste jaren wordt het zaaien
voor de weeuwenteelt steeds meer verschoven naar november en december. Wanneer
degrondwaarop inhetvroegevoorjaar moet
worden geplant toch nietextravroeg is,loopt
men met deze teeltmethode veel minder risico. Er zijn hierbij twee methoden van opkweken:
- Opkweek als losseplant met bijverwarming

tot het eerste echte hartblad. De zaaitijd
daarvoor kan liggentussen eind november
en half december. Deze methode wordt
steeds minder toegepast.
- Zaaien op zaaibed of in zaaibakje (minitray) tussen half november en half december. In februari worden de plantjes verspeend ineen5of6cm perspot.
Alsvoor een latere zaaiwordt gekozen,zal
dus over staand glas moeten worden beschiktwaardetemperatuur minimaalop8à
10°C kan worden gehouden. Deze temperatuur is noodzakelijk voor een goede kiemingende hergroei na het eventueleverspenen. Temperaturen beneden de 8°C tijdens het kiemplantstadium werken het
optredenvan hartloosheid bijdeweeuwenplant in de hand. Er bestaan wel duidelijke
rasverschillen in gevoeligheid voor hartloosheid. Afhankelijk van de opkweekmethode zijn weeuwenplanten plantklaar tussenhalf maart enhalf april.
Vervroeging
Hetvervroegen ofspreidenvandeoogst van
bloemkoolzijntweeaspectendieervoor pleiten een bloemkoolgewas af te dekken. Andere overwegingen om dit te doen zijn de
planten te beschermen voor slechte weersomstandigheden (vorst, hagelenwind) of het
tegengaanvanwildschade.Bijeengrootaantalgewassenishetgangbaardezeinhetvoorjaar af te dekken. Dit kwam bij bloemkool tot
voor kort nog maar sporadisch voor. De laatstejarenzienweeentoenamevanhetafdekkenvanhet bloemkoolgewas.
Inde praktijk worden in het algemeen alleen
devroege rassen afgedekt. De latere rassen
hebben een te groot aantal groeidagen. Een
bedekkingzorgtbijdeze rassen nietvooreen
vroegeoogst. Erzijnnatuurlijk welandere argumenten omook latere rassentebedekken,
zoals bescherming van het gewas of om een
spreiding van de oogst te bewerkstelligen.
Echter, omte komen tot eenzovroeg mogelijkeaanvoer iseenrasmeteenvroegeoogstdatum aan te bevelen, dus met weiniggroeidagen. Geperforeerde folie zorgt voor de
grootste vervroeging van ongeveer tien da-
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gen,gevolgddoorvliesdoekenteeltgaas met
ongeveer éénweekvervroeging.
Winterbloemkool kan tijdens een strenge
vorstperiodevolledigkapotvriezen.OmhetrisicodaaropteverkleinenwordtopROCWestmaas onderzoek gedaan naar het afdekken
vandezeteelt.

rechtstreeks op een 5 cm perspot en de opkweek vindt plaats onder staand glas. Voor
eenvlotte kiemingwordt inhetbegintot 15°C
bijverwarmd. Na opkomst is dan overdag
12°C en 's nachts 8 à 10°C voldoende om
strekking van het kiemplantje tegen te gaan.
De planten zijn doorgaans in de eerste helft
vanaprilplantklaar. Debelangstellingvoorde
januari-zaai is de laatste jaren afgenomen.
Tenopzichtevaneenvrijstersteelt (zaaiinfebruari) isdevervroegingdiebereiktwordtgering,terwijldeopkweekmeeraandachtvraagt
enlangdurigis.

Materiaal
Dekeuzeinafdekmaterialen isgroot.Behalve
de polypropyleendoeken als Agryl P17 (17
g/m2) en Lutrasil endeplastic folies iser ook
een nieuw materiaal, een soort net, op de
markt. Er zijn twee merken namelijk het Micronet en Mikroclima.
Dezenettenzijnaanmerkelijkstevigerdanbijvoorbeelddevliesdoekoffolies.Daarstaattegenover datzenietgoedkoopzijn. Intabel22
iseenoverzichtgegevenvandeverschillende
materialen en huneigenschappen.
Aan welk doek devoorkeur moetwordengegeven hangtafvan hetdoelwaarvoor hetgewas wordt afgedekt. Als vervroeging hoog
scoort,iseenkeusuitéénvandevliesdoeken
verstandig.Bijhetafdekkenvanwinterbloemkoolkanhetverstandigerzijndikkervliesdoek
tegebruiken,namelijkP30enP50(30g/m2en
50g/m2) om extra bescherming te krijgentegendevorst.

Vrijstersteelt
Deoriginelevrijstersplantwordtinfebruarionder koud glas gezaaid, meestal als losse
plant.Deopkweekvindtnumeerplaatsonder
staand-glas waarin verwarming aanwezig is.
Het isgewenst te zaaien bij een temperatuur
van 15°C op zaaibed of in kiembakje (minitray). Na opkomst kan de temperatuur terug
naar 10à12°C.Zodradeeersteblaadjesverschijnenkanverspeendwordeninperspotten
van5cm. Direct naverspenen ishetgoedde
temperatuur even op te voeren tot 15°C om
een snelle hergroei te bewerkstelligen.
Daarna kan de temperatuur zakken tot 10°C
en'snachtszelfsnoglagertotongeveer 5°C.
Voor het uitplanten de planten goed laten afhardendoor ze enkele dagen buitente plaatsen. Vrijstersplanten zijn in de tweede helft
vanaprilplantklaar. Bijdevrijstersteelt lijktde
belangstelling voor opkweek in trays met 96
cellenpertraytoetenemen.Hetvoordeelvan

Januari-zaai
Doordatdeinstralinginjanuarimeestalgering
is, kan beter gewacht worden met zaaien tot
eind januari. Meestal gebeurt het zaaien
Tabel22.Overzichtafdekmateriaalbij bloemkool.

gewicht per m 2ing

type afdekmateriaal

werking

AgrylP17
Agryl P30
Agryl P50
Lutrasil
Covertan 17
Lanet teeltgaas
Mikroclima
Micronet
geperforeerde folie

warmte-effect
warmte-effect
warmte-effect
warmte-effect
warmte-effect
insekten en warmte-effect
warmte-effect
warmte-effect
warmte-effect
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17
30
50
17
17
56
52
45
56

aantaljarente gebruiken
2
2
2
2
2
>5
>5
>5
2

deze opkweek intrays is dat bij het niet kunnen uitplanten op het produktieveld de trays
gemakkelijk buitenkunnenwordengezet.Bovendien is de grond in de tray losser, waardoordeplantgemakkelijker weggroeit. Een5
cmperspot kanbovendien gemakkelijk indragen,waardoor dewortels daar nog moeilijker
uitkomen.

Zomer-,vroege-,enlateherfstteelt
Vanaf eind maart tot begin juli vindt de opkweek plaats voor de zomer- en herfstteelt.
Voordezeteeltwordenindepraktijk,naastde
meestal zelf opgekweekte losse planten,
steeds meer door professionele plantenkwekersopgekweekte kluitplanten gebruikt. Door
bijvoorbeeld wekelijks te zaaien wordt plantmateriaal voor een aantal opeenvolgende
teelten verkregen. Devroegst gezaaide kunnen ongeveer zesweken nazaai worden uitgeplant,maaralspoedigkunnendevanafbeginaprilgezaaidenaviertotvijfwekennazaai
worden uitgeplant. Het is in de zomer ook
noodzakelijk een goed afgeharde plant op te
kweken.Voordelateherfstteelt kanookinde
vollegrond opzaaibedwordengezaaid.
Mini-bloemkool
Produkten aanbieden ineen mini-vorm heeft
een beperkte belangstelling binnen het handelsverkeer en bij de consument. Niettemin
toontdehorecabelangstelling inditsoortproduktieinmini-uitvoering.Naastproduktendie
er op dit moment zijn zoals mini-worteltjes,
mini-komkommer iserookbelangstellingvoor
mini-bloemkool.Uitonderzoekdat uitgevoerd

is op Regionaal Onderzoekcentrum Zwaagdijkisgeblekendatermogelijkhedenzijnvoor
deze teeltwijze. Het gangbare ras Fremont
voordenormaleteeltmethodeheeftookgoedvoldaanalsteeltvoormini-bloemkool bijeenplantgetalvan66.600plantenperhectare(tabel23).
De rassenkeuze is van essentieel belang bij
deteeltvanmini-bloemkool.Alleenderassen
die veel blad ontwikkelen, een voldoende tot
goede zelfdekbaarheid en een kort oogsttrajecthebbenkomenvoordezeteeltmethodein
aanmerking.Dearbeidsbehoeftebijdezeteelt
wijkt geheelafvandievandegangbareteeltmethode. Een onderzoek naar de economische haalbaarheid van deze teeltmethode
zouwenselijkzijnombijdezeteelttoteenduidelijk advies te komen. Een ander punt van
belang indeze isde presentatie van het produkt. Er moet vanuit gegaan worden dat er
een exclusief produkt wordt aangeboden. De
idealesorteringdiewordtnagestreefd,zalliggen bijde25 en 30stuks in hetfust van40x
60 cm. Dit kan mogelijk worden ondersteund
meteenexclusieveverpakkingofeenverpakkingdieduidelijk afwijktvandegangbare.

Winterteelt
Voor deze teelt wordt geplant in de eerste
week van augustus en geoogst (bij niet-uitwinteren) in het daarop volgend voorjaar
(april-mei). De opkweek vindt plaats op het
zaaibed indevollegrond alslosse plantofals
kluitplantoptrays.Debestezaaitijdligttussen
20en25juni.Eenstevigeplantvanzestotzeven weken oud lijkt goed te voldoen. Winterbloemkoolplanten mogen dan ook zwaarder
en ouder zijn dan bloemkoolplanten van de
andereteeltwijzen.Debeste planttijd isvan1
tot 10augustus.

Tabel23.PercentagekwaliteitI bijdeverschillendesorteringenvandegeoogstemini-bloemkool
(Zwaagdijk,1990).
ras

Fremont
Fremont

plantdatum
25april
16juli

plantafstand (cm)
50x30
50x30

30

kwaliteitI
sortering
25

15

14
29

73
57

6
5

groeidagen
76
65

totaal

afwijkend

93
91

1
4
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Uitplanten
Hetplantenvandeperspotplantendievoorde
vroege teelt gebruikt worden, gebeurt in
hoofdzaak met de hand.Latere plantingen in
het voorjaar met perspotten worden wel geplant met een aangepaste Accord- of de
Perdu-plantmachine. Devereiste plantdiepte
voor bloemkool kan bij de laatstgenoemde
problemen opleveren. Voor het uitplanten
dient de plant voldoende afgehard te zijn en
moet de perspot goed nat gemaakt worden.
Belangrijk istevensdatdeperspot voldoende
diep wordt weggezet. Bij te oppervlakkig uitplanten droogt de kluit uiten kandewindgemakkelijkvatkrijgenopdeplant,waardoorde
beruchte 'afdraaiers' ontstaan. Het verdient
aanbevelingombijdroogtedeperspotplanten
nahetplantenteberegenen.Bijlosseplanten
opplantenbanen indekasofindevollegrond
twee dagen voor het plukken van de planten
het plantenbed goed natmaken. Dit herhaalt
men eventueel de volgende dag. Hierdoor
gaat hetplukkengemakkelijker enblijfterwat
grond aan de wortels hangen, waardoor de
wortelsminderbeschadigen.Tijdenshetplukken van de planten worden kleine en afwijkende planten uitgeselecteerd. De goede
plantenworden inbosjesvan50of 100stuks
in bakken of kisten gelegd en afgedekt met
natte zakken.Als nietdirect geplant kan worden, is het raadzaam de planten in een koelcelteplaatsen(+1°C)maximaal3weken.Het
uitplanten van de losse planten op het pro-

duktieveld vindt, vooral bij warm weer, bij
voorkeur plaats aan het eindvan de dag.Na
het uitplanten is een beregening van 8 à 10
mm aan te bevelen voor een vlotte aanslag.
Bij gebruik van kluitplanten, die doorgaans
ietskleinerenjongerzijndanlosseplanten,is
ook stevig, afgehard plantmateriaal een vereiste. In principe kunnen kluitplanten op dezelfde manier geplant worden als losse planten. De instelling van de plantmachine moet
nauwkeuriggebeuren.Hetkluitjeofpotjemag
niet zichtbaar blijven, terwijl ook niet te diep
mag worden geplant. Beschikbare plantmachines worden onder hoofdstuk 'plantmachinesbesproken'.

Plantafstand
De plantafstand is bij bloemkool voor iedere
teeltwijze verschillend en hangt nauw samen
met de te verwachten hoeveelheid blad die
wordt gevormd. Naarmate deze hoeveelheid
groter is, zal ruimer moeten worden geplant,
zowelomvoldoende plantontwikkelingte krijgenalsomdetoegankelijkheidvanhetgewas
tijdens de oogst niet te bemoeilijken. Intabel
21 zijn de meest toegepaste plantafstanden
weergegeven. De rijenafstand wordt in belangrijke matebepaalddoordestandaardisatie van de mechanisatie en ligt daarom
meestal op 75 cm. Een variatie in het aantal
planten perhectare kandanalleen verkregen
wordendoordevariatie indeafstandinderij.

Tabel24.Invloedvanplantafstandopdesorteringenkwaliteit bijbloemkoolmethetrasSernio(Westmaas,1990).
plantafstand (cm)

plantdatum

kwaliteit
I

6

sortering
8

10

75x45
75x45
75x45

18 juli
26 juli
2 augustus

88
83
73

92
84
55

8
13
35

0
3
10

88
85
82

75x60
75x60
75x60

19 juli
26 juli
2 augustus

94
90
81

99
88
68

1
10
27

0
2
5

95
91
83

75x75
75x75
75x75

19 juli
26 juli
2 augustus

99
97
92

99
96
88

1
2
10

0
2
2

92
91
88
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oogstbaar

Tabel25.Hetgemiddeldplantgetal,hetaandeelvandeoppervlaktedatbeteeldisenhetgemiddeldoogstpercentageoverdeperiodeeindjunitotbegindecember (praktijk).
teler

plantgetal
(x1000)
per hectare

A
B
C
D
E
F
G
H

Op ROC Westmaas is in 1990 een proef uitgevoerd om de invloed van plantafstand op
drie planttijdstippen bij een zeer late herfstteelt te onderzoeken. De resultaten daarvan
worden weergegeven in tabel 24. Bij alle
plantafstanden istezien dat hetaandeel aan
kwaliteit I kolen daalt bij toenemende plantdichtheid en er gemiddeld een fijnere sortering moet worden gesneden. De keuze van
het plantgetal wordt bepaald door economische motieven. Per hectare kunnen namelijk
binnenzekeregrenzenmeerbloemkolenworden geoogst naarmate er meer planten wordengeplant. Hetaandeelkwaliteit I zalechter
kleiner worden in combinatie met een fijnere
sortering. Dearbeid en de prijsverhoudingen
tussen deverschillende sorteringen enkwaliteiten bepalen voor een deel het optimale
plantgetal.
Indepraktijkwordt meestalgeplant inhettraject 21.000 tot 26.000 planten per hectare.
Binnendittrajectlijktdefysiekeopbrengstonafhankelijkvanhetplantgetal (tabel25).Voor
devroegeteeltkaneennauwere plantafstand
worden aangehouden (26.000). Een onderscheid tussen zomer- en herfstteelt voor wat
betreft de plantafstand hoeft niet gemaakt te
worden, omdat het type plant voor deze perioden gelijk is (23.000). Voor de late herfstteelt is een ruime afstand van groot belang
(21.000). Meestal moet bij slechte weersomstandigheden worden geoogst. Men kan dan
veel vertrappen wanneer er te weinig loopruimte is. Tevens krijgt het gewas meer licht
en lucht bij een ruimere afstand om het geel
worden van de onderkanten te beperken,

24,0
22,5
25,0
26,0
21,7
23,0
24,7
24,1

IDercentage
pad
oogst
2,9
8,3
5,9
2,4
2,0
7,2
3,3
5,0

85
84
67
82
90
81
86
86

maar het lost dit probleem niet op. Rasverschillen spelen ook een duidelijke rol bij gele
onderkanten. De meest gebruikte plantafstand voor winterbloemkool is 75 x 60 cm of
75x55cm.Derijenafstandvan75cmvoldoet
goed om het gewas in de herfst één of twee
keer te kunnen aanaarden. Door dit aanaarden wordt de stronk niet alleen beschermd,
maar wordt ook het onkruid effectief bestreden.Eenruimereplantafstandisookgewenst
om al voor de winter een stevige en dikke
stronk te hebben. Er bestaat enige neiging
nauwertegaanplanten.Alshet'swintersniet
vriest kandat.Nauwergeplantewinterbloemkool is echter gevoeliger voor vorst dan ruim
geplante.

Plantmachines
Machinesvoor losseplanten, kluitplanten
en kleine perspotten (universele)
Deze groep vertegenwoordigt verreweg het
grootsteaantalmachines.ZeerbekendemerkenzijnAccordenSuper-Préfereninmindere
mate Otma en Fox. Ze hebben alle gemeen
dat de planten één voor één met de hand in
het transport-verdeelmechanisme moeten
worden geplaatst. De onderlinge verschillen
zitten vooral in het transport-verdeelmechanisme.
BijdeAccordmachinebestaatditperelement
uittweeverticaal opgestelde buigzame schijven. Met deze machine kunnen alle plantafstandenvanafcirca12cminderijwordenge43

realiseerd. Om gelijke afstanden tussen de
planten in de rij te verkrijgen, worden markeursopdeschijvenaangebracht. Ookwordt
welgebruikgemaaktvaneenstapwieldateen
belsignaal geeft als een plant worden ingebracht.Deplantenmoetenzotussendeschijven worden gelegd dat ze rechtop en op gelijke diepte in de grond komen. Dit vereist
vaardigheid en routine. Het is ook mogelijk
kluitplantenteplanten.Beterishetdandeomtrek van de schijven te voorzien van rubber
manchetten,waartussen hethartvandeplant
kan worden geklemd. Ook kunnen speciale
plantschijven worden geleverdvoor het plantenvanperspotten,maardezehebbeninNederland geen opgang gemaakt. Een nadeel
vandezemachineisdeslechtewerkhouding.
DeSuper-Préfer machineisuitgerustmeteen
plantwiel voorzien van planthouders. De
plantafstanden in de rij liggen daardoor vast
enbijeengoedeafstellingvandemachinekomen de planten altijd rechtop in de grond te
staan. Door middel van wisseltandwielen en
vijf verschillende plantwielen zijn inde rijdertigverschillende plantafstanden mogelijktussen6en90cm.Vrijwelzonder aanpassingen
kunnenookkluitplantenwordenverwerkt.Bovendien is er een plantwiel leverbaar (type
SS-8) waarvan de planthouders zijn aangepastaankluitplanten.BijdeOtmaenFoxmachines bestaat het transport-verdeelsysteem
uiteenverticaalopgestelde kettingmetplanthouders. Dewerking isvergelijkbaar met die
vanSuper-Préferenookwordendezelfdemogelijkhedengeboden.
Opvallend bij deze twee machines is de robuusteconstructieendegoedewerkhouding.
Bij alle machines is de minimale rijenafstand
bij naast elkaar hangende elementen circa 50
cm.
Machinesalleenvoor kluitplanten
Erkunnenmachineszonderenmetvoorraadvorming worden onderscheiden. Machines
zonder voorraadvorming zijn de Perdu en de
Accord Exact. Bijde Perdu bestaat hettransport-verdeelmechanismeuittweerondeschijvendieopenigeafstandvanelkaaropeenas
zijn gemonteerd. Tussen de schijven zijn
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scharnierend planthouders met bewegende
bodemaangebracht.Deplanthouderisgeslotenals deze zich boven degrond bevindt. Bij
doordraaienvanhetradbereiktdehouderde
bodemvandeplantvoor,deschuifwordtweggetrokken en de plant neergezet. Hoewel de
capaciteit niet zo hoog ligt, levert deze machineprimaplantwerk. Doordezemachineuit
te rusten met aangepaste planthouders kunnen erook grote perspotten van bijvoorbeeld
8x8x8cm meeworden geplant.
Bij de Accord Exact is boven het eerder genoemde conventionele plantelement een doseersysteem gebouwd bestaande uit een
transportkettingmetplanthouders.Deplanten
worden uitdehouders overgenomen door de
transportschijven endaarmee inde plantvoor
gezet. Men heeft hiermee een veel betere
werkhouding en een hogere capaciteit bereikt.
Van de machines met voorraadvorming zijn
devolgende merken momenteelopdemarkt:
Louwers, Lännen, Farmco en Visser. Ze zijn
alle vier uitgerust met een carrousel, waardoor voorraadvorming mogelijk is. Afgezien
vandeconstructiezittendeverschillenvooral
in de wijze waarop de plant in de voor wordt
afgezet.BijdeLouwersvaltdeplantuitdecarrousel in een bewegende valpijp die de plant
vasthoudttot hijwordt aangedrukt.
BijdeFarmcoenVisservallendeplantendoor
eenpijpmetgeleidestripopeenplaatenwordendan uitde pijp gedrukt tegen de grond in
dezichsluitende plantvoor. BijdeLännenkomen de planten via een korte valpijp zonder
geleiding tussen twee kettingen met verende
snarenterecht.Daartussenwordenzegericht
enafgevoerd naarde plantvoor.
De werkhouding op machines uitgerust met
eencarrousel isinhetalgemeengoed;decapaciteit ligt tussen 2500 en 3000 planten per
manper uur.
Automatischwerkende plantmachines
De laatste jaren zijn er diverse automatisch
werkende plantmachines op de markt gekomenenookweerverdwenen.Deredenenwaren:technisch niet goed functioneren van de

machine en/of problemen bijdeopkweek.
In1992zijnertweemachinesopdemarktgekomendieperspectievenbieden,ookvoorhet
plantenvanbloemkool.Dezemachineszijnde
Perdu-maticendeSimon.
Perdu-matic
De Perdu-matic is een halfautomatische machine,diegeschiktisvoorhetplantenvanvierkante perspotten. Het transportsysteem van
deplantendoordemachinenaardeplantvoor
isalsvolgt:deplantenwordenvanuitdeplantenbak meteenspecialeschep metongeveer
tienstukstegelijkopgenomenenopeentransportband gezet. Deze band ligt horizontaal in
debreedtevandemachine.Aanheteindvan
de band worden de planten één voor één op
deschuinaflopendebandgedrukt.Dezeligtin
een goot, waarvan één opstaande kant is
voorzien van bladveren die de perspot in de
juistepositiedwingen;netalsbijdiversetypen
Regero-plantmachines. Bijde Perdu isboven
deschuin aflopende bandeen kettingaangebracht met daarop stalen strippen. Hiermee
wordendeplantenvanaf detransportbandop
exacteafstand indevoorgeschoven.
Bij een demonstratie bleek dat de planten
rechtop, goed aangedrukt en inderdaad op
onderlinge gelijke afstand in de grond kwamen. De capaciteit bedraagt ongeveer 6000

plantenper uurperelement,waarbij éénman
gemakkelijk twee elementen kan bijhouden.
Wèlmoeternogéénenanderwordengedaan
aan een doelmatiger afscherming van de diverse kettingen. De machine is leverbaar in
eentwee-envierrijige uitvoering.
Simon
De Simon is een robuust uitgevoerde, automatische machine voor het verwerken van
kluitplanten. Alle bewegende delen worden
mechanischaangedreven.Deplantenworden
mechanisch aangedreven en automatisch uit
de tray gehaald met drie stuks tegelijk. Dit
houdt in dat trays moeten worden gebruikt
waarvan het aantal tray-gaten op een rij een
veelvoudvandriemoetzijn.Hetuitdetrayhalen van de kluitplantjes gebeurt door drie
stempels, die de planten opdrukken en drie
grijpers die ze beetpakken en daarna laten
vallen in bekers die daar onderdoor draaien.
Deze bekers draaien weer over twee vanelkaarstaandeschijven,waarhetplantjetussen
valt als de beker open isgegaan. Vervolgens
nemen twee andere schijven de planten over
en zetten ze af in de plantvoor. Eén of meer
demonstraties zullen inzicht moeten geven in
wat de machine kan. Als capaciteit wordt
10.000 planten per uur per element opgegeven.
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Teeltplanning
Teeltplanning heeft tot doel de produktiefactorenzooptimaalmogelijktebenutten,binnen
de grenzen die door de omgeving zijn opgelegd.Hierbijzijndebenuttingvandegronden
arbeiddebelangrijkste.Aangezien bijdeteelt
vanbloemkool hetoogsten eenarbeidsintensieve bezigheid is, zal men zoveel mogelijk
trachten de oogst op de beschikbare arbeid
aan te passen. Om hieraan te kunnen voldoen, moetervooraf overdenodige informatiebeschikt worden,waarbijdegroeiduur van
eenteeltdebelangrijkste is.Menzaldusover
hetverbandtussendeplantdatumenhetaantal dagentotdat er geoogst kanworden moetenbeschikken en,alszelf deopkweek wordt
verzorgd, over de lengte van de periode van
zaaien totdat een plant plantklaar is. Daarnaastisinformatienodigoverdelengtevande
oogstperiode, immers bloemkool wordt doorgeoogst. Informatie aangaande groeiduur en
lengteoogstperiodevandeverschillende rassen kan verkregen worden uit de Beschrijvende Rassenlijst en uit het hoofdstuk Rassen.
Hetseizoenwaarinbloemkoolkanwordengeteeld,wordt inbelangrijke mate bepaald door

devorstkansen.Bloemkoolisinhetoogstrijpe
stadiumzeergevoeligvoorvorst.Ditbetekent
dat er afhankelijk waar wordt geteeld geen
oogstbare bloemkool op het veld kan staan
van ongeveer eind november tot half maart.
Het zal natuurlijk afhankelijk van hetjaar zijn
waar de grenzen precies liggen. Er zal getracht worden het seizoen dat bloemkool wèl
kan worden geoogst zo optimaal mogelijk te
benutten.Theoretisch zijnerdrie mogelijkhedenomaanteeltplanningtedoen,teweten:
A.één keer per seizoen verschillende rassen
planten met uiteenlopende groeiduur;
B.één ras gebruiken en de achtereenvolgende teelten met tussenpozen planten,
welke gelijk zijnaandeduurvande oogstperiodevandatras;
C.meerdere keren gedurende het seizoen
plantenen meerdere rassengebruiken.
Methode A wordt toegepast bij de teelt van
winterbloemkool. Deplantdatum isbijwinterbloemkool (binnen zekere grenzen) van geringe invloed op het oogsttijdstip in het daaropvolgende voorjaar. Devariatie ingroeiduur
van de rassen moet zodanig zijn dat er ge-

plantdatum
(weeknummer)

winter
22

34
42
50'2
10
zaaidatum (weeknummer)

26 13
17
21
25
29
oogstdatum (weeknummer)

33

Fig.4.Schematisch weergegeven verband tussen zaai-, plant- en oogstdatum
vanbloemkool.
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oogst kan worden vanaf begin april tot begin
juni.Indevoorjaarsteelt wordtditprincipeook
inenige matetoegepast.
Methode B wordt vooral bij de zomer- en
herfstteelt toegepast.
Eencontinu bloemkoolteler combineert beide
methoden enwerktdusvolgens methode C.
Een schematische weergave van de gemiddelde groeiduren en lengte van de oogstperiodenvandeverschillendeteeltenisweergegeven infiguur 4. Indezefiguur isgrofweg af
te lezen wanneer gezaaid en geplant moet
worden om opeen bepaaldtijdstipte kunnen
oogsten.Degroeiduur kaninhetvoorjaar 3-7
dagenverkortwordendooreenafdekkingmet
vliesdoekofgeperforeerdefolie.
De in figuur 4 weergegeven groeiduren zijn
gemiddelden.Afhankelijkvanderegio, grond-

soort of het plantopkweeksysteem kunnen
deze anders zijn. Als er bijvoorbeeld gedurende de zomerteelt perspotten (4 cm) in
plaats van losse planten worden gebruikt, is
de groeiduur 5-7 dagen korter. Ten aanzien
vandegroeiduurzijnergeenverschillen aangetoondtussen losse plantenenkluitplanten.
Het voorbeeld infiguur 4 geeft aan dat om in
week 33te oogsten inweek 22 moet worden
geplant en inweek 18moet worden gezaaid.
Vanwege de ongelijke afrijping moet eengedeeltealwordengeoogstinweek32enzullen
delaatste kolenwordengeoogst inweek34.
Eengoedopgezetteteeltplanningzalevenwel
niet inallegevallen ineencontinu oogstritme
resulteren. Als gevolg van een variatie in
lengte van de groeiduur, welke voornamelijk
hetgevolgisvaneenvariatieinhettijdstipvan
koolaanleg, kan de oogst verstoord worden.
ct./st.

• ^ - • gemiddelde temperatuur
- ™ ~ ™ aanvoer
. . . . . gemiddelde prijs

Fig.5. De veilingaanvoer en prijsvorming in relatie met de temperatuur op de
veilingWFOteZwaagdijk (1990).
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Opde bloemkoolveilingen ontstaan daardoor
pieken en dalen in de aanvoer. In figuur 5
wordt dat voor de veiling WFO te Zwaagdijk
weergegeven. De reactie daaropvande prijs
isaltijddirect merkbaar. Erzijndanook grote
prijsschommelingen als gevolg van de onregelmatige aanvoer. Deoorzaakvanhetonregelmatigeaanvoerpatroon moetgezochtworden in de steeds wisselende weersomstandigheden, met name de temperatuur. De
koolaanleg vindt later plaats, naarmate de
temperatuur na het einde van de jeugdfase
(ongeveer3tot4wekennahetuitplanten)hoger is.Dat betekent datdeoogstvandie percelen later dan gedacht zal plaatsvinden en
veelal gelijk zal komen met de later uitgeplantepercelen.
De hoge temperatuur in week 30 en 31 veroorzaakt eenuitstelvandekoolaanleg,waardoor deaanvoer inweek 37en38laagwas.
Er bestaan rasverschillen voor gevoeligheid
voor temperatuur.

groeiduur reguleerbaar en voorspelbaar zou
zijn. Zoals al eerder isaangegeven isdit niet
mogelijkenzalerdusgewerktmoetenworden
met gemiddelden met daar omheen eenonvoorspelbare spreiding.Uit PAGV-onderzoek
(1988-1990)isgeblekendatbeïnvloedingvan
degroeiduurdooreenbespuitinguittevoeren
metdegibberellineGA4+7niethetgewenste
resultaat heeftopgeleverd,zodateentoepassingvoordepraktijk niettotde mogelijkheden
behoort.
Bij een groot aantal plantingen isde kans op
grotepiekenendaleninhetoogstverloopkleiner dan bij een klein aantal plantingen. Met
behulp van praktijkgegevens zijn drie teeltplannen vergeleken voor een continu zomeren herfstbloemkoolteelt van 240.000 planten
(±9ha).Infiguur6wordthetplantschemaalsmede het te verwachten oogstschema weergegeven.
Bijteeltplan Azijndetussenpozentussen de
plantingeninmeienjuniongeveer4dagenen
in juli iets kleiner. Bij teeltplan B ligt tussen
tweeplantingentelkenséénweek.Hetoogstpatroondaarvanisietsonregelmatigerdanbij
teeltplanA.Hetresultaatisredelijktenoemen.

Planningsmogelijkheden
Een goede planning zou mogelijk zijn als de
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Fig.6. Heteffectvan hetteeltplan ophetaantal kolendatgedurende hetseizoen perdagwordt geoogst
(boven).Dedrieteeltplannen (A,BenC)wordenweergegeven indetabel(onder).Hierinzijnvan
dezetselsdeplantdatum enhetaantal plantenopgenomen (x 1000).
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FotoL
Bloemkoolverse
markt.
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Foto2.
Opkweekals kluitplant.
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Foto 3.
Machinaalplanten.

Foto4.
Vervroegingdoorafdekken.
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Foto5.
Beregeningmetbuizensysteem.

Foto5a.
Beregeningmethaspelensproeiboom.
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Foto 6.
Dekkenvanbloemkooleenbelangrijke,maar zware
activiteit.
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Foto 7.
Oogstenvanbloemkool.
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Foto 8.
Oogstenvanbloemkool metoogstband.

Foto8a.
Oogstenvanbloemkool infustvoorexport.
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Foto 8b.
Insporing bijde
oogstvanbloemkoolgeeft structuurbederf.

Foto 9.
Keuringvande
bloemkool opde
veiling.
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Foto10.
Koolvlieg.

Foto11.
Madevandekoolvlieg.
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Foto 12.
Wegvaldoor koolvliegaantasting.

Foto 13.
Koolgalmug.
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Foto 14.
Aantastingdoor
koolgalmug.

Foto 15.
Gallenvan galboorsnuitkever.
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Foto 16.
Eierenvangrootkoolwitje.

Foto 17.
Rups met aantasting
vangroot koolwitje.
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Foto18.
Valiers
(Phomalingam).

Foto 19.
Witteroestopbladeren.
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Foto20.
Kanker veroorzaakt
doorvalsemeeldauw.

Foto 21.
Dubbele.
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Foto22.
Kiemhart.

61

Foto23.
Molybdeen-gebrek.
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Foto24.
Molybdeen-gebrek
enwaterziek.
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Foto25.
Vorstschade.
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Bijteeltplan C isdat beslist niet meer hetgeval. Een periodevandrie weken tussen twee
plantingen geeft zelfs enkele weken waarbij
niet geoogst kan worden. Hier is sprake van
eengrotevariatieinhetaantalgeoogstekolen
perdaginafhankelijkheidvanhetweeknummer.
Wat betreft de eventuele keuze tussen de
teeltplannenAenBkangesteldwordendatbij
gebruik van rassen met een korte oogstperiodeteeltplanAdevoorkeurheeft.Bijgebruik
vanrassenmeteenlangereoogstperiodekan
metteeltplan Bwordenvolstaan.

Oogstvoorspelling
In het begin van de jaren tachtig is door het
I.H.R.Wellesbourne (Engeland) eenstartgemaakt met de ontwikkeling van een oogstvoorspellingsmodelvoor bloemkool. Door de
voorlichting (ADAS) wordt in Engeland op
grote schaal met dit model gewerkt. Het verschaftdetelerenookdemarkt (handel) informatie over de te verwachten oogstdatum en
hoeveelheid bloemkool voor een bepaalde
periode. Daarbij kan het ook een hulpmiddel
zijnvoorhetinachtnemenvan veiligheidster-

mijnen inverband met het uitvoeren van bespuitingen.
De oogstvoorspellingsmodellen zijn vooral
gebaseerd opde somvande gemiddelde etmaaltemperaturennakoolaanleg.
Na koolaanleg moeten er van een bepaald
zetsel, kooltjes vantenminste 2 à3 mm worden verzameld. Degemeten diameter (kruislings) van de kooltjes en de relatie tussen de
temperatuursom en de diameter van de kool
dienen als basis voor de oogstvoorspelling.
Voor relatie met de temperatuur wordt uitgegaan van het 30-jarig temperatuurgemiddelde. Nu kan het tijdstip worden geschat
waarop de kool een zekere diameter zal bereikenendaarmee hetoogsttijdstip.
OpditmomentwordtdoorADASmetvijfgroepengewerkt,ledereweekkandevoorspelling
aangepast worden met de gemeten dagelijkse temperaturen gedurende die week.
Naarmate de oogstdatum dichterbij komt,
wordtdevoorspelling nauwkeuriger.
In tabel 26 wordt het resultaat weergegeven
vandevoorspellingvandeoogstdatumopbasisvankooldiameteren30-jarigtemperatuurgemiddeldeendegemetendagelijksetemperatuur,onder Nederlandse omstandigheden.

Tabel26.Voorspelling vanoogstdatum op basisvan kooldiameter en30-jarigtemperatuurgemiddelde
(Andijk,1991Fremont).
plantdatum
23
31
6
13

mei
mei
juni
juni1)

waargenomen
1 e oogst
50%oogst

voorspelling
1 e oogst
50%oogst

31 juli
7 aug.
13 aug.
16 aug.

7 aug.
10 aug.
15 aug.
22 aug.

5 aug.
9 aug.
15 aug.
23 aug.

7 aug.
12 aug.
17 aug.
26 aug.

1

>voorspellingvanoogstdatumopbasisvankooldiameter engemetendagelijksetemperatuur (Andijk,
1991Fremont)

plantdatum
23
31
6
13

mei
mei
juni
juni1)

waargenomen
1 oogst
50%oogst
e

31 juli
7 aug.
13 aug.
16 aug.

5 aug.
9 aug.
15 aug.
23 aug.

voorspelling
1eoogst
50%oogst
3
7
13
21

aug.
aug.
aug.
aug.

5
9
16
24

aug.
aug.
aug.
aug.

1

)onregelmatigbijdebemonstering
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Bemesting
Algemeen
Om een goed inzicht te krijgen inde mestbehoefte is grondonderzoek noodzakelijk. De
fosfaat- en kalibemesting zullen dan weinig
moeilijkhedenopleveren,mits rekeningwordt
gehouden met het feit of het grondmonster
door de monsternemer als tuinbouwmonster
ofakkerbouwmonsterwordtgenomen.
Van eentuinbouwmonster is sprake als er in
devruchtwisseling éénofmeerderejarendrie
ofmeergewassenperjaarwordengeteeld(intensief). Isdit niet het geval en komen er ook
akkerbouwgewassen in de vruchtwisseling
voor, dan is het raadzaam een akkerbouwmonsterte latennemen.Hetverschil inwaardering tussen beide monsters is ontstaan
doordatvoor hetbemestingsadviesvanintensief geteelde vollegrondsgroenten een veel
hogere P- en K-toestandvan de grond wordt
aangehouden dan indeakkerbouw het geval
is. Bij de waardering van de toestand 'goed'
wordtinbeidegevallenvrijwelevenveelkunstmestalsP 2 0 5ofK 2 0geadviseerd.Alleenhet
niveauvandetoestand isanders.
De stikstofbemesting bij bloemkool luistert
nogal nauw. Een te laag aanbod van stikstof
gaattenkostevanproduktie enkwaliteit. Een
te hoogaanbod levert geen extrageld op,en
isslechtvoor het milieu.Dehoeveelheid stikstof die gegeven moet worden is afhankelijk
van onder andere de voorvrucht en de bemesting met organische mest, jaarinvloeden
enteeltperiode en ras(wel/geen hybride).
Hoeveel stikstof er inde bodem voorradig is,

kunnenwevaststellenmetdezogenaamdeNmineraalbepaling. Het tijdstip van grondmonsternameisbijdeN-mineraalbepalingvanbelang. Indemeestegevallenzalditzokortmogelijk, twee tot drie weken, voor de teelt
moetenplaatsvinden.
Intabel 27 wordt een overzicht gegeven van
deopnameenafvoervannutriëntendooreen
gewasbloemkool.

Stikstof
De stikstofbehoefte van bloemkool is vrij
groot.Degemiddeldestikstofopnamevaneen
bloemkoolgewas,afhankelijkvanteeltduuren
teeltperiode, bedraagt 200 kg N per hectare.
Volgens het stikstofbemestingsadvies van
september 1992moet bijdevoorraadbemesting op zavel- en kleigronden de bodemvoorraad stikstof met kunstmeststikstof worden
aangevuld tot± 250 kg Nper ha. De bodemvoorraadwordtuitgedrukt inkgN-mineraalen
wordtbepaaldviaeengrondmonstertot60cm
diepte. Het Bedrijfslaboratorium voor Gronden Gewasonderzoek te Oosterbeek verricht
deze bemonstering. Als de bodemvoorraad
bijvoorbeeld 70 kg Nper ha is, moet de aanvullingbijdevoorraadbemestingdus180kgN
perhazijn. Meestal istijdensdeteelt nogeen
bijbemestingvanongeveer50kgNperhanodig. Deze gift wordt vaak zo'n zes weken na
het planten gegeven. Voor een teelt van
bloemkool moet dus intotaal ± 300 kg N per
ha beschikbaar zijn. Tot nu toe wordt in de

Tabel27.Nutriënten-opnameenafvoer(kgperha)dooreengewasbloemkool.
vers
ton/ha

drogestof
ton/ha

marktbaar
oogstrest1)

29
37

1,9
3,5

totaal

66

5,4

1

> bovengrondseoogstresten
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N
kg/ha

P2O5
kg/ha

K20
kg/ha

MgO
kg/ha

80
120

27
41

112
181

5,2
11,3

200

68

293

16,5

akkerbouwland geteeld.Deze isdaarbij vaak
opgenomen ineen rotatie met akkerbouwgewassen. Daaromwordt hier naast hetbovengenoemdeadviesvoordeteeltvanbloemkool
op tuinbouwgronden ook het fosfaatbemestingsadviesvoordeteeltvanbloemkoolopakkerbouwland gegeven. Bij de adviesbasis
voor de fosfaatbemesting op akkerbouwland
wordt alleen rekening gehouden met de fosfaattoestand van de grond,weergegeven als
Pw-getal.
Intabel 29 zijn de hoeveelheden fosfaat vermeld die gemiddeld nodig zijn om bij het gevondenPw-getaldeeconomischoptimaleopbrengsttebereiken.
Hetkanvoordeligzijnominhetbouwplanhet
fosfaatvoor minderfosfaatbehoeftige gewassen (granen,zaadgewassen) aan fosfaatbehoeftige gewassentegeven.
InNoord-Hollandisdefosfaattoestandvande
grondinhetalgemeengoed.Menstrooiter75
tot80kgP 2 0 5 per ha.Eenbemesting mettripel-super, superfosfaat of een mengmeststof
metPheefteengunstigeffectopdegroeivan
hetgewas enopde kwaliteit vande kool. Op
fosfaatfixerende gronden is een fosfaatbemesting altijd aan te bevelen. De fosfaatbemestingwordt gewoonlijk vóór het planten bij
de laatste grondbewerking goed door de
grond gewerkt.
Opwinterbloemkool wordtvoorafgaande aan
hetplanteneveneens75à80kgP 2 0 5perha
gestrooid. Ook deze fosfaat moet goed door
degrondwordengewerkt.Somswordtopwinterbloemkool de fosfaatbemesting pas in februari/maartgegeven (zie Mengmeststoffen).
Alsdemeststofnietingewerktwordtzalheteffectvandezefosfaatbemesting gering zijn.

praktijk bij de teelt van bloemkool nauwelijks
met het N-mineraalcijfer gewerkt. Op zandgronden moet het bemestingspatroon waarschijnlijk anders zijn dan op zavel- en kleigronden. Zo zal de totaal te geven stikstof
over meer giften moeten worden gespreid.
Welzaldetotale behoeftevanhetgewasook
neerkomenopdealgemelde300kgNperha.
De huidige hybride-rassen vormen door hun
groeikrachtbijeennormaleN-bemesting veel
blad. Het werken inzo'n gewas wordt er dan
nieteenvoudiger op.Sommige vandezerassenwordendaarbijgevoeligvoordubbelekolen.
Eenenander betekentdat (medeuit praktijkervaringen) met een totaal N-gift van 200 tot
250kgvoordezerassenkanwordenvolstaan.
Bij winterbloemkool wordt vóór de winter gewoonlijk geen stikstof gegeven,inenkelegevallen 50 kg Nper ha KAS. In februari/maart
volgt een zware bemesting van 250 kg Nals
KAS, afhankelijk vandeontwikkeling van het
gewas,gevolgddooreenbijbemestingvan60
tot 75 kg Nals kalksalpeter, wederom afhankelijkvandeontwikkelingvan hetgewas.

Fosfaat
Bloemkooliseengewasmeteennormalefosfaatbehoefte. In 1984 zijn de adviezen voor
fosfaatbemesting gewijzigd enzijn deverschillentussendediverseteeltgebiedenvervallen.
Afhankelijkvandewaarderingvandefosfaattoestand van de grond op basis van de P-Al
(mgP 2 0 5per100gramgrond)enPw-getal(mg
P 2 0 5 per liter grond) geldt voor tuinbouwgrondenhetbemestingsadvies vantabel28.
Tegenwoordig wordt ook wel bloemkool op

Tabel28.Advies voor fosfaatbemesting in kg P2O5 (adviesbasis intensieve vollegrondsgroenteteelt
1984).
fosfaattoestandvandegrond
zeer laag
laag
vrij laag
goed
vrij hoog
hoogenzeer hoog

bemesting in
kgP 2 0 5per ha

P-Al

Pw-getal

350
250
150
75
50
0

< 45
< 85
<105
<125
<125
<125

< 15
< 51
< 71
<110
<110
<110
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Tabel29.Hoeveelheid benodigdefosfaatvoor bloemkool opakkerbouwland.
gift (kgP 2 0 5per hectare)
diluviaal zand,dalgrond
zeeklei
rivierklei,loss
alluviaal zand

Pw-getal
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

240
210
180
160
140
120
110
100
80
70
60
50
40
30
20
0

200
180
160
140
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
0

een

Kali

kaligetal tussen 30 en 39 (veengrond
40/49) als goed beschouwd.
De kalibehoefte van bloemkool isvrij groot. In Bloemkool is gevoelig voor chloor. De voortabel 30worden degeldende normen voor ka- keur gaat dus bij gebruik van enkelvoudige
libemesting vermeld. In de tuinbouw wordt meststoffen uitnaar patentkali.Indien men kaTabel30.Waarderingvandekalitoestandvoordiversegrondsoorten endedaarbijbenodigdehoeveelheidkalivoor bloemkool optuinbouwgronden.
duinzand,diluviaalzand,
zeeklei, dalgrond
waardering
<9
10/19
20/29
30/39
40/49
50/59
>60

zeer laag
laag
vrijlaag
goed
vrij hoog
hoog
zeer hoog

grondsoort
veengrond
Jsselmeergronden
K-getal
<19
20/29
30/39
40/49
50/59
60/79
>80

<9
10/19
20/29
30/39
40/49
>50

loss
K-HCI-gehalte
<9
10/19
20/29
30/39
40/49
50/59
>60

K-gift (kgK 2 0per hectare)
zeer laag
laag
vrijlaag
goed
vrij hoog
hoog
zeer hoog
1

)()K 2 0-gift zeeklei
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300
250
200
150
100
50
0

(350) 1)
(300)
(250)
(200)
(150)
(100)
(0)

300
250
200
150
100
50
0

200
150
100
50
0
0

350
300
250
200
150
100
0

Tabel31.Waardering van de kalitoestand voor diverse grondsoorten endedaarbij benodigde hoeveelheidkali (kgK 2 0per hectare) voor bloemkoolopakkerbouwgronden.
zand, dal-,
veengrond1'
waardering
zeer laag
laag
voldoende
ruimvoldoende
vrijhoog
hoog
zeer hoog

grondsoort
zeeklei met
zeekleimet
<10%organische stof >10%organische stof3)
rivierklei2'

-

<11
11 - 12
13 - 15
16 - 20
21 - 26
27 - 34
> 34

K-getal4)
<4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
>40

K-HCI-gehalte

K-getal
<7
7- 9
10 - 12
13 - 17
18 - 25
>25

loss

<13
13 - 15
16 - 20
21 - 30
31 - 37
> 37

9
11
13
16
21

<9
- 10
- 12
- 15
- 20
- 25
> 25

K-gift (kgK 2 0per hectare)
320
280
250
220
180
160
140
120
110
100
80
70
60
50
40
30
0
0
0

330
290
250
210
170
140
120
100
80
70
50
40
0
0
0
0
0
0

290
260
230
200
170
150
130
110
100
90
80
70
60
50
40
40
30
0

340
310
270
220
160
120
80
60
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

) K-getal=

2)K-getal
20xK-HCI
K-HCIxb*
0,15xpH-KCI 0,05
10+% humus
3)K-getal=K-HCIxb
4
)Voor lossgeldt hier: K-getal= K-HCI-gehalte
*b=correctiefactorvoorhetgehalteaanafslibbaredelenenlooptvan1.598(5%slib)tot0.813(75%slib)
lizout wil gebruiken, dan deze meststof zo
vroeg mogelijk in het voorjaar strooien. In de
praktijk wordt vrij algemeen een norm aangehoudentussen 200en300 kgK 2 0per ha, hetgeen overeenkomt met omstreeks 450 kg kalizout 60% of 1000 kg patentkali. Bij winterbloemkool wordt 1000 kg patentkali
geadviseerd. Deze meststof wordt voor het

planten gestrooid. Bij vroege- en zomerbloemkool wordt de kali in het voorjaar toegediend (vaak K-60), bij voorkeur ruimschoots
vóór het planten. Op een nateelt van bloemkoolvolstaat men gewoonlijk met een samengestelde meststof, eventueel aangevuld met
stikstof.
Het kaligehalte van de grond wordt uitgedrukt
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Tabel 32.Waarderingvandekalitoestandvoor rivierkleiendedaarbijbehorende kaligift (kgK 2 0perha)
voor bloemkool optuinbouwgronden.
slib:

<25
K-HCI

waardering
zeer laag
laag
vrijlaag
goed
vrij hoog
hoog
zeer hoog

6
11
16
21
29

-

<5
10
15
20
28
37
>38

25 -35

kgK20
per ha
450
350
250
175
100
50
0

K-HCI

12
16
21
27
36

<11
- 15
- 20
- 26
- 35
- 44
>45

in het K-HCI-gehalte, hetgeen aangeeft het
aantal mg K 2 0 per 100 gram luchtdroge
grond. Het kaligehalte wordtvoor zand-,dal-,
veen-enkleigrondomgerekendtoteenzogenaamd kaligetal (K-getal). Voor lössgronden
wordtgeadviseerdopbasisvanhetK-HCI-gehalte.
De optimale hoeveelheid kalium voor bloemkool isafhankelijkvan degrondsoort. Bovendien bestaat er nog een afwijkende waardering voor de kalitoestand van de grond volgenstuinbouw- enakkerbouwlandnormen.In
tabel 30 zijn de tuinbouwnormen voor de
waarderingvan de kalitoestandvermeldvoor
de verschillende grondsoorten en de daarbij
behorende kaligiften.
In tabel 31 is de waardering van de kalitoestand op akkerbouwland weergegeven voor
de teelt van bloemkool en de daarbijgeadviseerdegiften.
Voor rivierklei is de waardering van de kalitoestand afhankelijk van het slibgehalte van
degrond.Degeadviseerde gift isonafhankelijkvandekalibehoefte (tabel32).

Mengmeststoffen
De basisbemesting kan ook uit een gift samengestelde meststof bestaan. In de tuinbouwiseenveelgebruikteverhouding 12-1018. Hiervan wordt dan 1000-1200 kg per ha
gestrooid. Inverhouding tot de enkelvoudige
meststoffen betekent dit tamelijk weinig stikstof,vrijveelfosfaat enmatig kali.Geeft men
de kunstmest kort vóór het planten, dan ver70

36-5C

kgK 2 0
perha
500
400
300
225
150
75
0

K-HCI

22
30
37
46
54

<21
- 29
- 36
- 45
- 53
- 60
>61

>50
kgK20
per ha
600
500
400
300
200
100
0

K-HCI

31
39
47
56
64

<30
- 38
- 46
- 55
- 63
- 70
>71

kgK20
per ha
800
650
500
375
250
125
0

dient een chloorvrije samenstelling de voorkeur.
In de praktijk gebruikt men ook wel de verhouding7-14-28.Eigenlijkisdezesamenstellingte fosfaatrijk. Deze meststof wordt infebruari/maart vóór het spitten of ploegen gestrooid. Kort voor het planten volgt dan nog
eenbijbemesting met kalkammonsalpeter.
Inhetzuidwestenisvoorwinterbloemkooleen
giftvan750,soms 1000kg,26-14-0perhain
februari gebruikelijk (240 kg K 2 0 in de vorm
vanK-60isalruimvoorhetplantengegeven).
Somsvolgt inmaart dannogmaals een N-bijbemesting.

Magnesium
Bijhetvaststellenvandebenodigdehoeveelheid magnesium op diluviale zand-, dal- en
lössgrond speelt het organische-stofgehalte
eenrol,aangezien hetvolumegewichtvande
grondindeberekeningvoordeadviseringbetrokken is.Derichtlijn intabel33geldtbijtoepassingvanMgOindevormvanMgS0 4(kieseriet) of MgC0 3 (dolomietkalk). De werking
vanMgOinMgC0 3 isopkortetermijnminder
(± 50%), op langere termijn beter dan bijgebruikvan MgS0 4 .
Op kleigronden en alluviaal zand wordt geen
richtlijnvoor de magnesiumbemestingopbasis van grondonderzoek gegeven. Gebreksverschijnselen kunnendaar het bestebestredenworden door bladbespuitingen met magnesiumzouten(bitterzout).
De kaliumtoestand van de grond kan de be-

Tabel33.Waarderingvande magnesiumtoestandvandegrondendedaarbij benodigde hoeveelheid
magnesiumvoorbloemkoolopakkerbouwgrondenopdiluviaalzand,dalgronden loss.
waardering
zeer laag
laag
voldoende
ruimvoldoende
vrijhoog
hoog
zeer hoog

MgO-gehalte
(inmgMgOperkggrond)
20
30
40
50
60

-

<20
29
39
49
59
79
>79

1

)Volumegewicht=

gift (kg MgOper hectare)
100%granen

andere bouwplannen

(45- MgO-gehalte)x
dikte bouwvoor in
dmx volumegewicht
grond1)

(75-MgO-gehalte)x
dikte bouwvoor in
dmx volumegewicht
grond1)

1

0,02525x%org.stof+0,6541
schikbaarheidvan magnesium negatief beïnvloeden. Daaromdient mende geadviseerde
MgO-giftteverhogen met50kgperhabijeen
kaliumtoestandvangoedof lager,of met100
kg MgO bij een kaliumtoestand van hoog respectievelijk zeerhoog.

Bemestingopzaaibed
Meestalisdegronddiemenvoordeopkweek
vanbloemkoolgebruiktalvoldoendevoorzien
vanvoedingsstoffen.Bijhetzaaienonderglas
iseenlichte giftvanbijvoorbeeld 5kgperare
van de mengmeststof 12-10-18 daarom wel
voldoende. Gedurende deopkweek kandesnoodsnogwatstikstof inopgelostevormworden gegeven. Bij toediening over het gewas
moet met schoon water worden nagespoeld.
Het zaaibed voor winterbloemkool werd gewoonlijk in de vollegrond aangelegd.Aangeraden wordt voor het zaaien dan een goede
strook grond uittezoeken endeze eventueel
nogteverbeteren door erwat compost doorheen te werken. Daarbij kan eventueel een
lichte bemesting worden uitgevoerd met de
mengmeststof 12-10-18.
Thans worden al vrij veel winterbloemkoolplantenookonderglasopgekweekt. Ookdan
is een lichte bemesting met 12-10-18 voldoende.
Bijdeopkweek van kluitplanten isnogweinig
bekendomtrentdetegevenbemesting.InEngeland stelt men dat vóór het zaaien de potgrondinelkgevalsporenelementenenfosfaat

dient te bevatten. De kali en stikstof worden
vaak pastijdensdeopkweek gegevenenwel
opdie momentendatdeplantzenodig heeft.
Vanaf het doorkomen van de hartblaadjes
wordt dan wekelijks via de beregening enige
kalisalpeter gegeven. Het beregeningswater
heeft daarbij een E.C.-waardevan2à2,5 en
erwordt± 1mmvangegeven.Nadebemesting wordt met 1à2 mmschoon water nageregend.Opdezewijzeontstaatertragegroei.
Pas aan het eind van de opkweekperiode
wordt hetbemestingsniveau opgevoerd.

Borium
Van de sporenelementen is borium onmisbaar voor bloemkool. Bij een tekort aan borium ontstaat een bruinverkleuring van de
bloem.Verderwordtweleensgedachtdathet
verschijnselvanzogenaamde'dubbele'eveneenstewijten isaanboriumgebrek.Indeliteratuur worden hollestronken,stamrotenverkurking ook als boriumgebrek aangemerkt.
'Dubbele' treft men tegenwoordig inde praktijk minder aandan indezestigerjaren. Ditis
toeteschrijvenaanhetgebruikvanselecties,
die niet of weinig gevoelig zijn. Toch kan het
verschijnsel nogvoorkomen,vooralopgroeikrachtige gronden. Wanneer echter zorgvuldig met stikstof wordt omgesprongen, dat wil
zeggen nietteveel inéén keerenwat minder
gebruiken, dan behoeft boriumgebrek geen
probleemtezijn.
Boriumgebrek istevoorkomen door kortvoor
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het planten 15tot 20 kgBorax 10% per hate
strooien en daarna in te werken. Eventueel
kan ook een gewasbehandeling worden uitgevoerd.Boraxlostmoeilijkopinkoudwater.
Eerstoplosseninwarmwaterendaarnaaanvullen met water kan een goede oplossing
zijn. Beter oplosbaar is Maneltra-borium, dat
in een dosering van 2 kgop 1000 liter water
perhawordtgespoten.

Molybdeen
Een ander onmisbaar sporenelement is molybdeen. Gebrek hieraan veroorzaakt hetzogenaamde 'klemhart'. Het hart is in meer of
minderematebeklemd.Hetbladvertoonteen
lichte tot zware bobbeling met vaak een niet
normaleuitgegroeide bladschijf, diesomsgescheurd lijkt. Deze gebreksziekte kan men
voorkomen door 20 gram natrium- of ammonium-molybdaat per m 3 aan de potgrond toe
tevoegen.
Op het zaaibed kan men één dag vóór het
zaaien spuiten met 1 gram natrium-molybdaat, opgelost in water, per m 2 . Inwerken is
gewenst. Eenandere mogelijkheid isdeplanten in een zo vroeg mogelijk stadium te behandelen met een oplossing van 2 gram natrium-molybdaatper 10literwater per 100m 2
enhierbijeenuitvloeier tegebruiken.
Klemhart moet men niet verwarren met hartloosheid. Kwam klemhart bijna uitsluitend
voorbijdeweeuwen-envrijstersteelt,delaatstejarenishetookbijdezomer-enzelfsbijde
herfstteeltgeenonbekendverschijnsel meer.
Insommigegevallen,metnamebijdevroege
teelt,kanklemhartookinernstigemateophet
produktieveldoptreden.Meestalzijndegroeicondities dan koud en droog. Een gewasbespuitinginhethartvandeplantkaninzo'ngeval
helpen, maar vaak is beregening en N-bijbemesting, in combinatie met betere weersomstandigheden een oplossing die meer effect
sorteert.
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Organischemest
Onder stikstof werd alopgemerkt dat hetgebruikvan dierlijke of plantaardige organische
mest beter zoveel mogelijk kan worden beperkt in verband met de vaak ongelijkmatige
naleveringvandestikstofuitditmateriaal.Bovendien kan een ongelijkmatige verdeling in
de grond nog eens verder bijdragen aan een
onregelmatige standvan hetgewas.
Ditgeldt nietalleenvoor de mest dievoor het
lopendeteeltseizoenistoegediend,maarook
voor in het verleden toegediende organische
mest.
Percelen die frequent met organische mest
zijn bemest, bouwen een potentiële stikstofvoorraad op die nog een aantal jaren kan
doorwerkenindevormvanmineraliseringvan
stikstofuitdeorganischestof.Dehoeveelheid
vrijkomende stikstof kan daarbij oplopen van
enkele tientallen tot meer dan honderd kg N
perhectareperjaar.Hetwordtdanmoeilijkde
stikstofbemesting van het gewas goedtebesturen.

Gebreksziekten
Gebreksziekten komen het meestvoor inperiodenwaarindegroeinietoptimaalmeerverloopt tengevolge van lage bodemtemperatuur,
koude weersomstandigheden, veel neerslag
enandere groeiremmendeomstandigheden.
Bloemkool ondervindt weinig hinder van gebreksziekten. Bij tekort aan stikstof vertoont
het gewas een licht-groene kleur, later overgaand ineen paarse gloed.Bijeentijdige bijbemestingverdwijnt hetverschijnsel.Magnesium-gebrekuitzichviaeengroverechlorosetekeningofverkleuring.Hetgebrekisvooralte
merkenopvolgroeide bladeren.Ditverschijnselkanhetbeste bestredenwordendoor een
bladbespuiting met magnesiumzouten (bitterzout).

Onkruidbestrijding
Algemeen
Inhet algemeen worden onkruiden inbloemkool chemisch bestreden.Voor het chemisch
bestrijdenvanonkruidenophetplantenbed,of
na uitplanten in het produktieveld zijn slechts
enkelemiddelen(herbiciden) beschikbaar.De
laatstejaren krijgtechterdemechanischeonkruidbestrijding, al of niet in combinatie met
chemische bestrijding, meer en meer aandacht. Dit vanwege de strenge eisen die om
redenvanbeschermingvanhetmilieuaangebruikvanmiddelenwordengesteldenookom
financiële besparing op het gebruik van middelen.
Behalvevandegrondsoort,desoortgrondbewerking en het tijdstip van zaaien of planten
zaldeonkruidvegetatie vanhet produktieveld
ook afhangen van de voorgeschiedenis van
het perceel.Duidelijk isechter dat onkruidbestrijding nodig is om concurrentie tussen gewas en onkruiden in relatie met water ennutriënten en daarmee opbrengstderving te
voorkomen.Ookmoetwordenvoorkomendat
dekwaliteitvandebloemkooltesnelachteruit
zou kunnen gaan als gevolg van de aanwezigheid van teveel onkruid en mogelijk daardoor ook aantasting door schimmelziektenof
slakken. Het isinhetgeheelvandegewasrotatievangroot belangdeonkruiddruk zo laag
mogelijktehouden.

Mechanische onkruidbestrijding
Naast de geïntegreerde aanpak, waarbij het
gebruikvan middelenwordt beperkt door een
rijenbespuiting te combineren met mechanische bestrijdingtussenderijen,zijndemogelijkheden bijbloemkool bij uitstekgeschikt om
soms helemaal zonder herbiciden het gewas
onkruidvrij te houden. Vooral de afstand tus-

sen de rijen biedt goede mogelijkheden voor
schoffelen,frezen ofaanaarden.
Een mechanische onkruidbestrijding moetaltijd ondiep zijn en worden uitgevoerd bij net
gekiemde of jonge onkruiden. Een diepe
grondbewerkingkanteveelgrondaandewortelsvanhetonkruidlaten,waardooronderniet
altedroge omstandigheden de kansopweer
aanslaan van het onkruid groot is.Ook wordt
bij diep bewerken de kans op schade aan de
wortels van het gewas groter. Mechanische
onkruidbestrijding wordt meestal uitgevoerd
tussen de rijen, maar inde rijook wel met de
hand. De werkbreedte van de werktuigen
moet worden afgesteld op de breedte van de
zaai-of plantmachine inverband metdeaansluitrijen. De werkbreedte per element moet
zodanigzijndatgeengewasbeschadigingoptreedt.
Wordt een eenrijige frees gebruikt dan moet
viaafsteuning eenconstante werkdiepte worden gerealiseerd. Frezentegen onkruid heeft
pas de voorkeur, wanneer er al te veel of te
grote onkruiden aanwezig zijn. Op slemp- en
stuifgevoelige gronden kan echter de slemp
enstuifgevoeligheid nafrezentoenemen.
Schoffels en/of freesmessen moeten goed
scherp zijn en nauwkeurig afgesteld kunnen
worden om ondiep te kunnen werken. Veel
schoffels worden tegenwoordig in een parallellogram gemonteerd.Snelopdrogen vande
bewerkte laagisbelangrijk, zodatonder goed
drogendeomstandighedengewerktmoetworden.
Naast genoemde werktuigen zijn er ook nog
alternatieven in de vorm van rolschoffels en
rolborstels. Het succes van de mechanische
onkruidbestrijding hangtafvandeinzetenhet
inzicht van de teler, de onkruidvegetatie, de
grondsoort enhetweer.
Inhetalgemeen echter zaldoor ééntot enige
malenschoffelen,alofnietgecombineerdmet
aanaarden, vaak een goed onkruidbestrijdingsresultaat behaaldkunnenworden.
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Chemische onkruidbestrijding
Plantenbed
Wanneer het plantenbed vroeg wordt klaargemaakt, kan men ruim voor het zaaien onkruid bestrijden door een bespuiting met glyfosaatuittevoeren.Voorhetzaaienofvoorde
opkomstvanhetgewas bijaanwezigheid van
klein onkruid kan gespoten worden met paraquat ofglufosinaat-ammonium.Soms geeft
een combinatie van paraquat en diquat een
beter effect danparaquatalleen.
Daarnaast kan voor de onkruidbestrijding op
het plantenbed gebruik gemaakt worden van
propachloor. Bij gebruik van dit middel dient
mengoedopdeaangegeven doseringte letten.Ditmiddelmoetkortnahetzaaienworden
gespoten, wanneer er nog geen onkruiden
aanwezig zijn. Optimaal voor het spuiten is
eenenigszinsvochtige grond.Enige regenof
een lichte beregening na het spuiten is gunstig; zware regenval na de toepassing kan
echterernstigegevolgenvoordeopkomstvan
het gewas hebben. Kleine brandnetel is met
propachloor moeilijktebestrijden.
Chemische onkruidbestrijding vóór de opkomstvanhetgewasgeeftdeminstekansop
schadealsoprijenisgezaaid,inverbandmet
de regelmatige zaaidiepte.
Bij de plantenopkweek onder glas kan ook
propachloorwordengebruikt,echterineenlagere dosering dan in de vollegrond. Na toepassingonderglasdienterheledagenflinkte
worden gelucht. Na de plantenopkweek (na
circazestottienweken)ispropachloorgeheel
ofvrijwel geheel uitgewerkt. Overigens zal bij
plantenopkweek in een kas veelal geen onkruidbestrijding nodigzijn.
Produktieveld
Algemeen
Ook op het produktieveld kunnen onkruiden
vooraf chemisch worden bestreden. Ruim
voor hetzaaien of planten kanook hierglyfosaatworden gebruikt ofvoor deopkomst van
hetgewas bijaanwezigheidvan klein onkruid
paraquat of glufosinaat-ammonium. Soms
geeft eencombinatie van paraquat en diquat
eenbreder effect danparaquatalleen.
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Planten
Tot een week à tien dagen na het uitplanten
kan op onkruidvrije en liefst vochtige grond
worden gespoten met propachloor of metazachloor. Dezemiddelenwerkenniettegenal
aanwezige onkruiden. Ook hier kan overwogen worden of een rijenbespuiting gecombineerd met schoffelen tussen de rijen, uitgevoerdkanworden.Opwinterbloemkool wordt
soms nog simazin gebruikt. De bespuiting
heeftdanenkelewekennahetplantenplaats,
eventueel kort nade laatste keer aanaarden.
Overigensisbijdeteeltvanbloemkoolzelden
eenvolledigchemischeonkruidbestrijdingnodig.Opnietalteonkruidrijkegrondenleentde
teeltzichzelfs uitstekendvoor een uitsluitend
mechanische onkruidbestrijding.
Voordebestrijdingvangrasachtige onkruiden
kan men in bloemkool alleen gebruik maken
van sethoxydim; de dosering is afhankelijk
vandeonkruidvegetatie.Ditmiddelwerktechter niettegenstraatgras.
Middelen
diquat (o.a.Reglone),dosering3literper ha
Toepasbaarvooropkomstofvoor hetplanten
van de bloemkool. Bestrijding van eenjarige
tweezaadlobbigen. Wortelonkruiden worden
alleenbovengrondsafgebrand.Grasachtigen
wordenslechtsbestreden.Werktalleentegen
aanwezige onkruiden en heeft geen nawerking via de grond. Spuiten onder droge omstandigheden.
diquat/paraquat(o.a.Actor),dosering4-5liter
perha
Spuitenvooropkomst ofvoor hetplantenvan
de bloemkool. Middel met brede werking.
Wortelonkruiden worden alleen bovengronds
afgebrand.Werktalleentegenaanwezigeonkruiden.Somsgeeftdezecombinatie eenbetere werking dan paraquat alleen. Geen nawerking via de grond en heeft snelle werking
bijfellezonneschijn.
gufosinaat-ammonium (Finale),dosering 3literperha
Toepassen uitsluitend circa drie dagen voor
opkomstvanhetgewasofvoorhetplantenop
aanwezige jonge onkruiden.Vroegtijdige bereidingvan hetzaaibedop produktieveld ver-

dientaanbevelingteneindete bewerkstelligen
datophetmomentvantoepassenzoveelmogelijk onkruiden zijn opgekomen. Het is verbodenditmiddelingrondwaterbeschermingsgebiedentegebruiken.
glyfosaat (o.a. Roundup), dosering afhankelijk van onkruidvegetatie en percentage actievestof vandeformulering
- Tegen kweekgras en andere overblijvende
grassen uitsluitend het middel met eengehalte van 360 gram per liter gebruiken;dosering:4literperhaof2,5 literperha+een
uitvloeier.
- Tegen overblijvende dicotyle onkruiden als
akkerdistel en kleinhoefbladuitsluitend het
middelmeteengehaltevan360gramperliter gebruiken;dosering 6 liter per haof 4liter per ha+ uitvloeier.
- Tegen eenjarige onkruiden is2-4,5 liter per
ha voldoende al naar gelang het gehalte.
Toepassingindeperiodevan 1 tot4weken
voor het zaaien of planten wanneer deonkruiden voldoende bladmassa hebben gevormd. Bij bestrijding van eenjarige onkruidenmagnaéénàtweedagenaleengrondbewerking plaatsvinden; bij de bestrijding
van wortelonkruiden moet hiermeetenminsteéénweekworden gewacht.
Indepraktijkwordenoplichtegrondenenonder vochtige omstandigheden soms ook lageredoseringen gebruikt waarmee goederesultatenwordenverkregen.
metazachloor(ButisanS),dosering2,5tot3literperha
Toepassennahetaanslaanvandeplantentot
circa één week na het uitplanten op onkruidvrije liefst bezakte, vochtige grond,als direct
na de bespuiting geen neerslag wordt verwacht. Op zavelgronden van 20 tot 30%slib
en tenminste 2% humus, als ook op zandgronden met 4 à 5% humus, 2,5 liter per ha,
op zwaardere en humusrijke gronden 3 liter
per ha. Spuiten op een droog gewas. Door
contactwerking worden slechts net gekiemde
ofzeer kleineonkruiden bestreden.Wanneer
na het planten een beregening moet worden
uitgevoerd ishetnoodzakelijk ditvoor detoepassing van metazachloor te doen wegens
kans op schade door inspoeling. Dit kan ook

het gevolg zijn na veel neerslag. Metazachloor niettoepassen in grondwaterbeschermingsgebieden. In kort lopende teelten dient
mentussen detoepassing en het inzaaien of
planten van voor metazachloor gevoelige
volggewassen een periode van 6 maanden
aantehouden.
propachloor (o.a.Luxanpropachloor 575FC,
Ramrod),dosering 8literper ha
Toepasbaar kort na zaai, of in uitgeplante
bloemkool na het aanslaan tot zeven dagen
na het planten. Spuiten op een onkruidvrije,
vochtige en gesloten grond. Er is kans op
schade in ter plaatse gezaaide bloemkool
wanneer kort nadetoepassingveel neerslag
is gevallen. Niet spuiten bij warm weer in de
buurt van bloeiende tulpen. Kans op schade
bijnaastliggendepercelenmetbloeiendegranen, augurken, meloenen, tomaten en komkommers in verband met dampwerking van
propachloor. Ditkanookbijtoepassingonder
glas.Hetisverbodenditmiddelingrondwaterbeschermingsgebieden tegebruiken.
paraquat (o.a.Gramoxone),dosering2-3liter
perha
Spuitenvooropkomstofvoor hetplantenvan
de bloemkool. Middel met brede werking.
Werkt alleen tegen aanwezige onkruiden.
Goedewerkinggrassen.Geen nawerking via
degrond.Wortelonkruiden wordenalleenbovengronds weggebrand. Snelle werking bij
fellezonneschijn.
sethoxydim (Fervinal)+Schering-11olie,doseringafhankelijk vanonkruidvegetatie:
- tegenopslagvanraaigras:1-1,25liter+3liter
olieperha;
- tegen hanepoot enwindhalm: 1,25-1,5 liter
+ 3literolieperha;
- tegenduistenwildehaver: 1,5-2liter+3liter
olieperha;
- tegenopslagvangranen:2,5-3 liter+5liter
olieperha;
- tegenkweekgras:3-4liter+5literolieperha.
Toepasbaar inelkgewasstadium.Spuitenop
droge onkruiden tussen het 2-4 bladstadium
en einde uitstoeling. Kweekgras moet 15-25
cm hoog zijn. Kweek wordt alleen bovengronds bestreden.Dewerking ispasna2à3
75

weken zichtbaar. De onkruiden vertonen in
deze periode echter geen groei meer. Niet gelijktijdig met een ander herbicide verspuiten.
Voor consumptiegewassen geldt een veiligheidstermijn van 3 weken. Niet toepasbaar in
grondwaterbeschermingsgebieden in de periode 1oktober - 1 april.

een dosering van 0,4-0,5 kg per ha. Toepasbaar inwinterbloemkool, enkele weken na het
planten, kort na de laatste keer aanaarden.
Spuiten op vochtige, gesloten en onkruidvrije
grond. Simazin heefteenlange werkingsduur.
Bijwegvriezen vandewinterbloemkool kansimazin nadelige effecten op een vroeg gestarte volgteelt hebben. Intabel 34 wordt een
overzicht gegeven van de te verwachten effectenvande middelen. Raadpleeg steeds de
meest recente versie van de Gewasbeschermingsgids en het etiket op de verpakking.

simazin, dosering afhankelijk van grondsoort:
- zand-enlichtezavelgronden 0,75 kgper ha;
- klei- en veengronden: 1kg per ha.
Bij gebruik van Gesatop 90%spuitkorrel geldt

Tabel34.Overzicht van hette verwachten effect van de middelen bij de aangegeven tijdstippen endoseringen.
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Viola tricolor
Mercurialis annua
Alopecurus myosuroides
Fumariaofficinalis
Polygonumlapathifolium
Veronicaspecies
Chenopodiumalbum
Chrysanthemumsegetum
Anagallisarvensis
Echinochloacruss-galli
Galeopsistetrahit
Capsellabursa-pastoris
Sinapisarvensis
Lamiumamplexicaule
Matricariachamonilla
Galiumaparine
Urticaurens
Seneciovulgaris
Raphanusraphanistrum
Galinsogaparviflora
Euphorbiahelioscopia
Atriplex species
Stellariamedia
Lamiumpurpureum
Polygonumpersicaria
Spergulaarvensis
Poaannua
Polygonumaviculare
Apera spica-venti
Thlaspiarvense
Polygonumconvolvulus
Solanumnigrum

Ziekten
Algemeen
In de teelt van bloemkool kunnen verschillende ziekten voorkomen. Een aantasting
door éénof meerdereziekten kanopbrengstdervingveroorzaken.Ookkaneenaantasting
leiden tot vermindering van de kwaliteit van
hetoogstbare produktwat minstens zonadeligis.Vooralingebiedenwaarbloemkoolbijna
het gehele jaar door op het veld staat is de
kans op bladvlekkenziekten en bacterieziekten groot. Het achterlaten van zieke gewasresten op het veld kan de kans op het optreden van bladvlekkenziekten vergroten. Ter
bestrijding van ziekten zullen, zolang er nog
geen resistente of minder gevoelige rassen
volop beschikbaar zijn, fungiciden ingezet
moeten worden. Het bestrijdingsmiddel moet
pas dan worden ingezet als de ziekte in het
gewasisgesignaleerden/ofdeomstandighedenvooroptredengunstigzijn.Hetisdanook
heel belangrijk dat het regelmatig op ziekten
wordt gecontroleerd.

Schimmelziekten
Bladvlekkenziekten
Alternaria brassicae en Alternariabrassicicola(spikkelziekten)
Deze ziekten treden vooral op bij vochtige
weersomstandigheden eneenminimale temperatuurvancirca 13°C.Deaantasting begint
meestalmetenkelevlekkenopdeouderebladeren.Zezijn rond, bruin,omgevendoor een
gele zone en bedekt met een 'poeder' van
bruinesporen,dielaterophetbladdevoorAlternaria-soorten karakteristieke 'staart' van
bruine vlekjes veroorzaakt. Vaak zijn duidelijke ringen zichtbaar in de vlek. Devoor Mycosphaerella typerende zwarte puntjes ontbreken.Eenzwaaraangetastbladvergeelten

sterftvroegtijdigaf.Somswordtdebloemkool
zelf aangetast en gaat bruin-zwarte vlekken
vertonen. Infectiebronnen zijn besmette gewasresten enbesmetzaad.Zodradeaantasting wordt waargenomen een bespuiting uitvoeren met iprodion. Zonodig de bespuiting
herhalen. Bij besmet zaadeenzaadontsmetting uitvoeren metiprodion.
Mycosphaerella brassicicola (kringvlekkenziekten)
Bij een hoge relatieve luchtvochtigheid van
90-100% en een temperatuur van 0-26°C
worden de ascosporen van de Mycosphaerella-schimmel uitgestoten en komen via de
windenopspattendwateropdeplantterecht.
Deascosporen kiemenhetsnelstbijeentemperatuur van 15-21°C en een relatieve luchtvochtigheidvan 90-100%(24uur) en kunnen
viadehuidmondjesdewaardplantinfecteren.
Voor de kieming van de sporen is ongeveer
vier tot zes dagen nodig met weersomstandighedenzoalshierbovenvermeld.Erontwikkeltzichtussenenindewaardplantcelleneen
mycelium dat natweetot drieweken vlekken
ophetbladtotgevolgheeft.Dezebladvlekken
wordengevormdbijtemperaturenvan0-28°C
vooropgesteld dat de relatieve luchtvochtigheid90-100% bedraagt. Deontwikkeling van
de ziekte verloopt echter het snelst bij een
temperatuur tussen de 16-20°C en een hoge
relatieveluchtvochtigheid.DezeziektetastalleenBrassica-soortenaan.Bijbloemkoolisde
schade minder ernstigdanbijanderekoolgewassen aangezien de kool niet wordt aangetast.Omdatdeschimmeleenincubatietijd(tijd
tussen infectie en zichtbaar worden van de
vlekken) van twee tot drie weken heeft, worden de vlekken meestal plotseling massaal
zichtbaar. Omdat bladvlekken veroorzaakt
door Alternaria en Mycosphaerella niet altijd
even gemakkelijk van elkaar te onderscheiden zijn, worden in tabel 35 enige verschilpuntentussendebladvlekkenvermeld.
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Tabel35.VerschillentussenAlternariaenMycosphaerellabladvlekken
Alternaria-vlekken

Mycosphaerella-vlekken

1. meestalomringddoorbredehelgelezone

meestalomringddoorsmallebleekgelezone

2. vlekkendonker-totlichtbruin

vlekkenmeergrijsbruin

3. duidelijke'ringen'indevlekkenzichtbaar

meestalgeen'ringen'indevlekkenzichtbaar

4. bruinesporen(alssprietjes)zichtbaarop
devlekken

nooit bruine sporen zichtbaar (worden niet
gevormd)

5. nooitvruchtlichamenzichtbaar(worden
nietgevormd)

vruchtlichamen (als zwartestipjes) zichtbaar
indevlek

Deindetabelgenoemdekenmerkenzijnzeer
goedzichtbaar meteenloep (vergroting circa
10maal).
Deverschillen 1, 2 en 3 zijn niet altijd specifiek. Soms is de kleur van een Mycosphaerella-vlekookdonkerbruin,of isereenduidelijke gele zone zichtbaar, terwijl Alternariavlekken ook wel eens geen gele zone
vertonen.Wordenechterdeverschillen4en5
aangetroffen danbestaatergeentwijfelmeer
over deziekteverwekker, want deze kenmerken zijn specifiek voor de desbetreffende
schimmel.
Een directe bestrijding van deze ziekte is op
het ogenblik mogelijk met benomyl of carbendazimineentweemaligetoepassing.Toevoegingvaneenuitvloeier isgewenst.Deveiligheidstermijn is drie weken. Het beste toepassingstijdstip is na een vochtige periode
van twee tot drie dagen, als de schimmel in
staat ishetgewasteinfecteren.
Kiemplantziekten
Diverseschimmels,zoalsThanatephorus,Alternaria, Leptosphaeria en Botrytis-soorten
kunnenwegvalvankiemplantenveroorzaken.
Zaad dat besmet is metAlternaria-soorten of
Leptosphaeria maculans ontsmetten met
iprodion, respectievelijk thiram-carbendazim,
ofthiramthiofanaat-methyl.
Dezogenaamde 'zwartpoten'worden veroorzaakt door Thanatephorus cucumeris (Rhizoctonia solani). Op de stengelvoet ontstaan
blauw-zwarte vlekken en de stengelvoet
snoert in. Het wortelstelsel blijft achter in
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groei.Ophetzaaibedkanvoorhetzaaieneen
behandeling met tolclofos-methyl uitgevoerd
worden,of nazaaieenbehandeling metiprodion. Ontsmetten van het zaad gebeurt door
dezaadbedrijven.Letbijaankoopvanzaadof
ditontsmet zaadis.
Knolvoet (Plasmodiophora brassicae)
Dezeziektewordtveroorzaaktdoordeschimmel Plasmodiophora brassicae,diedoor middelvan rustsporen,jarenlang indegrond kan
overleven.Aandewortelsvandeplantenontstaan onregelmatige opzwellingen (knollen),
diedewater-envoedselopnamevandeplant
bemoeilijken.Aangetaste plantenblijvenachter in groei en gaan op zonnige dagen slap
hangen. De schimmel kan alleen kruisbloemige planten (ook onkruiden zoals herderstasje)aantasten.DerustsporenvanPlasmodiophorabrassicaekunnen10tot15jaarinde
grondlevensvatbaar blijven.
Eendirectebestrijdingvandeschimmelisniet
mogelijk. Eventueel kanzieke grond ontsmet
wordenmetkalkstikstof endazomet.Eenlaag
gehalteaanopneembaar calcium indegrond
werkt de ziekte in de hand. Op lichte zandgronden zal bij een lagere infectiedruk meer
aantasting optreden dan op de zwaardere
kleigronden.BijeenhogepHzijnergeenproblemen metdezeschimmel.
Knolvoet is een bodemgebonden ziekte, die
alleen verspreid kan worden via zieke grond
(ook potgrond) en aangetaste planten. Hygiëne isdus uiterst belangrijk.
Resistente rassenzijnnogniet beschikbaar.

Leptosphaeria maculans (PhomaUngarn)
(valiers)
Devoetvandeplantwordtbruinenerontstaat
droogrot. Deplantvalt omensterft af.
Dit omvallen gebeurt meestal als de bloemkoolgevormdwordt.
Kiemplanten die aangetast worden, vallen
vaak direct weg of vertonen een lichtbruine
vlekopdestengel.Opdegrensgrond-luchtis
de plant ingesnoerd. Deze plantjes niet verspenenofpoten.
Somswordeneropdebladerenpapierachtige
vlekken zichtbaar, waarin al gauw vruchtlichaampjes, als 'grote' zwarte stippen,zichtbaar worden. Een directe bestrijding is niet
mogelijk.
Aantastingvindtplaatsviabesmetzaadofvia
besmettegrond.Inhetlaatstegevalvrijwelaltijdnagroeistagnatievanhetjongegewas,bijvoorbeelddooreenslechtestructuur.Ookhet
enkele dagen laten staan van de geplukte
planten en een aantasting van de koolvlieg
vergroten de kans op vallers. Men kan deze
schimmelziekte voorkomen door uit te gaan
van gezond zaad en te zorgen voor eenongestoordegroei.
Preventief kan een zaadontsmetting worden
uitgevoerd metthiram/benomyl (ofcarbendazimofthiofanaat-methyl).
Verderishetaanbevelenswaardigomgewasresten waar dit mogelijk is reeds in de herfst
onderteploegen.Overblijvende gewasresten
zijnnamelijk eenbronvanbesmetting.
Valsemeeldauw(Peronospo-ra parasitica)
Bij aantasting ontstaan op de bladeren gele
vlekken, die meestal begrensd worden door
nerven. Aan de onderzijde van het blad verschijnen bij vochtige weersomstandigheden
indevlekken dewitte sporedragers metsporen.Deschimmelkandejongebloemkoolbinnendringen waardoor stukjes bloemkool
zwart worden en niet meer meegroeien. Dit
verschijnsel noemen we kanker en treedt op
inverschillende perioden. Erbestaat verschil
ingevoeligheidtussenderassen.
Deziektetreedthetmeestoptijdens perioden

met een hoge luchtvochtigheid. Bestrijding:
ophetplantenbedenophetveldzodradeeerste aantasting waargenomen wordt, een behandeling toepassen met propamocarb-hydrochloride en deze indien nodig herhalen.
Probeertervoorkomingvanaantastingophet
plantenbed niet te dicht te zaaien en kassen
goedteluchten.
Bijbestrijdingophetveldopeenafgehardgewasmeteendikkewaslaagophetbladistoevoegingvaneenuitvloeiergewenst.Wanneer
de waslaag dun is, bijvoorbeeld bij een periode van donker en nat weer, is toevoeging
van uitvloeier niet nodig.Indatgeval kaneen
uitvloeier zelfsschadeveroorzaken.
Witteroest (AlbugoCandida)
Alle delen van de plant, behalve de wortels,
kunnen aangepast worden. Op de bladeren
worden pukkels met witte 'blazen' zichtbaar,
diebijopenbarsteneenwitpoedervansporen
verspreiden. De pukkels variëren in grootte.
Later in het seizoen kunnen de pukkels bruin
verkleuren.
Detemperatuur heefteengroteinvloedophet
optreden van witte roest. Optimale temperatuurvoor kiemen ligt rond 10°C. De minimum
temperatuur isongeveer0°Cendemaximum
temperatuur 25°C.
De schimmel overleeft ongunstige weersomstandigheden als oospore (rustspore) in de
grond. Perioden met een hoge luchtvochtigheid bevorderen de ziekte. Er lijkt verschil in
gevoeligheid te bestaan tussen de rassen.
Eendirecte bestrijding isnogniet mogelijk.
Bijbloemkoolisdeschademinderernstigdan
bij andere koolgewassen aangezien de kool
nietwordt aangetast.

Bacterieziekten
Zwartnervigheid(Xanthomonascampestris)
De meest voorkomende symptomen op het
bladzijnvande bladrand uitgaande gele verdroogdedriehoekigevlekken,metzwartdoorschemerende nerven.Tevens kunnen erverspreid over het blad donkere hoekige (soms
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ook afgeronde) vlekken voorkomen, die
meestal eenwaterige rand hebben enomgeven worden door vergeeld bladweefsel. Bij
een ernstige aantasting kleuren de vaatbundels in de stronken zwart. Via verwondingen
en huidmondjes dringtdeze bacterie de plant
vanafdebladrandbinnenenvermeerdertzich
viadevaten.
Deze bacterieziekte kan met het zaad overgaan, maar kan ook overblijven op andere
waardplanten dan bloemkool en op gewasresten of in de grond. Het bestrijden van
zwartnervigheid met chemische middelen is
niet mogelijk. Erblijken rasverschillen voorte
komen. Als in een perceel zwartnervigheid
voorkomt wordt ter voorkoming vanverspreidingaangeradenalleendoorditperceeltelopenofterijdenals hethoogst noodzakelijk is.
Directnahetoogstenhetgewasversnipperen
enonderwerken.
Bacterievlekkenziekte (Pseudomonas syringae)
Op de bladeren kleine (1-3 mm) ronde vlekken, die later hoekig worden. Ze zijn bruinzwart en omgeven door een duidelijke zichtbare waterige rand. De vlekken kunnen samenvloeien. Alleen in warme, vochtige
zomers iser kansopaantasting.
Geen bestrijding mogelijk.

Middelen
De hier opgenomen adviezen gelden op dit
moment van samenstelling. Na korte of langere tijd kan verandering in de adviezen optreden. Raadpleeg dus steeds de meest recenteversievandeGewasbeschermingsgids
of de Gewasbeschermingsadviezen op het
etiket van het desbetreffende middel op de
verpakking.

Niet-parasitaireziekten
Hartloosheid
Onder hartloosheid wordt hetgeheelwegvallenvan hetgroeipunt verstaan.Het laatstge80

vormde blad kan hierbijvervormd zijntot een
naaldvormig uitsteeksel of bekervormig met
een abnormale steel. De overgang van de
normalebladerennaarditbijzonderebladkan
zeerplotselingzijn.Inextremevormkaninhet
geheelgeenbladvormingoptredenenworden
alleendecotylengevormd.
Het verschijnsel doet zich hoofdzakelijk voor
bijdeteeltendiegedurende de herfst enwinter worden gezaaid, waarbij het verschijnsel
zichbijzondersterkkanvoordoenbijdelatere
rassen.
Hetkanzichtbaar zijnop het momentvanuitplanten, maar soms wordt het pas zichtbaar
nahetuitplanten.Overdeoorzakenendemogelijkheden tot het voorkomen is weinig bekend.UitEngelsonderzoek kwamnaarvoren
dat lage temperaturen (rondom 0°C) het verschijnsel konden oproepen,waarbij de plantleeftijdeveneensvan invloedwas.Degevoeligheidwashetgrootst ineenjongstadium.In
hetzelfde onderzoek werdook eeneffect van
daglengte tijdens de kieming aangetoond;
een korte dagvan 10uur gaf een hoger percentage dan 12uur.
Eénofbeidefactoren kunnen mogelijk heteffect van de zaaidatum verklaren, namelijk
gaande van begin oktober naar eind februari
neemt meestal het voorkomen toe en later
weer af. Inzaaisels naeindfebruari komt het
bijnanietmeervoor. Hetadviesisdatdetemperatuur bij de opkweek na het doorkomen
van de eerste hartblaadjes niet beneden de
8°Cmagkomen.
Klemhart
Het hart isinmeerof mindere matebeklemd.
Het bladvertoont een lichtetot zware bobbeling met vaak een niet normaal uitgegroeide
bladschijf, die soms gescheurd lijkt. In erge
gevallenwordendehartbladerendermatebeschadigd, dat ze verloren gaan. Het treedt
vaak op na groeistoornissen, koud weer en
dergelijke. Klemhart wordt veroorzaakt door
gebrekaan molybdeen.
Ter voorkoming 20 gram natrium-molybdaat
perm 2doordeopkweekgrond werken,of het
zaaibed één keer voor het zaaien bespuiten
met 1gram per m2.Isditniet uitgevoerd,dan

deplanteninzojongstadiumbehandelenmet
2 gram natrium-molybdaat per 100 m 2 plantenbed.
Klemhart moet men niet verwarren met hartloosheid. Kwam klemhart bijna uitsluitend
voorbijdeweeuwen-envrijstersteelt,delaatstejarenishetookbijdezomer-enzelfsbijde
herfstteelt geenonbekendverschijnsel meer.
Boren
Inleiding
Het onvermogen van de plant een kool te leveren van voldoende omvang wordt 'boren'
genoemd. De kooltjes gaan 'los' groeien als
dezeeendiametervan8-9cmhebbenbereikt.
Dehoeveelheid blad ismeestal geringen het
gevormde blad is smal en kort. Het aandeel
boorders in een bepaalde planting kan oplopentot 100%. Ditaandeelwordt aangetroffen
voordatdewelvolledigontwikkeldekolenkunnenworden geoogst.
Ophetmomentdatdeboorderszichtbaarworden, kan er niets meer aan worden gedaan.
Wel kunnen er maatregelen worden genomen,waardoorhetrisicovanoptredenzoklein
mogelijkwordt gemaakt.
Het verschijnsel is een uiting van een te geringe vegetatieve groei in relatie tot degeneratieve ontwikkeling. Op het moment dat de
koolaanlegplaatsvindt,isdehoeveelheidblad
enhetaantalbladerentegering. Maatregelen
die de vegetatieve groei stimuleren, kunnen
het risicovanborenverminderen.

Opkweek
De plant mag op het moment van uitplanten
niet te groot zijn, hoe groter (c.q. ouder) de
plant,hoegroterhetrisico.Gemiddeldover13
proeven in een zomerteelt met Alpha-selectiesgaventerplaatsezaaienen3wekenoude
planten 0% boorders, 4 weken oude planten
1%, 5 weken oude planten 6% en 6 weken
oude planten 15%boorders.
Het zal evenwel verschil maken of een bepaalde grootte als losse plant of als perspot
wordt opgekweekt. De laatste zal namelijk
dooreensnellereaanslagminderrisicogeven.
Indieneenzaaiselgereedisomtewordenuitgeplant en het door omstandigheden onmogelijkis,danmoetdeverderegroeizoveelmogelijk worden vertraagd. Dit kan het best gebeuren door de planten te plaatsen in een
koelcel.
Produktieveld
De hergroei moet zo voorspoedig mogelijk
verlopen.Daarommoetuitdrogingzoveelmogelijk worden voorkomen. Ook andere groeiremmende factoren zoals bodemverdichting,
kunnen boorders induceren. Door voldoende
stikstof te geven voor het planten en zonodig
een overbemesting gedurende de groei kan
devegetatievegroeiwordengestimuleerd.
Het verschijnsel komt het meest voor in de
vroegeteelten,omdat:
- de weersomstandigheden in het voorjaar
slecht kunnen zijn (voornamelijk lage temperaturen);
- mengebruik maaktvaneenoude plant.
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Plagen
Insekten
In bloemkool kunnen verschillende plagen
voorkomen. Enkele van deze plagen kunnen
leiden tot wegval of misvorming van planten,
onder andere veroorzaakt door koolvlieg en
koolgalmug. Andere plaaginsekten veroorzakenalleen maarvervuiling vanhetteoogsten
produkt, onder andere rupsen en koolluis.
Deze vorm van schade noemen we kosmetischeschade,watleidttotdeclasseringvanhet
veilbare produkt.
De bestrijding van deze plaaginsekten werd
vroegervoornamelijkdoormiddelvanpreventieve bespuitingen met breedwerkende chemische gewasbeschermingsmiddelen uitgevoerd. Delaatstejarenwordt een plaag voornamelijk curatief bestreden. Door regelmatig
het gewas op de aanwezigheid van belagers
te controleren wordt een aantasting vastgesteldwaarnaeenbespuitingwordt toegepast.
Deze strategie van gewasbescherming is
noodzakelijk geworden vanwege beschermingvanhetmilieuenvanwegefinanciëlebesparingop gewasbeschermingsmiddelen.

en kent twee verschillende stammen diezich
inlevenswijze onderscheiden.Deeieren wordenaan devoet van destamof bijdehoofdwortelvandeplantafgezet.Devoorjaarsstam
doet dit in mei/juni, de zomerstam in augustus/september. De vroege bloemkool, die in
het voorjaar op zaaibed wordt gezaaid, heeft
somsveelte lijdenvandevoorjaarsstam van
de galboorsnuitkever.
Het met eieren bezette schorsweefsel zwelt
optoteenrondegal,waarinzichdelarveontwikkelt.Delarvevandevoorjaarsstam verlaat
degalnaongeveeréénmaand,dievandezomerstam daarentegen pas na drie tot zeven
maanden. Deverpopping indegrondvolgt bij
de zomerstam pas in het voorjaar, waardoor
de kever van deze stam rondjuni verschijnt.
De kever van de voorjaarsstam overwintert
daarentegen als kever. De opengevreten uitgangen zijn vaak invalspoorten voor secundaireverrotting.Bijeenruime vruchtwisseling
zijnspeciale bestrijdingsmaatregelen overbodig. De larven zijn zeer gevoelig voor vocht.
Door beregeningwordenveel larvengedood.
Ookwordtdegalboorsnuitkever gewoonlijkbij
dekoolvliegbestrijdingmeegenomen.

Aardvlooien (Phyllotreta-soorten)
Hartboorsnuitkever (Ceuthorhynchus rapae)
Vanafdetweedehelftaprilverschijntdekever
enlegtmeestalééneiinhetgroeipuntvande
plant. Het eistadium duurt vijf tot achtdagen.
Delarveontwikkelt zichdichtonder hetvegetatiepunt en veroorzaakt daar een gal, waardoor hetgroeipunt veelalverlorengaat en zijknoppen kunnen uitlopen. De verpopping
vindt plaats inde grond,netonder het oppervlak. Deontwikkelingvaneitotvolwassenkever duurt drietotvijf weken. De overwintering
geschiedt als volwassen kever. Er iséén geBoorsnuitkevers
neratie perjaar. Injuni kanvreterij vanjonge
Galboorsnuitkever(Ceuthorhynchuspleuro- keversinhethartvandeplantvoorkomen.Op
het plantenbed kan de kever met parathion
stigma)
worden
bestreden.
Degalboorsnuitkever isongeveer3mmgroot

Dekleine metaalglanzende of geelgestreepte
springende kevertjes verschijnen in het voorjaarenvretenzeerkleinegaatjes indebladerenvandejonge planten.Vooral opzaaibedden in april, mei enjuni dejonge plantjes op
aantasting controleren. Voor de bestrijding
spuit mengewas engrond met0,6 kg/l parathion. Bijvoorkeur dient men 'savonds laatte
spuiten, waarbij de onderste bladeren goed
geraakt moetenworden.
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Stengelboorsnuitkever (Ceuthorhynchus
quadridens)
De3mmgrotesnuitkeveristeherkennenaan
een heldere geschubde vlek op het borststuk
enderodetot rood-gelepoten.Dekeververschijnt in het vroege voorjaar en legt zijn eierenopdejonge planten.Delarvenzijnpootloos met bruine kop en vreten gangen in de
stengel en bladsteel. Door vreterij onder het
groeipunt ontstaan hartloze planten. Bij een
zware aantasting knikken de stengels en de
bladerenstervenaf.Voorverpoppinglatende
larvenzichopdegrondvallen.Dejongekever
verschijnt vanafjulitot augustus enzoekt zijn
winterkwartier onder onkruid en plantenresten. De belangrijkste aantasting vindt plaats
op het plantenbed. Er is geen afdoende bestrijdingbekend.
Koolgalmug (Contarinia nasturtii)
Demuggenvandekoolgalmugzijngemiddeld
2mmgrootenbleekgeelvankleur.Vanaf mei
tot inaugustus kunnen bijgroeipuntenvande
planteitjeswordenafgezet.Uitdezeeitjeskomen grote aantallen witgele maden zonder
kop en poten. Deze maden tasten het groeipuntaan.Debladstelenzwellengalvormigop.
Hierdoor rakendejonggevormde delen inde
knel en vertonen een draaiing, de zogenaamde draaihartigheid. Het groeipunt gaat
danmeestalverlorenenallerhandevertakkingenkunnenontstaan.Wanneerdelarvenvolwassenzijnverlatenzijdeplantenkruipenin
de grond. Hier vindt de verpopping plaats.
Eind juni- begin juli komen meestal de muggen van de tweede generatie, terwijl in augustus een derde generatie kanverschijnen.
Somsoverlappen degeneraties elkaar zodat
vanaf eind mei tot in augustus muggen aanwezigkunnenzijn.Demugoverwintertalspop
indegrond;inhetvoorjaar verschijnt de mug
uitdepop.
Omdatdejongste delenvande plantdoorde
larven van de koolgalmug worden aangetast
is bloemkool voornamelijk in het jonge stadium vatbaar. De laatste twee seizoenen
1991 en 1992 zien we een toename van het
probleem koolgalmugaantasting bij de teelt
van bloemkool. Insamenwerking met heton-

derzoek en de DLV wordt gewerkt aan een
signaleringssysteem voor koolgalmug.
Koolrupsen
Grootkoolwitje(Pieris brassicae)
Hetgrootkoolwitjeverschijnt inmei.Het wijfje
legtdegele,ovale eieren meestalaandeonderzijde van het bladen altijd ingroepen(eipakjes). Na8-15dagen komen de rupsen uit
de eieren. Deze rupsen zijn gelig met zwarte
punten, die later zwarte vlekken worden. De
groteaantallen rupsen blijven bijelkaar zitten
envreten het bladmoes op,waarbij alleen de
nerven over blijven. Er zijn twee generaties,
waarbijderupsenvandetweedegeneratie in
september-oktober eengeschikte plaatszoekenomteverpoppeninverbandmetoverwinteren. Doordat het wijfje haar eitjes maar op
enkele planten afzet, isdeschade door deze
rups meestal gering. Een bespuiting kan dan
ookachterwege blijven.
Kleinkoolwitje(Pieris rapae)
Hetkleinkoolwitje verschijnt inmei.Het wijfje
legt slechts één ei per plant. De kleur en de
vorm van de eitjes zijn gelijk aan die van het
grotekoolwitje. Derupsenzijngeligvan kleur,
later worden ze groen en in het volwassenstadiumzijnzefluweliggroenmetdriesmalle
gele rugstrepen. De rupsen migreren van de
buitenste bladeren naar het hartvande plant
waar de schade wordt veroorzaakt. Aangezien het kleine koolwitje op veel planten één
eitje afzet, isdeze rupsveel schadelijker.
Kooluil(Mamestrabrassicae)
Dekooluilverschijntvanaf halfmeiuitdepoppenindegrond,waarzeoverwinterdhebben.
De vlinder vliegt alleen gedurende de ochtend- en avonduren en zet dan zijn eitjes in
pakjes af. Na 12 tot 18 dagen komen uit de
bijnazwarteeitjesderupsen.Dezejongerupsenzijngee)meteenzwartkopkapsel.Naenkele vervellingen zijn de rupsen meestal
groen met een donkere streep op de rug en
lichtere strepen op de flanken. Na de vijfde
vervelling worden de rupsen lichtbruin tot
zwart.Derupsenvretenvrijonregelmatigegaten tussen de nerven. De volgroeide rupsen
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kruipen in de grond om te verpoppen. De
tweedegeneratieverschijnt inaugustusende
rupsen daarvan kan men tot laat inde herfst
vinden.
Koolmot(Plutella xylostella)
De koolmot verschijnt inmei-juni. Degeleeierenwordenaandeonderzijdevandebladeren in groepjes gelegd en afgedekt met een
gelatineus laagje. De uit deze eieren komendejonge kleine rupsen zijn eerst geel en
later heldergroen met gelig kopkapsel. Beweeglijke rupsjes vretenvenstertjes -dat zijn
plekjeswaardeopperhuidisweggevreten-in
dehartbladerenenlaterookindeoverigebladeren. Detweede generatie verschijnt inaugustusenistalrijkerdandeeerste.Derupsen
kunnen erg goed lage temperaturen verdragen,zodatmeninnovemberinbloemkoolnog
vretende rupsen kanvinden.
Koolrupsen kunnen effectief bestreden worden metbiologische bestrijdingsmiddelen zoals bacteriepreparaten. Deze preparaten bestaan uit sporen en toxinen van de bacterie
Bacillusthuringinsis.Inhetveldwordtderups
daardooraangetast ensterft. Debacteriepreparatenzijnnietschadelijkvooranderedieren
en hebben een veiligheidstermijn van 7 dagen. De rupsen kunnen het best bestreden
wordenalszenogjongzijn.Sommigesoorten
kunnen alvroeg na het uitplanten op het gewas voorkomen, zodat de bestrijding in dat
geval ook vroeg moet beginnen. Men kan
spuiten metéénvandemiddelen,dieintabel
36zijnvermeld. De indetabellen genoemde
rupsenbestrijdingsmiddelen kunnen worden
gemengd meteen luisbestrijdingsmiddel.

Koolvlieg (Delia radicum)
Deschadewordtveroorzaak door madendie
zich voeden met het ondergrondse stengeldeel van de plant. Het aantastingsbeeld varieertvaneenlichteverkleuringvandebladeren,toteentotaleverwelkingenomvallenvan
deplanten.Dezeverschijnselentredenvooral
op in droge perioden en op gronden die snel
uitdrogen. Bij voldoende regen herstellen de
planten zichvaak omdat ze dan nieuwe wortels kunnenvormen.Bijdroogweer moetdan
een beregening worden uitgevoerd door een
giftvan 10tot 15mmwatertegeven.
De koolvlieg is 4-7 mm lang en licht tot donkergrijs van kleur. De eieren zijn ongeveer 1
mmlangenwittotroomachtig.Delarven(maden)zijninvolgroeidetoestand7-10mmlang
enzienerglimmendwituit.Deeierenworden
indegrondnabijdeplantvoetgelegd,hetzijafzonderlijk, hetzij inpakketten van2-30stuks.
Deduurvanheteistadiumvarieertophetveld
van3tot8dagen.Deduurvan hetlarvenstadium loopt uiteen van 15 tot 37 dagen. Gewoonlijk begint de eerst vlucht van de koolvlieg in de tweede helft van april. De eiafzetting begint circavier dagen na het begin van
de verschijning en gaat drie tot vijf weken
door. De meeste larven worden vaak in mei
aangetroffen. De schade wordt dan ook van
halfmeitothalfjunigeconstateerd.Detweede
vlucht begint reeds injuni en gaat door tot in
juli. De legperiode is langer dan bij de eerste
vlucht,maarerwordenmindereierenafgezet.
Deaantastingdiehieruitaandeplantvoetontstaat, isopvallend gering. Eénvandeoorzakenisdeaanwezigheidvannatuurlijkevijanden.
In augustus verschijnt de derde vlucht, die

Tabel36.Bacteriepreparatenvoorbestrijdingvanrupsenin bloemkool.
middel1)
AseptasporinCT
Bactospeine
ThuricideHP
Dipel
BiobitWP
LuxanBacillus
1

dosering

u,uo-vj, i /o (au- luu y \jts\ IUU i

0,1% (100gper100Iwater)
1kgperhectare

)voorallemiddelengeldteenveiligheidstermijnvan7dagen
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werkzaamtegen
kooluil,koolmot,koolwitje
gamma-uil,koolwitje
gamma-uil,koolwitje
koolmotje,koolwitje
gamma-uil,koolwitje
gamma-uil,koolwitje

Tabel37.Toegelateninsekticidenvoorbestrijdingvanrupsenenluizenin bloemkool.
middelen,
werkzamestof

formulering

dosering
(middel)
perha

acetaat
azinfos-methyl/dimethoaat
bacterie-preparaat*
carbaryl
dichloorvos
diflubenzuron
mevinfos
pirimicarb*
pyrethroïde (gehalte zie
achter de merken)

spp.80%
spp.20/10%
spp.2,5%
spp.50%
vlb.500g/l
spp.25%
vlb.240 g/l
spp.50%

14dagen
1kg
1,5 kg
21 dagen
0,5-1 kg
7 dagen
1-1,5 kg
4dagen
2I
4dagen
0,4kg
14dagen
0,751
7 dagen
0,5kg
7 dagen
0,15-0,30 7 dagen
gofml

veiligheidstermijn

(spp.=spuitpoeder;vlb. =vloeibaar;*meestaanbevolenmiddelen;
selectievewerking;++=selectievewerkingopsoortenrupsen)
meestal niet scherp van de tweede is gescheiden.Deeiafzettingdoordezevluchtaan
devoetvandeplantisinderegelonbelangrijk.
Voor bestrijding van de koolvlieg kan gebruik
worden gemaakt vangecoat zaaizaad met in
decoatinghetnoodzakelijkeinsekticide.Hiervoor het insekticide Gigant (chloorpyrifos
zaadcoatingsformulering)toegelatenalskoolvliegbestrijdingsmiddel. Bij toepassing van
gecoatzaaizaaduwzaadleverancier raadplegen. Aangezien bovengenoemde methode
nog maar kort is geïntroduceerd worden de
andere bestrijdingsmiddelen mede weergegeven (tabel37).
Ophetplantenbedkandekoolvliegbestreden
worden met carbofuran in granulaatvorm. In
vloeibare formulering zijn voor de bestrijding
fonofos en chloorpyrifos beschikbaar. Indien
deplantenvoor 15aprilwordenopgetrokken,
isbehandeling vanhetplantenbed nietnoodzakelijk.
Op het opkweekblad (tray) kan kort voor het
planten een bestrijding worden uitgevoerd
met fonofos. Bij uitplanten kan de koolvlieg
bestredenwordendoordeplantenbijdevoet
aantegietenmetfonofosofchloorpyrifos.Met
fonofosenchloorpyrifos kaneenbehandeling
volgens de broeskopmethode worden uitgevoerd.
Bestrijding bij uitplanten wordt pas eind april
begin mei noodzakelijk wanneer de koolvlieg
actief wordt. Met behulp van eilegvallen kan

selectieve
werking

opmerking

.
++

luis, koolrups
koolmot, koolrups
koolwitje, kooluil
koolrups, koolmot
luis, koolrups
kooluil,koolmot, koolwitje
luis, koolrups
luis
koolrups, koolmot

+
++
+
+
+

:geenselectievewerking;+=wel

gesignaleerd wordenofdekoolvliegalof niet
actief is. Bij de teelt van een kleine oppervlaktebestaatdemogelijkheidommetbehulp
van insektengaas de bloemkool vrijvan koolvlieg-aantastingtehouden.Het insektengaas
wordtdirectnahetplanten,voorafgegaanaan
eeneventuele herbicidebehandeling overhet
gewas aangebracht. Als gaas is gebruikt het
insektengaas 'Lanet', polyethyleen 1,35 x
1,35 mm, in banen van 10 meter breed. Dit
gaasheefteengewichtvan56gramperm 2en
eenwinddoorlatendheid van75%.
Ditgaaswordtmetenige ruimteophetgewas
gelegd en rondom met een ploegje ingegraven.Zowordthetgewasafgeslotenvoorkoolvlieg, koolwitje, koolmotje enkoolgalmug.Tijdens de groei van het gewas geeft het gaas
mee,omdat hetbijhetaanbrengen losophet
gewas is gelegd. Het gaas wordt pas verwijderdalsdebloemkool gedekt moetworden.
Koolwittevlieg (Aleyrodesproletelka)
Vooral in een zachte herfst kan er in bloemkool aantasting door koolwittevlieg optreden.
Hetiseen kleinvliegjevanongeveer 1,5 mm.
Ditinsektvliegt bijaanrakenop.Delarvenzittenaandeonderkant vandebladerenenzijn
ook witvan kleur. De larvenwordenvaak ten
onrechte voor eieren aangezien. De larven
scheiden honingdauw af, waardoor de planten kleverig worden. De schade van deze
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vlieg bestaat dus uit het afscheiden van hc~
ningdauw en uit zuigschade. Op plaatsen
waar de koolwittevlieg wordt waargenomen,
kantweeàdriemaalomdezevendagenworden gespoten met een synthetisch pyrethroïde,eventueelafgewisseld met mevinfos.
Melige koolluis (Brevicoryne brassicae)
De melige koolluis overwintert als eiopkruisbloemigen.Naenkeleongevleugeldegeneratieskomeninmeidegevleugeldejongeluizen,
die zich op de jonge koolplanten vestigen.
Dezeluizenbrengenongeslachtelijkjongeluizenvoortenvormenkolonies.Demeligekoolluis is 2-2,4 mm lang, grauwgroen en bedekt
meteen lichtgrijze poederachtige substantie.
Degeneratieduur kanvariërenvan8tot40dagen. Het weer heeft een grote invloed op de
generatieduur en daarmee op het aantal generaties.Ishetkoudennatweer,danzullener
minder gevleugelde luizen zijn. Bovendien
sterven er ook veel luizen door de regen. De
luizen kunnen zich ook zeer snel vermeerderen, waarbij aan de onderzijde van het blad
steeds nieuwe kolonies worden gevormd. In
september verschijnen er gevleugelde mannetjes en na paring begint het wijfje met het
leggen van de glanzend zwarte wintereieren.
Demetkoolluisbezettebladerenwordenhobbelig, krullen vaak om en vertonen wittige tot
paarsachtige vlekken. De luizen die op de
bloemkool zelf voorkomen bevuilen het te
oogsten produkt.
De eerste luizen kunnen al vroeg na het uitplantenwordenwaargenomen,waardoor een
aantastingdanaltotschade inhetgewas kan
leiden.Eenbestrijdingmoetdanwordenoverwogenmethetspecifiekemiddeltegenluizen,
pirimicarb, waarmee de natuurlijke vijanden
vandemeligekoolluisinlevenblijven(tabel37).
Slakken
Demeestvoorkomendeschadelijkeslakisde
1-4 cm lange, lichtgrijze tot grauwe veldslak
(Deroceras reticulatum). Andere schadelijke
slakkensoorten zijn de grote 10 cm lange
roodbruineaardslak(Arionrufus)ende1-4cm
lange zwarte veldslak (Arion hortensis). De
slakkenzijnhetmeestactiefinvoor-ennajaar,
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maarookwel inkoele,nattezomers.
Voor de bestrijding kunnen methiocarb- en
metaldehyde-korrels worden gebruikt. Als de
slakken over het gehele veld verspreid voorkomen, dan moet een volveldsbehandeling
wordentoegepast.Vaak komenzealleenaan
de randvan de percelen voor, zodat met een
behandeling van de rand kan worden volstaan. In winterbloemkool kan de schade
grootzijn. Ditisook begrijpelijk omdat hetgewasinhetnajaarenvoorjaar ophetveldstaat.
Door een preventieve bestrijding kunnen de
problemen met slakken worden verminderd.
Kies goed ontwaterde percelen. Zorg ervoor
datopdepercelengeengrofzaai-ofplantbed
ligt. Een grof zaai- of plantbed biedt slakken
een goede schuilplaats en maakt detrefkansen voor slakkenkorrels minder. Wanneer er
indevoorvrucht hoge aantallen slakken aanwezigwaren,ishetgoeddegrondnadeoogst
enkele malen bij droog weer te eggen. Maai
slootkanten kort en zorg ervoor dat hierlangs
één meter vrij is van onkruid. Bekalk deze
strook nahetregelmatigeggenbijdroogweer
of strooi er scherp zand op. Wanneer regen
wordt verwacht is het gewenst de strook van
slakkenkorrels te voorzien. Houd de grond
vlak,maarookdroog.Ditkanonderandereals
de grond vrij van onkruid wordt gehouden.
Grond met een fijne kruimelstructuur levert
goede resultatenop.

Middelen
Voor de toepassing van de niet in tabel genoemde middelen wordt verwezen naar de
meest recente uitgaven van de Gewasbeschermingsgids of de Gewasbeschermingsadviezenenleeshetetiketvanhettoetepassenmiddel.Dehieropgenomenadviezengelden op het moment van samenstelling. Na
korteof langeretijdkanverandering indeadviezenoptreden.

Aaltjes
Algemeen
Deaaltjes dieindekoolgewassen problemen

kunnen geven, behoren vooral tot de groep
vandecysteaaltjes. Dezeaaltjesdanken hun
naamaanhetfeitdatdevrouwtjesnadatzeeierenhebbengevormd,verhardentotkeiharde
bolletjes, de zogenaamde cysten. Binnen
deze cysten kunnen de eieren een lange periode overleven. Uit de eieren komen in het
voorjaar larven dievrij door de grond kunnen
bewegen.Methunmondstekelmakenzeeen
opening ineenwortel,waardoor zedewortel
binnenkruipen.Binnendewortellevenzevan
de plantensappen en worden volwassen. Na
de vorming van eieren sterven de vrouwtjes
enblijvendaarnaalscysten indegrond over.
Als reactie opdit binnendringen gaat de wortel nieuwe zijwortels vormen, waardoor een
'baardig' uiterlijk kan ontstaan.Wanneer een
wortelstelseldoorgroteaantallenlarvenwordt
aangeprikt, wordt de wortelfunctie verstoord
en vindt er groeiremming plaats. Bij zeer
zwareaantasting kunnenjonge plantenbijter
plaatsezaaienzelfsafsterven.
Bietecysteaaltjes (Heterodera schachtii wit bietecysteaaltje; Heterodera trifolii
f.sp.betae-geel bietecysteaaltje)
Het witte en gele bietecysteaaltje vormt
kleine,eerst witte en later bruin gekleurdecitroenvormige cysten aan dewortels. Dewortelszijndanmeestalsterkvertakt. Bijaantasting van uitgeplante bloemkool wordt vaak
pleksgewijs een slechte groei gevonden,
soms echter ook vertraagde groei over het
hele perceel. Bij zware aantasting kan enige
opbrengstderving plaatsvinden.
Bijter plaatse gezaaide bloemkool kan,wanneer het na het zaaien geruime tijd koud en
droog is, door aantasting van bietecysteaaltjes tamelijk veel uitval van kiemplanten en
groeivertraging optreden.
Om problemen met deze aaltjes te voorkomen,wordtaangeradenbijdeteeltvanbloemkoolgeensuikerbieten,kroten,spinazie,koolen koolraapgewassen, radijs en rabarber als
vruchtwisselingsgewas inhet bouwplan opte
nemen.
Voor hetzaaienof planten kan mendegrond
op aanwezigheid van cysteaaltjes laten onderzoeken bij het Bedrijfslaboratorium voor

Grond- en Gewasonderzoek in Oosterbeek.
Bij een zware tot zeer zware besmetting kan
een chemische grondontsmetting worden
overwogen.
Koolcysteaaltje (Heterodera cruciferae)
Hetkoolcysteaaltjetastalleenkruisbloemigen
(Cruciferae, of Brassicaceae) aan.Het vormt
kleine citroenvormige, roodbruine cysten op
dewortels. Ditaaltje treedt slechts plaatselijk
op en is van weinig of geen betekenis. Een
ruime vruchtwisseling met niet-kruisbloemigenisaantebevelen.Eventueelkan,nagrondonderzoek, een grondontsmetting worden
overwogen.
Stengelaaltje (Ditylenchusdipsaci)
Bijaantasting door hetstengelaaltje vertonen
dejonge planten op het plantenbed een vergroeiing, verdraaiing van de bladschijf en
somseenverdikkingvandebladsteel.Bijeen
aantasting zullen de zichtbaar aangetaste
plantennietwordenuitgeplant.Ookmetuiterlijkgezondeplantenkanhetstengelaaltjeechter naar nog onbesmette percelen worden
overgebracht.
Het oudere bloemkoolgewas heeft geen last
van stengelaaltjes.
Tervoorkomingvaneenaantastingdoorstengelaaltjes moetmengeenzaaibedaanleggen
op besmette grond. Bij twijfel moet men de
grond latenonderzoeken.

Grondontsmetting
Wanneer er via grondbemonstering een besmetting met aaltjes wordt aangetoond, bestaat er naast het verruimen van de vruchtwisseling, de mogelijkheid de aaltjes te bestrijden door een chemische grondontsmettinguittevoeren.Overwogenzalmoetenworden of de kosten hiervan opwegen tegen het
verwachte resultaat.
Voor toepassing in granulaatvorm is alleen
het systemische nematicide oxamyl (Vydate
10G)toegelaten. Het middel heeft geen echt
dodende werking, maar het verlamt het ze-
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nuwstelsel. Door voedselgebrek sterven de
larven. Daardoor wordt schade voorkomen
maar kan er nog wel vermeerdering van de
aaltjes optreden.Kortvoor hetzaaienof planten moet oxamylvolvelds worden toegediend
endirectwordeningewerkt. Hetresultaat van
de bestrijding is afhankelijk van een goede
menging van het middel door de bouwvoor.
Op zware gronden waar eengoede menging
moeilijk kanzijn, kanhet resultaatvandeontsmetting gering zijn. De voorgeschreven dosering is 50 kg per ha. Uit PAGV-onderzoek
(1984-1988) metbloemkoolwerdbijbeginbesmettingenvariërend van900tot4000 larven
per 100mlgrondnietofnauwelijkseen relatie
geconstateerd tussen beginontsmetting en
meeropbrengstalsgevolgvaneennematicidebehandeling.
Behalve een grondontsmetting met granulaat
(Vydate10G)bestaatookdemogelijkheidvan
natte grondontsmetting met dichloorpropeen
(350 liter DD per ha) of met metam-natrium
(400 liter Monamper ha). Het gebruik van de
middelen is slechts toegestaan inde periode
16maarttotenmet 15november. Dewerking
vandemiddelenissterkafhankelijkvandeuitwendige omstandigheden en de grondsoort.
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Metnameopdezwaardere gronden (30%afslibbaar enmeer)zijndeontsmettingsresultaten slecht en is deze natte grondontsmetting
geen oplossing. Bij een bodemtemperatuur
van 7°C of lager en een hoog vochtgehalte
neemtdewerkingsnelaf.
Een grondontsmetting uitgevoerd tegen het
aardappelcysteaaltje betekenttevenseenbestrijding van het bietecysteaaltje. Vanaf 1993
magslechts één keer indevierjaar envanaf
2000 één keer indevijfjaar worden ontsmet.
Opplantebanen magin1993en1994éénextragrondonsmettingwordenuitgevoerd.Voorwaarde hierbij is dat de aanvrager is aangesloten bijde NAKG.Ontsmetten isalleenmogelijk als de noodzaak door middel van
bemonsteringisaangetoond.Daarbijisgrondontsmetting alleen toegestaan met een vergunning.
Dehierbovengenoemde middelenwarentoegelatenophetmomentvansamenstellingvan
dezeteelthandleiding. Nakorteof langeretijd
kanindetoelatingverandering komen.Raadpleegdussteedsdemeest recenteversievan
de Gewasbeschermingsgids of de Gewasbeschermingsadviezenenleeshetetiketvanhet
toete passenmiddel.

Opbrengst
Oogsttijdstip

Bloemkoolwordtgewoonlijkperstukverkocht.
Het aantal dat per oppervlakte-eenheid kan
worden geoogst isafhankelijk vande plantafstand en de teeltwijze. Daarbij kan het percentageoogstbaar enkwaliteit Ibijbloemkool
vanjaartotjaarenperperceelinhetzelfdejaar
sterkverschillen.Ook kunnen ergroteonderlinge verschillen in percentage oogstbaar en
kwaliteit Ivoorkomen tussen telers. Niet alle
plantenvaneenperceelzulleneen oogstbare
koolleveren.Erkunnenplantenuitvallendoor
aantasting van ziekten of plagen of door genetische afwijkingen (inteelt). Daarbij kunnen
ook planten geenoogstbare koolgeven,door
nietparasitaireoorzakenzoalsboorders,hartloosheidenkiemhart.Indepraktijkzalhetpercentage oogstbare planten afhankelijk van
teeltwijze rond de 75 tot 90% liggen. De slagingskans van winterbloemkool is sterk afhankelijk van de temperatuur gedurende de
winter. Door perioden van strenge vorst kan
dezeteeltgeheelverlorengaan.Maarookgedurende zachtewinters kaneengedeelte uitvallen door wateroverlast. Intabel 38 worden
enkele normen genoemd waarvan zou kunnenwordenuitgegaan.

De kool moet geoogst worden voordat deze
aandekanten losgaatgroeien.Hetjuistetijdstipmoetopgevoelwordenbepaaldenisverder afhankelijk van de stand van het gewas,
temperatuur, marktsituatie, prijs en mankracht. In het verleden waren alleen grote
bloemkolen (zes per bak) goed. Tegenwoordig is hetzodat deteler beter op 'achten',en
in de late tot zeer late herfstteelt onder bepaalde omstandigheden op 'tienen' kan oogsten. De prijsverschillen tussen 'zessen' en
'achten'zijnvooralopdeexportveilingenvaak
zeer gering.Verderzalhetpercentage eerste
kwaliteit hoger liggen bij 'achten'dan bij 'zessen'. Opdegrootste bloemkoolveiling (WFO)
bestaat het grootste deel van de aanvoer uit
'achten'.Bijbloemkoolisdeperiodewaarinde
kool een bruikbare afmeting heeft en kwalitatief goed blijft vrij kort.Onder koude envochtige omstandigheden kanin 10-15dageneen
kool van 12 cm diameter (tien per bak) uitgroeien tot een 'acht' of een 'zes'. Bijtemperaturenvan25°Cgroeiteenkoolin2tot6dagenvaneen'tien'toteen'acht'ofeen'zes'.De

Tabel38.Oog stperiode en opbrengst vanbloemkool.
teeltwijze

totaal
aantal
planten
perha

oogstperiode

weeuwen

25.300

jan.zaai

%

aantal
oogstbare
kolen
per ha

bijzonderheden

oogstbaar

e.mei-e.juni

70

17.710

25.300

b.juni-b.juli

80

20.200

vrijsters

25.300

h.juni-h.juli

80

20.200

oogstperiode afhankelijk van
rasenzaaitijd
oogstperiode afhankelijk van
ras
oogstperiode afhankelijk van
ras

zomer
herfst-vroeg
herfst-laat
winter

23.000
23.000
21.100
21.000

b.juli-b.sept.
e.aug.-b.okt.
b.okt.-e.nov.
b.april-e.mei

80
85
85-70
60

18.400
19.550
16.350
12.660

okt.85%-nov.70%
oogstperiode afhankelijk van
het ras
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Tabel39.Rekenvoorbeeldhoebijbloemkooldoorplantaantal,oogstpercentage,percentagekwaliteit Ien
sorteringsverhouding deopbrengst verandert.
plantdichtheid

'3.000

oogstpercentage

oogsttijdstip
% kwaliteit 1
sorteringsverhouding
% 6
% 8
%10
aantalstuks perha
6 I
8 I
10 I

jong
95
16.400

75

90

17.250

20.700

normaal
90
15.500

jong
95
19.700

normaal
90
18.600

overrijp
70
14.500

10
75
15

20
75
5

50
50

10
75
15

20
75
5

50
50

1.640
12.300
2.460

3.100
11.600
800

6.000
6.000

1.970
14.775
2.955

3.700
13.950
950

7.250
7.250

praktijk beschouwt, zeker bij warm weer,
'smorgensvroegals bestetijdvoor deoogst.
Op koele dagen kan de oogst in de loop van
de morgen wat langer doorgaan. Onder alle
omstandigheden geldt de voorwaarde dat de
kool nahetoogsten nietonbedekt ophetveld
blijftstaanenkortdaarnawordtgekoeld.
In tabel 39 wordt als voorbeeld gegeven de
tijdstippenvantejong,normaalenoverrijpgeoogste kool. Verder wordt aangegeven hoe,
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overrijp
70
12.000

uitgaande van de plantdichtheid via percentageoogstbare planten,percentage kwaliteitI
en sorteringsverhouding het uiteindelijk veilbaaraantalstuksinklasse Iperhectarewordt
verkregen. Bij jong oogsten wordt een hoog
percentage kwaliteit I gescoord, maar daar
staat tegenover dat de sortering aan de fijne
kant blijft. Bijoverrijp oogstenwordt desortering duidelijk grover, maar dit gaat ten koste
vande kwaliteit.

Oogst
Inleiding
De oogst van bloemkool geschiedt met de
hand en kostveel arbeid,zowelvanwege het
regelmatig dekken als door het feit dat verschillendekerenwordtgeoogst.Hetaantalkerendatgeoogstwordtisafhankelijkvanweersomstandigheden, teeltwijze en rassenkeuze.
In de bloemkoolteelt heeft de mechanisatie
rond de oogst zijn intrede gedaan. De oogstband en oogstwagen maken dat het oogsten
snellergaatendathetprettigerwerkenis.Een
belemmeringvoor hetgebruik vaneenoogstbandkanzijndatopbedrijvenslechts metenkelemensenwordt gewerkt.

Dekken
Zodradeeerste kooltjeszichtbaarworden (dit
isafhankelijk vandezelfdekbaarheid van het
ras) moet men beginnen met het dekken. Dit
omverkleuring vande kooltevoorkomen.De
beste methode is twee grote buitenbladeren
kruislings over de kool te leggen en vast te
stoppen. Soms doet men het wel met een
'knik-blad', waarbij men twee of meer van de
buitenbladeren naar binnen knikt. Deze methode isechter minder goed,vooral ingebieden waar veel wind kan optreden. Aldus gedekte kolen worden doorgaans geler dan de
met het kruisblad gedekte, omdat er zon- en
maanlicht opdekoolkanschijnen.
Bij zonnig weer moet het dekken feitelijk dagelijksgebeuren,inelkgeval omdetweedagenentelkens nahetoogsten.Bijwarm weer
in de zomer is het ook nog gewenst de dekbladerennaeenpaardagendoorversetevervangen. Bijna oogstbare kolen worden soms
gemerkt door een bruin blaadje op het verse
bladteleggen.
Het tijdstip waarop de kool moet worden gedekt, hangt samen met de zelfdekbaarheid
van het ras. Naarmate deze beter is, zal er
minder vaak hoeven teworden gedekt enzal

dekoolsnellerkunnenwordengeoogst,nadat
er isgedekt. Indiegevallendatde koolvroeg
tevoorschijn komt (dus bij een kleine diameter), zal dezelfde kool vaak meerdere keren
moetenwordengedektvoordatdekooloogstrijpis.
Dehuidigeaanbevolen rassenvoordezomer-,
herfst- en winterteelt zijn dermate zelfdekkend, dat meestal volstaan kan worden met
één keerdekken per kool. Devoorde vroege
teelt gebruikelijke Alpha-selecties moeten
meestal meerdere malenworden gedekt.
Het aantal keren dat het betreffende perceel
moet worden doorlopen om te dekken hangt
samenmetdegelijkmatigheidwaarmeedeafzonderlijke kolen tevoorschijn komen. Naarmateditgelijkmatigergebeurt,zalmenminder
vaak het betreffende perceel behoeven te
doorlopen omtedekken.

Oogstmethode
In Nederland wordt veel aandacht besteed
aande uiterlijke kwaliteit. Debloemkool moet
witenvastzijn. Doordat nietallekolenophetzelfde tijdstip oogstrijp zijn en slechts gedurende korte tijd kwalitatief goed blijven, moet
erworden doorgeoogst.
Een eenmalige oogst is (nog?) niet mogelijk,
omdat zelfs als geoogst wordt op het beste
moment nogteveelmoetwordentoegegeven
op kwaliteit en sortering in relatie tot de verkregenarbeidsbesparing.
Voor het dooroogsten zijn in principe drie
oogstmethodenmogelijk, namelijk:
- oogsten van bloemkool uit het blad, engeheleoogstophetveld;
- oogsten van bloemkool uit het blad, engehele oogst op het veld met behulp van wagenenoogstband;
- oogsten van bloemkool in het blad en veilingklaar maken inde schuur.
Peroogstmethode kanmenverschillendevariatiestoepassen.
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Als de gehele oogst op het veld plaatsvindt,
wordt de oogstbare bloemkool altijd met de
handgesneden.Vervolgenswordtophetveld
hetbladingekorteninveilingfust(plasticpoolkrat) verpakt.
Hierbij kanmendrievariaties onderscheiden,
teweten:
1. snijden-ontbladeren-opeenzwadleggen
- sorteren en in veilingfust pakken - versjouwd naarwagen;
2. ontbladeren-snijden-opeenzwadleggen
- sorteren en in veilingfust pakken - versjouwdnaarwagen;
3.combinatie van 1en2 -opoogstband leggen - sorteren en in veilingfust pakken op
wagen.
Bijhetontbladerenopdestronkendaarnaafsnijden kansnellerwordengewerkt danwanneereerstwordtgesnedenendanontbladerd.
Ervaring speelt echter een belangrijke rol bij
de keuzevandewerkwijze.
Bij de traditionele methode bestaat de oogst
uitsnijden,verzamelen,sortereneninpakken
ophetveld,maarnusteedsmeeropdeoogstwagen, gevolgd door transport naar bedrijf of
veiling.
Bijhetoogstenophetveldenhetveilingklaar
maken in de schuur vindt inkorten van het
blad,hetsorterenenhetinpakkenplaatsinde
schuur. Ook hiervoor worden zowel op het
veld als inde schuur verschillende systemen
toegepast. De bloemkool kan op verschillende manieren uit het veld worden gehaald.
Dekolenworden bijdegrondafgesneden en
neergelegd, zodat ze gemakkelijk aan de
stronktepakkenzijn. Hettransportwordt met
trekker en wagen gedaan. Hiervoor wordt
meestal om de 24 rijen een rijpadvrijgehouden.Dekolenwordenonderdearmennaarde
wagen gebracht enopgestapeld. Eenandere
mogelijkheid is het snijden en direct in een
oogstbak (container) deponeren, die aan de
trekkeropde hefinrichting isbevestigd.
De bloemkool wordt zodanig geplant dat het
mogelijk isommetdetrekkerdoor hetgewas
te rijden.Afhankelijk van sproeiboombreedte
wordt om de zoveel rijenvan 75 cm een pad
aangehouden. De trekker moet een vrije
hoogte hebben van minstens 60 cm en zeer
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langzaam kunnen rijden.Driesnijders nemen
ieder twee rijen mee, snijden de oogstbare
koolafendeponerendezeincontainerofwagen.
Bijzeerweinigkoolkunnenbeterdrierijenper
man worden meegenomen. Een vierde man
bestuurtdetrekkerenregeltdesnelheidnaar
gelang desnijders werk hebben. Dit systeem
werkt alleen goed wanneer een grote personeelsbezetting aanwezig is, zodat steeds de
volgende wagen gereed staat. Bij een kleine
personeelsbezetting kan beter apart worden
gesneden en,alrijdenddoor hetgewas,worden geladen. Indetijddat devolle bak wordt
weggebracht kunnendesnijders opvoorraad
snijdenendaarnaladen.Indetotalearbeidsprestatie maakt dit vrijwel geen verschil. Bij
toepassing van de beste methode maakt het
in prestatie weinig verschil of eerst met blad
wordt geoogst en later klaargemaakt of meteenophetveldwordtontbladerd enklaargemaakt.Ditlaatsteheeftvoordeelbijweinigkeren oogsten entot drie sorteringen verzamelen.Bijeengrootaantalkerenoogstenofveel
sorteringen kanbeter eerst allesworden verzameldendaarnaafgewerkt.Grotegespecialiseerde bloemkoolbedrijvendie nietelkedag
hunprodukttot 12uuraf kunnenzetten,kunnenwanneer ze inde schuur de koolveilingklaar maken,toch elke dagoogsten enverse
kool op de markt brengen en daardoor de
bloemkoolproduktie opvoeren. Als wel elke
dagtot 12uur kanworden aangevoerd,heeft
men 's middags de tijd nodig voor andere
werkzaamhedenzoalsdekken,plantenengewasverzorging.

Mechanisatie
Bijdeoogst vanbloemkool zijnvier hoofdbehandelingen teonderscheiden, namelijk dekken, snijden, inpakken in veilingfust (verzamelen) entransport vanlandnaarveiling.
Het dekken en snijden zal voorlopig nog wel
handwerk blijven. Hierbij valt weinig te mechaniseren.Bijhetverzamelenentransporteren zijn wel mogelijkheden. Door gebruik te
maken van oogstbanden en oogstwagens
kunnen de arbeidsomstandigheden aanzien-
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Oogst- entransportcombinatie voorbloemkool.

lijkverbeterdworden.Eenaantalindepraktijk
werkende oogstsystemen worden hier beschreven.
Erwordt gewerkt met eencombinatie diebestaatuiteentrekkermetdaarachter eersteen
met zeildoek dicht gemaakte vierwielige wagen en daarachter een tweewielige wagen.
Op de laatste is een ronde sorteertafel gemaakt met daaraan bevestigd deoogstband.
Op bepaalde afstanden zijn op de band rubberen vingers aangebracht om de kolen op
hunplaatstehouden.Deoogstbandis11 meter lang en 30 cm breed en eindigt boven de
sorteertafel. Zowel de oogstband als de sorteertafel worden hydraulisch aangedreven (figuur?).
Bijhetbeginvaneenwerkgang plaatstdebestuurder de trekker zodanig dat de wagens
daar recht achter staan, waarna de trekker
zelfzijnwegvindt.Detrekker kan,alshetvoor
de oogsters te snel gaat, op afstand gestopt
worden. Achter de oogstband lopen 4 tot 6
personen, die de kolen snijden, ontbladeren
en metde stronk omlaag opde bandleggen.
Opdeoogstwagen staan2of 3personen die
zorgenvoordesorteringenverpakkingvande
bloemkoolendeafvoervandevollekistendie
via een rollenbaan naar de voorste wagen

worden afgevoerd. Vanaf de rollenbaan worden ze door één man op dejuiste plaats gezet. Voordeelvan dit oogstsysteem isnietalleen de grote lengte buiten de oogstwagen,
maarookhetinpakkenopwerkhoogte.Welis
altijd een aparte oogstwagen nodig, hetgeen
de investering duur maakt. Bovendien is de
band alleen geschikt voor de oogst van
bloemkool. Eenvolgende mogelijkheid iseen
oogstwagen op brede lagedruk banden om
structuurbederf zoveel mogelijk te voorkomen. De oogstband is negen meter lang,
waarvantweemeterindewagen.Daardooris
de inpakhoogte over de hele breedte gelijk.
Alsdeinpakkerdesnijdersnietkanbijhouden,
stoptdebanddoor devoeler aanheteind.
Om structuurbederf te voorkomen en omonder alle omstandigheden te kunnen werken,
heeft een bloemkoolteler gekozen voor een
andere aandrijving van de oogstwagen. Het
geheel staat op een rupsonderstel. Wanneer
de wagen vol is geoogst, wordt deze met de
rups naar het beginvanhet perceelgereden.
Aan de oogstwagen zitten vier poten. Door
deze te latenzakken tot op de grond en vast
te zetten met een pen, wordt de wagen met
een spindel iets omhoog gedraaid. Daarna
kanderupseronderuit rijdeneneenlege,op
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aandrijving: hydraulisch

lengte buitende landbouwwagen ± 10meter

Fig. 8. Oogstband met onderstaande kenmerken:
band
:Multitrade
VOORDELEN:
wagen
:4-wieligestandaardwagen
-vastegegevens
-kanaaniedere landbouwwagen
-bedrijfszeker
-vooralle koolsoorten
-sneldemontabel
-inklapbaar

NADELEN:
-vrijsmal
-zwaar
-geensorteerplateau
-laaginpakken
-windgevoelig

aandrijving: hydraulisch
lengtebuiten de landbouwwagen ± 11meter

Fig. 9. Oogstband met onderstaande kenmerken:
band
: coöp.'DeTuinbouw'b.a.
VOORDELEN:
wagen : speciaalvooroogstband
uitzoekplateau
•grotecapaciteit,inpraktijk bewezen
grotelengtebuitendeoogstwagen
lichteconstructie
inpakkenopwerkhoogte
bandlaagbovendegrond
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NADELEN:
-alleenbloemkool
-moeteenlandbouwwagenvoorgemaaktworden
-nietteplaatsenopstandaardwagen
-volfust moetwordenovergezet

aandrijving:elektrisch,snelheid niet instelbaar

lengtebuitende landbouwwagen±7meter

Fig.10.Oogstbandmetonderstaandekenmerken:
VOORDELEN:
band :VandeBergB.V.
-compact
wagen :4-wieligestandaardwagen
-verrijdbaarvanvoornaarachter
metkleineaanpassing
-naarzijkantwegdraaibaar
-bandlaagbovendegrond
-uitzoekplateau

poten staande, wagen opnemen. Onder de
vollewagen met bloemkool wordt een onderstel gereden, vervolgens de poten ingetrokken,omafgevoerdteworden.Omderupsvia
deweg naareenander perceelte rijden worden de aan deachterzijde gemonteerde wielenmethydraulieknaarbenedengedrukt.Aan
devoorkantziteenpootdiemethydrauliekde
voorkant omhoog drukt, zodat deze aan het
trekpunt van detrekker kanworden gehaakt.
Bijdestartvandeoogstzitdeoogstbandeerst
aanheteindvandeoogstwagen.Zodratwee
pallets vol zijn, wordt deze naar voren geplaatst.Voortelersdiebijdeoogstvanbloemkoolgebruikmakenvansmalspoorbestaatde
mogelijkheid om met een oogstband gemonteerdopeen lorrieteoogsten.Afgelopen seizoenishiermeegeëxperimenteerd. Indieperiode is duidelijk geworden dat er nog enige
aanpassingen nodig zijn. De voordelen van
het oogsten met oogstband en oogstwagen
zijn:
- eenarbeidsbesparing vancirca 10%;
- minderzwaar werk;
- dekoolblijftschoon,omdatdezenietmetde
grond inaanraking komt. Ditgeldt ook voor

NADELEN:
-weinigcapaciteit
-plateaustandafhankelijkvanstandband
-kort
-koolpervakjeneerleggen

hetveilingfust;
- de kwaliteit van de kool blijft beter, omdat
deze direct wordt afgevoerd naar de overdektewagen.
In de figuren 8, 9 en 10 worden de voor- en
nadelenvandrietypenoogstbandenweergegeven.
Arbeidsbehoefte
Doorhet PAGVenhet LEIisin 1991eenverkennende studie verricht op 9 praktijkbedrijven naardearbeidsbehoefte bijdeoogst van
bloemkool metenzonderoogstband.
Voor zowel de oogst met de oogstband als
voor de oogst zonder oogstband geldt dat bij
een toenemend aantal geoogste kolen per
hectare per oogstgang, de arbeidsbehoefte
(uurperha)toeneemt.Wanneer weinig kolen
per hectare per keergesnedenworden (2000
of minder), isdearbeidsbehoefte bijdeoogst
zonder band lager dan de gemechaniseerde
oogst.Na2000stuksperhectareneemtdearbeidsbehoefte per hectare van de gemechaniseerdeoogstmindersterktoeinvergelijking
metdeoogstzonder band(figuur 11).
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arbeidsbehoefte bijdeoogst in manuur per hectare
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Fig. 11. Arbeidsbehoeftebijdeoogst met enzonderoogstbandinurenperhectareperoogstgang.
De arbeidsbehoefte wordt vervolgens omge- stuks per uur weergegeven,
rekendvan uurper hectare naarstuks per uur. Uit beide figuren blijkt dat de oogstprestaties
In figuur 12 zijn de prestaties van oogst zon- bij de gemechaniseerde oogst niet altijd grader oogstband en gemechaniseerde oogst in ter zijn dan bij de oogst zonder band. Als er

prestatie bij deoogst instuk per uur
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Fig.12.Arbeidsprestatie bijdeoogst metenzonder oogstband instuks per uur.
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Tabel40.Specifieke bedrijfsomstandigheden bijdeoogstvanbloemkool.
bedrijfsnummer
wagen1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

160
360
560
320
320
400
400
560
400

capaciteit
oogstwagen
(stuksfust)

werkbreedte
tijdensde
oogst

wagen2

(m)

270
320

400

-

weinig kolen per hectare per oogstgang wordengesneden,daalt deoogstprestatie (stuks
peruur)vandemachinaleoogstonderdievan
de handmatige oogst. In de figuur is ook te
zien dat de prestatie bij een klein aantal geoogstekolenperhectareerglaagis,maarsnel
toeneemt als de oogsthoeveelheid per hectare toeneemt. De aan- en aflooptijd zal immerseensteeds kleinere rolspelen.Deprestatie bij hetoogsten metdeoogstband neemt
nietverdertoedan150stuksperuur.Deprestatiebijhethandmatigoogstenneemtnietverdertoedan 110stuksper uur.
Demaximalearbeidswinst is36%.Ditgeldtalleen als er grote hoeveelheden per hectare
per keer geoogst worden. Het plantgetal van
bloemkoolperhectareisgemiddeld23.000tot
25.000.Demaximalearbeidswinst kandusalleen gerealiseerd worden bij een vrijwel eenmalige oogst. Gemiddeld worden er circa
5000 stuks per hectare perdaggeoogst. Dan
isdearbeidswinst minder groot (15-20%).

8
8,5
10
10
10,3
10,5
10,5
12
12

snijden

2
2-3
2-3
6
2
3-4
4
5
2

aantal personen
sorteren/verpakken/stapelen

1
1
1
3
1
1
2-3
2
1

Dearbeidsprestatie wordt doortalvanoorzaken beïnvloed, zoals de weersomstandigheden, dooroogsten, de kwaliteit van het produkt,endeperceelsafmetingen.Afgezienvan
het aantal geoogste kolen per oogstgang is
hetnietmogelijk uitdebeperkte registratiegegevens nog andere oorzaken te noemen die
betrouwbaar samenhangen met de oogstprestatie.
Intabel40wordteenaantal bedrijfsgegevens
vermeld dat de oogstprestatie mogelijk kan
beïnvloeden.
Op drie bedrijven worden twee oogstwagens
ingezet. Detweedewagenwordtofwel achter
deoogstwagengetrokkenofwordtalsdeeerstevol is,omgewisseld. Decapaciteit van de
wagens loopt uiteen van 160 tot 560 stuks
fust. De werkbreedte loopt uiteen van 8-12
meter. Het aantal personen dat bezig is met
koolsnijdenvarieertvan2-6,terwijl 1-3personen op de oogstwagen staan voor het sorteren, inpakkenenstapelenvan hetvollefust.
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Kwaliteit geoogst produkt
Doorwas
Doorwas ishetverschijnsel waarbij de schutblaadjes van het bloemgestel door de kool
heengroeien.Degroottevandeblaadjes kan
variërenvanenkelemillimeterstotenkelecentimeters. De grote bladeren komen meestal
aanderandvandekoolvoor.Zehebbenbladgroenenhetaandeelisbeperkt(groenedoorwas). Daarnaast kan een groot aantal kleine
blaadjes door de kool groeien, waardoor de
kooleenruiguiterlijk krijgt (wittedoorwas).
Doorwaswordtvoornamelijkveroorzaaktdoor
hoge temperaturen. Devorming ervan kan al
plaatshebben in een vroeg stadium. Zoals in
hoofdstuk 'Groeienontwikkeling'isaangegevenkunnenhogetemperaturendekoolaanleg
vertragen engaat de plant door metbladaanleg. De hogetemperaturen na de koolaanleg
kunnen afhankelijk van het tijdstip waarop dit
gebeurthetprocesvankoolvorminggedeeltelijkomdraaien;ertreedtdoorwas op.Demate
waarin dit gebeurt, is afhankelijk van de
hoogte van de temperatuur en de duur van
blootstelling.
Een bestrijding is niet mogelijk. Wel schijnen
erverschillentezijnvoorwatbetreftgevoeligheidtussenrassen.
Uit onderzoek uitgevoerd op het PAGV bleek
dat door toediening van ethephon doorwas
kon worden geïnduceerd. Er werden genetische verschillen aangetoond in gevoeligheid
voordoorwas,geïnduceerddoorethephon.In
deveredelingkunnendoorhetgebruikvan ethephon de rassen gescreend worden ingevoeligheidvoordoorwas.

Schift
Aan het oppervlak van de kool vormen zich
bloempjes, waarbij de bloemsteeltjes verlengen. Dekoolkrijgthierdooreen'harig'uiterlijk.
Ook hierbij speelt detemperatuur een rol;de
manier waarop isechter nietgeheel duidelijk.
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Uit Japans onderzoek is gebleken dat lage
temperaturen nadekoolaanleg hetverschijnsel kunnen induceren,vooral als deze in een
laterstadiumwordengevolgddoor hogetemperaturen. Bestrijdingsmogelijkheden zijn er
niet;welzijner rasverschillen.

Dubbele
Bij het verschijnsel 'dubbele' lijkt de kool uit
twee gedeeltes te bestaan, die gemakkelijk
van elkaar te scheiden zijn. Na doorbreken
blijkt de stronk meestal hol te zijn. Het verschijnsel komt hetvaakstvoor bijoogst inaugustusenseptember. Erblijken rassentezijn
die erg gevoelig zijn. Het verschijnsel treedt
het sterkst op onder groeikrachtige omstandigheden. Hoewel er ook relaties zijn gelegd
metdeborium-voorziening,koninproevenhet
verschijnsel met een borax-bespuiting niet
wordenvoorkomen.

Uitdroging
Door vochtverlies wordt de kool slap en los,
het bladverwelkt, wordt geel en laat tenslotte
los.

Verkleuring
Bijblootstellingaanhetdaglicht kleurtdekool
geel. Bij sommige rassen kan door anthocyaan-vorming een roodverkleuring optreden.
Beidezijntevoorkomen door de koolgoedte
dekkenennadeoogstzoweinigmogelijklicht
toetelaten.

Zonnebrand
Als bloemkool vóór de opslag enige tijd heeft
blootgestaan aan sterke ultraviolette straling

uit het zonlicht, kan een oppervlakte-bruinverkleuringoptreden.Dezeverkleuringkanna
tweeofdriedagenindekoelcelzichtbaarworden, ookals deze onder optimale bewaaromstandigheden isgekoeld.

Vorstschade
Bij ontdooien na bevriezen wordt de bloemkoolglazigenzacht.Dezeplekkenkunnenlatergrijszwartverkleurenengaanrotten.Delen
van de kool die niet door het blad zijn beschermd,bevriezen alseerste.

Waterziek
Glazige, later bruin wordende vlekken op de
kool,dievooralonder droge omstandigheden
optreden.

Mechanisatiebeschadiging
Bij het oogsten en inpakken kunnen beschadigingen(drukisvoldoende)ontstaan,diepas
later zichtbaar worden door bruinverkleuring
vande kool.
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Bewaring
Algemeen
Bloemkool is een zeer kwetsbaar produkt.
Druk- en stootplekken, opgelopen tijdens de
oogst,hetverpakkenenhettransport,veroorzakenveelalverkleuringen enrot.
Kwaliteitsverlies kaneveneens ontstaan door
uitdroging (waardoor de kool slap en los
wordt), door geelverkleuring endoor loslaten
vanhet blad.
Alsbloemkool minderdanééndagmoetworden opgeslagen, lijkt koeling geen duidelijke
meerwaarde te hebben op de houdbaarheid.
Het produkt moet dan wel afgedekt op een
koele plaats worden weggezet om uitdrogen
enverkleurentegentegaan.
Als bloemkool een weekend over moet worden bewaard, isopslag ineen koelcel aante
bevelen. Voor bewaring gedurende enkele
wekenisopslagineengekoelde ruimtenoodzakelijk. De bovenste kisten moeten met

bewaarduur in dagen

kunststof folieworden afgedekt om uitdrogen
tegentegaan.
Heteffect van detemperatuur opdebewaarduur wordt weergegeven infiguur 13. Hieruit
blijkt dat bij hogetemperaturen de bloemkool
slechtsvierdagenbewaarbaar is.Snelkoelen
naoogsten geeft het produkteen langerebewaarduur.
Voor een optimale en langere houdbaarheid
moetbloemkool ineenjongstadium,namelijk
wanneerdekoolnogvastengeslotenis,worden geoogst. De beste manier is de kool
's morgens vroeg, liefst als deze nog vochtig
isvandedauw,inkoeletoestandvanhetveld
tehalenendirectindekoelcelteplaatsen.De
behandelingen bijdeoogst en het verpakken
moeten zorgvuldig worden uitgevoerd. Aanpakken van de kool aan de bovenkant moet
worden vermeden; dit geeft na enige tijd
bruinevlekken.
Ook verkleuringen van de kool is een vorm
van kwaliteitsachteruitgang. Wanneer bruingevoelige bloemkolen niet gekoeld worden
opgeslagen,zullenzevrijsnelverkleuren.
Uitonderzoek isonder meergeblekendat:
- bruinverkleuring van de kool niet door koelenwordttegengegaan;
- roodverkleuring bij bloemkool, die hiervoor
gevoeligis,vrijsnelnadeoogstoptreedten
nietdoormiddelvankoelingwordtvertraagd.

Korteopslag

4

8

12

16
20
temperatuur in°C

Fig.13. Invloedvandetemperatuuropde bewaarduurvan bloemkool.
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Bijbloemkoolwordteenachteruitganginkwaliteit na de oogst sterk vertraagd als de temperatuur wordt verlaagd. Daarom wordt
steedsmeerbloemkool naaanvoeropdeveilingvoorgekoeld.Omsnelnadeoogstte kunnen koelen heeft onder andere de veiling
WFOeengrootaantalvoorkoelcellen voordit
procesbeschikbaar. Hierinwordthetoverdag
aangevoerde produkt 's nachtstot 4 °Cafgekoeld.Devolgendeochtendwordtdekoolgekoeldaandehandelafgeleverd.Doordevorm

en de massa van bloemkool duurt het afkoelen vrij lang. Zelfs in een doorstroomcel waarbijcellucht door de partijwordt gezogen, duurt
het al gauw acht uur voordat de kool is afgekoeld. Desondanks is de kwaliteitswinst als
gevolg van hetvoorkoelen toch groter dan het
kwaliteitsverlies. Globaal duurt het twintig uur
voordat gekoelde bloemkool weer op een
temperatuur van 17 °C is als deze in een
ruimte van 20 °C wordt gezet.
Als geen gebruik kanworden gemaakt van de
service van deveiling,is het advies de bloemkool zo snel mogelijk na het oogsten koel en
donker weg te zetten in een eventueel beschikbare koelcel (weekend-koeling).

In een periode met groeizaam weer stijgt de
aanvoer van bloemkool soms zo sterk, dat de
prijs tot het minimum daalt. Deze periode met
lage prijzen wordt vaak, doordat de oogst tijdelijk isvervroegd,gevolgd door perioden met
een kleinere aanvoer en dus meestal een hogere prijs. Het kan daarom aantrekkelijk zijn
bloemkool inperioden met lage prijzen enkele
weken te bewaren. Dit heeft tot gevolg dat later in een periode met hoge prijzen een hoeveelheid bewaarde bloemkool op de markt
wordt gebracht. Dat isdan wel bloemkool van
mindere kwaliteit. Dit kan de markt verstoren.
De prijs wordt door de grotere aanvoer gedrukt en de consument krijgt een produkt van

Tabel 41.Percentageverkoopbare bloemkool bij uitslag na3,5,7en9weken bewaren enbij3en7dagennabewaren bij6°Cen 12°C(ras:Ballade).
jaar

bewaarduur

behandeling2)

(weken)

bewaartemperatuur

methode3)

%ve 'koopbaiarD
nabew aring

bij
uitslag

3 dagen
7 dagen
6°C 12°C 6°C12°C
1987

1988

1989

5
5
5
5

+

+
-

+0,5
-0,5
+0,5
-0,5

92
96
90
96

70
40
62

3
3

+
-

+0,5
+0,5

95
92

80
76

29
23

5
7
7
9
9

+
+
-

+0,5
+0,5
+0,5
+0,5
+0,5

94
92
94
20
16

41
20
21

9

-

-

3
3
5
5
5
5
7
7

+
+
+
+

+0,5
+0,5
+0,5
+0,5
+0,5
+0,5
+0,5
+0,5

97
97
96
94
95
93
69
68

96
89
95
90
95
89
48
71

83
84
88
87
91
87
15
73

-

2
2

-4)

89
81
67
49
91
81
40
4

58
49
44
45

1

)verkoopbaar zijndie kolenwelkevoldoen aandeminimumvoorschriften van klasse II
) +=compleet metblad (kuubskisten); -=ingekort blad (veilingfust)
3
) 1=mechanische koeling;2=CA-bewaring (Controlled Atmosphere)
4
)-=niet bepaald
2
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een mindere kwaliteit. Hoewel er dus argumentenzijnomdeze handelswijze te verwerpen,zalertijdelijkbloemkoolwordenbewaard
bijtijdelijkegroteprijsverschillen.

Langebewaring
Afhankelijkvandekwaliteitbijinslagenonder
optimale bewaarcondities, een temperatuur
van 0-1°C en een relatieve luchtvochtigheid
van90-95%,isdebewaarduur 3-6weken.
Inoktober isernogeenredelijkeaanvoervan
bloemkool.Dezeaanvoerdaaltgeleidelijktotdatdevorsterdefinitief eeneindeaan maakt.
Het kan daarom interessant zijn bij lage prijzen inoktober een deelvan de bloemkool te
bewarenomdezeafteleverenalsgeenverse
Hollandse bloemkool meervandevollegrond
wordt aangevoerd. Dit komt niet alleen de
prijsvorming in oktober ten goede; de aanvoerperiode wordt er langer door en het bewaarde produkt brengt mogelijk een hogere
prijsop.
Inde jaren 1987 tot en met 1989 zijn op het
PAGV proeven uitgevoerd waarbij de mogelijkheidvanhetbewarenvanbloemkool isnagegaan (tabel 41). Hieruit kwam naar voren
dateenbewaringvanvijfwekentotdemogelijkheden behoort. Compleet met blad of met
ingekortbladbewarengafweinigofgeenver-
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schil. Bewaren bij -1°C is niet mogelijk. De
kwaliteitvanhetbladnambijnabewareninafhankelijkheid van de temperatuur sterker af
dan de kwaliteit van de kool. Een CA-bewaring was bij uitslag gelijk aan de gewone bewaring. CA-bewaring hadwel een positief effect opdebladkwaliteit bijnabewaren.

Gemengdeopslag
Bloemkool kan kortstondig worden opgeslagen bij bladgroenten, stengelgroenten, wortel-enknolgewassen.Bloemkoolisechtererg
gevoelig voor het gas ethyleen. Bij een gemengdebewaringmoeterdaaromopworden
gelet dat er geen produkten bij worden geplaatst die ethyleen produceren, zoals fruit.
Ethyleen-schade uit zich bij bloemkool door
hetvergelenvan degroene delen en hetloslatenvan het blad.
Langdurigeopslagbijandereprodukten moet
worden vermeden, omdat bloemkool geurstoffen produceertdiedoorandere produkten
worden opgenomen. Deze zwavelhoudende
stoffen kunnen in een bewaarruimte zodanig
accumuleren, dat een zeer onaangename
geurontstaat.Dezegeurgaatnamelijkopandere produkten over en alle andere aroma's,
typisch voor een bepaald produkt, worden
hierdoor overheerst. Bij gemengde opslag
moetduszeergrondigwordengeventileerd.

Afleveren
Algemeen
Deaanvoer vanbloemkool aandeveilinggebeurt overwegend in plastic poolbakken als
meermaligfust.
Bloemkool bestemdvoorexportwordt ineenmalige gebruikte houten kratten (meestal op
hetveld) ofinkartonnendozen(opdeveiling)
verpakt.Dekwaliteitseisenensorteringsvoorschriften zijn in EG-verband genormaliseerd
(zie PGF-voorschriften verse groenten en
versfruit).
De veilingen hebben meestal een aangescherpte kwaliteitsindeling.

Begripsomschrijving
Onder bloemkool wordt verstaan 'Brassica
oleracea I.convar.botrytis (L) Alef.var.botrytis', ontdaan van wortels en stronk. Bloemkool wordt naar de wijze van presentatie onderscheiden indevolgendetypen:
-bloemkool met blad;
-bloemkoolzonder blad;
-bloemkool met ingekort blad.
Onder bloemkool met blad wordt verstaan:
bloemkoolwaarvandestronkonmiddellijkonderdebladerenisafgesnedenendievoorzien
isvangezondegroenebladeren,voldoendein
aantal en lengte om de bloem geheel te bedekken entebeschermen.

voorzien is van gezonde, groene bladeren,
voldoende inaantalomdebloemgoedtebeschermen, welke bladeren ten hoogste 3 cm
bovendebloemzijnafgesneden.
Onder bloemkoolwordtverstaan:heteetbare
gedeeltevanbloemkool.

Kwaliteitsvoorschriften
Algemeen
Alle aangevoerde bloemkool moet wat kwaliteit betreft aan de volgende minimum-voorschriftenvoldoen.Bloemkool moetzijn:
- intact;
- gezond,behoudensdetoegestaneafwijkingen;
- versvan uiterlijk;
- zuiver, in het bijzonder praktisch vrij van
zichtbare vreemdestoffen;
- vrijvanabnormale uitwendigevochtigheid;
- vrijvanvreemde geurenvreemde smaak.
De hoedanigheid van bloemkool - in het bijzonder de versheid, stevigheid, ontwikkeling
en kleur -moet zodanigzijndatzij bestand is
tegen de bij de verdere afzet te verwachten
verrichtingen,ingoedestaatkanblijventotde
plaatsvan bestemming en aan de aldaar gerechtvaardigdtestelleneisen beantwoordt.
Voorschriften voor de kwaliteitsklassen

Onderbloemkoolzonderbladwordtverstaan:
bloemkooldieontdaanisvanbladerenenvan
hetoneetbaregedeeltevandestronk,behoudensdattenhoogstevijfzichonderdebloem
bevindendekleine,jongegave,lichtgroenetegen de bloem aangegroeide blaadjes toegestaanzijn.
Onderbloemkool metingekortbladwordtverstaan: bloemkool waarvan de stronk onmiddellijkonderdebladerenisafgesnedenendie

Klasseextra
Deindezeklasseingedeeldebloemkoolmoet
kwalitatief voortreffelijk zijn en alle kenmerkendeeigenschappenvandevariëteitbezitten.
Zijmoet:
- goedgevormd,vastencompact zijn;
- eenzeer dichte korrelstructuur bezitten;
- een gelijkmatige witte of licht-crème kleur
vertonen;
- vrijzijnvanallegebreken.
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Bloemkool metbladofmetingekortbladmoet
frisse,groene bladeren bezitten.
KlasseI
Deindezeklasseingedeeldebloemkoolmoet
kwalitatiefgoedzijnenallekenmerkendeeigenschappenvandevariëteit bezitten.
Zij moet:
- stevig zijn;
- eendichte korrelstructuur bezitten;
- eenwittetot ivoorwitte kleurvertonen;
- vrijzijn van gebreken,zoals door de bloem
gegroeide bladeren;schade door insekten,
slakken, knaagdieren of ziekten; vorstschade enkneuzingen.
Toegestaan zijn:
- eenkleineafwijking invormofontwikkeling;
- eengeringe kleurafwijking;
- eenzeer lichte schift.
Bloemkool metbladofmetingekort bladmoet
frisse,groene bladerenbezitten.
Binnende klasse Ikanbloemkool opgesplitst
worden inklasse-I enklasse-l-super.
Bloemkool van klassen-l-super moet voldoen
aan de in de PGF-norm vastgestelde voorschriften voor klasse-l. De aanvulling op het
verpakkingsvoorschrift voor klasse-l-super in
vergelijkingtotklasse I,houdt indatdezeverpaktmoetwordenophetveldineenmaligfust.
KlasseII
Totdezeklassebehoortbloemkooldieaande
minimumvoorschriften voldoet, maar niet in
een hogere klasse kanworden ingedeeld.Zij
moet kwalitatief redelijk zijn.
Toegestaan zijn:
- eengeringe misvorming;
- een minder dichte korrelstructuur dan voor
klasse Iisvereist;
- eengeelachtige kleur;
- een lichteverbranding door dezon;
- ten hoogste vijf kleine lichtgroene door de
bloem gegroeidebladeren;
- eenlichte,droge schift;
- geringe schade veroorzaakt door insekten,
knaagdieren,slakken,ziektenofvorst;
- eengeringekneuzing.
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KlasseIII
Deindezeklasseingedeeldebloemkoolmoet
voldoenaandevoorschriften voor klasseII.
Tolerantiesen kwaliteit
Demaximaaltetolererenafwijking inkwaliteit
isvoor:
- klasse Extra:5% van het aantal, mits deze
bloemkool voldoet aan de
voorschriften voor klasse I;
- klasse I
:10%vanhetaantal,mitsdeze
bloemkool voldoet aan de
voorschriften voor klasseII;
- klasse II
: 10%vanhetaantal,mitsdeze
bloemkool geschikt is voor
consumptie;
- klasse III : 15%vanhetaantal,mitsdeze
bloemkool geschikt is voor
consumptie.
Toleranties ingrootte
De maximaal tetolereren afwijking in grootte
isvoor:
- klassen Extra, Ien II : 10%van hetaantal,
mitsdeze bloemkool behoorttot een groottesortering die grenst aan de toegepaste
sortering, met dien verstande dat geen
bloemkool mag voorkomen die kleiner is
dan 10 cm;
- klasse III:10%van hetaantal.
Cumulatievantoleranties
Demaximaaltetolererenafwijking inkwaliteit
engrootte is:
-10% voorde klasse Extra;
-15% voorde klassen IenII.

Sorteringen
Debloemkool wordt naargrootte gesorteerd.
Desortering moet geschieden naar de maximale middellijn van de grootste dwarsdoorsnede. De middellijn magvoor de klasse Extra, I en II niet kleiner zijn dan 11 cm, voor
klasse IIIgeldt9cm.
Het verschil tussen de kleinste en grootste

bloemkool per pakkingseenheidmagvoor de
klasseExtra,IenIInietmeerdan4cmenvoor
klasse III6cmbedragen.
Inde praktijk wordt de sortering uitgedrukt in
aantal stuks per poolbak (veilingfust). Degebruikelijkesorteringenzijnalsvolgt:6perbak
('zessen') met een middellijn van ± 19tot 23
cm;8perbak('achten')meteenmiddellijnvan
± 15tot 19cm; 10per bak ('tienen') met een
middellijn±11 cmtot 15cm.

Verpakking
Uniformiteit
De inhoud van iedere verpakkingseenheid
moet uniform zijn; zij mag slechts bloemkool
vandezelfde oorsprong,variëteit, kwaliteit en
hetzelfde type bevatten. Wat betreft kleur
moet bloemkool van de klasse Extra uniform
zijn.

bescherming bieden. Bloemkool moet dicht
opelkaarwordenverpakt.Zij magechter niet
door overmatige druk worden beschadigd.
Bloemkool van de klasse Extra moet met bijzondere zorg worden verpakt, om de grootst
mogelijke bescherming van het produkt te
waarborgen. Bloemkool vande klasse IIIkan
minder dicht op elkaar worden verpakt, mits
daarbij een behoorlijke bescherming van het
produkt gewaarborgd is. 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 bedruktzijn;debedrukkingmagnietmethetprodukt in aanraking komen. De verpakkingseenheden mogen geen vreemde substantie
bevatten. Indefasevandedetailhandel mag
bloemkool los uitgestaldzijn.

Aanduidingsvoorschriften

Verpakkingsmateriaal
Algemeen
Bloemkool kanopdevolgende drie manieren
wordenaangeboden.
- Met blad. Bloemkoolvoorzienvan gezonde
groene bladeren, voldoende in aantal en
lengteomdekoolgeheeltebedekkenente
beschermen.Destronkmoetdichtonderde
bladerenzijnafgesneden.
- Zonderblad.Bloemkoolzonderbladerenen
zonder het niet-eetbare deelvande stronk.
Hoogstens kunnen vijf kleine, jonge lichtgroene en gave tegen de bloem aangegroeide blaadjes wordentoegestaan.
- Met ingekort blad. Bloemkool waaraan voldoende bladeren zitten omde bloemtebeschermen. Debladeren moeten gezond en
groen zijn en ten hoogste 3 cm boven de
bloem afgesneden zijn. De stronk moetdirectonderdebladerenzijnafgesneden.
Deverpakking moetdebloemkooleengoede

In EG-verband geldt dat op iedere verpakkingseenheid op één kant duidelijk leesbaar
enonuitwisbaar envan buitenaf zichtbaar de
volgende gegevens moetenstaan:
- de naam en het adres of de code van verpakker en/of afzender;
- deaanduiding'bloemkool',ingevalgesloten
verpakking isgebruikt;
- de naam van het produktiegebied of het
land,destreek ofdeplaats;
- deklasse;
- desortering,doorvermeldingvandesorteringsgrenzen incmof hetaantalstuks.
Het CBT heeft besloten om met ingang van
1993 de steekkaart bij klasse Ibloemkool bij
poolfust intevoeren.Gelijkmetdesteekkaart
wordtookdedatumcodering ingevoerd.Hieraan iseenclaimperiodevantwee dagen verbonden.
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Saldoen arbeidsbehoefte
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat de
kosten en de opbrengsten van de teelt van
bloemkool zijn. Er wordt ingegaan op de organisatorischeeneconomischeaspectenvan
deteelt.
Inde bloemkoolteelt zijn veel plantingen mogelijk wat tot gevolg heeft dat er, afhankelijk
van de teeltperiode, een ander saldo berekendkanworden.
Dearbeid,met name die bij de oogst, is duidelijkeenknelpunt. Daarwordtdanook meer
aandacht aanbesteed.

lende plantingen kan men proberendebenodigdearbeidtespreiden.Door hetweer loopt
datweleensmis.
Meteengoedeorganisatieengoedpersoneel
probeert mende produktiviteit permanuur op
tevoeren.
Omdat bloemkool oogsten handwerk is en
goed bloemkool oogsten ervaring vereist, is
goed personeel veel waard. Hoe men ook
oogst, met of zonder oogstband,veel of weinig sorteringen, het personeel bepaalt de
werksnelheid.

Voordeteeltarbeid maakt hetweinig uitwanneer er geplant wordt. Dezelfde handelingen
moeten worden uitgevoerd en die zullen ongeveer evenveeltijdkosten.
Intabel42isopgenomen hoeveel urenerper
bewerking per hectare moeten worden gemaakt.

Het gebruik van oogstbanden is sterk in opkomst,vooral opdegespecialiseerde bloemkoolbedrijven. De voordelen van het gebruik
vaneenoogstbandzijndathetzwaregesleep
met vol fust niet meer hoeft en dat er arbeid
bespaardwordt.
Uit een registratie-onderzoek bleek dat eralleen arbeid bespaardwordt, als erveeltegelijk weggesneden kan worden. Als er minder
dan 5.000 kolen per hectare per dag gesneden worden, is de arbeidsbesparing laag of
wordterzelfs geenarbeidbespaard.

Deteeltarbeid vormt bijbloemkool bijna nooit
eenprobleem.Hetismeerdeoogstarbeiddie
voor problemen zorgt.
Door een goede planning van de verschil-

Als er meer in één keer weggesneden kan
worden,wordt erflinkwatarbeidbespaard.
Als er eenoogstband gebruikt wordt, kunnen
dearbeidspieken duswat afgevlaktworden.

Arbeid

Tabel42.Taaktijdenvoordeteeltvan eenplantingbloemkool(perhectare).
bewerking
ploegen
kunstmest strooien (2x)
spuiten (3x)
frezen
planten (machinaal)
beregenen (haspel) (2x)
schoffelen/rijenfrezen
handwieden
totaal teelturen
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werkbreedte

personen

werksnelheid

0,8
12
21

1
1
1

6
6
6

3

5

1,65

3

2

4

taaktijd
3,4
2,4
1,0
3,3
13,5
6,0
2,7
5,0
37,3

Saldoberekening

SALDOBEREKENING perhaBLOEMKOOL 1)
Omschrijving
Opkweek planten
Plantmateriaal
Zaaitijd
Planttijd
Plantverband
Grondbenutting
Oogstpercentage
Oogstperiode
Opbrengsten:
Hoofdprodukt

Vroeg
weeuw; glas
6 â 8 c m perspot
21-22
5-6
75x50
87.5% 87.5% 87.5%
ca. 80%
11-13

Vroeg
vrijster;glas
4 â 6 c m perspot
3-4
7-8
75x50

Zomer
glas
kluit plant
8-10
11-13
75x55

ca. 80%
12-14

ca. 80%
14-18

hoev.

hoev.

19700

BRUTO-OPBRENGST (a) :
Toegerekende kosten
Uitgangsmateriaal:
Planten (100st) 2)
Meststoffen:
K.A.S.27%N
Tripelsuper 46% P205
Patentkali 30% K20
Bijb. K.A.S.27%N
N-mineraalmonster
Gewasbeschermingsmiddelen:
Onkruiden:
metazachloor 3)
ZiektenenPlagen:
fonofos 4)
permethrin25%
pirimicarb50%
propamocarb 750 g/l
Overigeproduktgebondenkosten:
Rente
Verzekering
Poolfust-huur 5)
Pallet huur5)
Vrachtkosten 5)
Koeling-cond.
Heffingen (100kg)
Veilingprovisie
Overige afzetkosten

prijs
1.55

Kunstm.str.P205/K20
N
Eggen (aangedreven)
Planten persp.pl.(hand)
PI.lossepl./pl.voetbeh.
Beregenen-buis
Spuiten: onkruid
ziekten
Schoffelen/aanaard.
Handwieden
Oogsten: dekken
snijden
verzamelen
transport
Veldopruimen (frezen)
Ploegen

19000

0.92

6
6
6

1.24

21390
21390

25.00

6325

230

25.00

5750

230

6.80

1564

1.16
0.82
1.42
1.10
75.91

233
62
354
55
76

200
75
250
50
1

1.16
0.82
1.42
1.10
75.91

233
62
354
55
76

200
75
250
50
1

1.16
0.82
1.42
1.10
53.12

233
62
354
55
53

2

82.50

165

2

82.50

165

1.8

33.25

60

2*0.5

120.00

120

0.46
2*0.2
2*0.5

33.25
105.00
120.00

15
42
120

0.46
4*0.2
2*0.5
7

33.25
105.00
120.00
107.60

15
84
120
753

9%
0.8%
2603
66
66
2603

1401
30535
0.18
2.00
26.50
0.18

126
244
469
132
1749
469

9%
0.8%
2510
63
63
2510

1322
17480
0.18
2.00
26.50
0.18

119
140
452
126
1670
452

5%
2603

30535
0.01

1527
26

5%
2510

17480
0.01

874
25

9%
0.8%
2279
57
57
2279
173
5%
2279

798
21390
0.18
2.00
26.50
0.18
0.55
21390
0.01

72
171
410
114
1511
410
95
1070
23

10729

opbr.
of gift
kg/st
'1000
0.1+0.8
0.6
25.3

taaktijd
in
u/ha
1.8
1.8
1.9
55.0

6
6
4

0.25

12
10
10
10

0.5
40
20
20
20

0.8
2.6
5.0
96.0
117.0
104.0
29.0
4.2

7334

6751

14056

periode
van
uitv.

opbr.
of gift
kg/st
•1000

taaktijd
in
u/ha

periode
van
uitv.

opbr.
of gift
kg/st
"1000

taaktijd
in
u/ha

periode
van
uitv.

4-6
6-7
6-7
6-7

0.1+0.8
0.6

1.8
1.8
1.9

4-6
9
9

0.1+0.8
0.6

1.8
1.8
1.9

4-7
12
12

23.0

24.0

10-11

23.0

0.6
6x0.25

1.3
4.8
2.6
5.0
83.0
93.0
83.0
23.0
4.2
3.3

10-11
12-14
11-12
12-13
14-17
14-17
14-17
14-17
16-18
22-24

0.6
7X.25

24.0
3.0
1.3
5.6
2.6
5.0
92.0
103.0
92.0
26.0
4.2
3.3

11-13
11-13
11-13
13-17
13-15
14-15
16-19
16-19
16-19
16-19
18-20
21-24

1.4

1.53.05+1.49
2.8+4.15
2.4+3.76
0.63+1.07
2
3
0.8
6

17250

bedrag

200
75
250
50
1

18509

6
6
2
1.5
3
18
12
12
3

17480

prijs

17480

12026

werk- werkbreed- snelte
heid
in m km/h

hoev.

bedrag

253

SALDO PER HAE.M.(a-b):

perceelopp.: 1.0 ha

30535

prijs

30535

TOT.TOEG.KOSTEN(b):

indienuitgevoerd
meteigenmechanisatie

bedrag

10-12
9-11
10-11
11-13
11-14
11-14
11-14
14-15

10
8
8
8

0.5
35
17
17
17

12
10
10
10

0.5
37
18
18
18

Teelturen
Oogsturen

74.6
346.0

52.2
282.0

56.0
313.0

Urentotaal

420.6

334.2

369.0

1) plantverband,aantal plantenenoogstpercentage voor Noord-Holland (DeStreek).
2) Het betreft hier een gemiddelde prijsvanweeuw envrijsten.
3) metazachloor niet Inallegevallen;erwordt veel mechanische onkruidbestrijding toegepast.
4) Fonofos (opkweek); Er kanook gebruik gemaakt wordenvan gecoatzaad.
5) Sorteringsverhouding 6-8-10/kist resp. 20-75-5%,fusthuur ƒ 0.18 en pallethuur ƒ 2.00 per stuk, gemiddeld 40 colli per pallet, vrachtkosten ƒ 26.50 per
pallet, excl.BTW.
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Saldoberekening

SALDOBEREKENING perhaBLOEMKOOL
Omschrijving
Opkweek planten
Plantmateriaal
Zaaitijd
Planttijd
Plantverband
Grondbenutting
Oogstpercentage
Oogstperiode
Opbrengsten:
Hootdprodukt

Herfst-vroeg 1)
glas
losse plant/kluit plant
11-13
13-15
75x55
ca. 95%
ca. 75%
18-20

Herfst-laatl)
glas
losse plant/kluit plant
13-14
15-17
75x60
ca. 95%
ca. 75%
21-24 3)

Winterbloemkool 1
volle grond
losse plant
13
16-17
75x60
ca. 95%
ca. 45% 2)
7-11

hoev.

hoev.

hoev.

17250

BRUTO-OPBRENGST(a) :
Toegerekende kosten
Uitgangsmateriaal:
Planten (100 st)
Meststoffen:
K.A.S.27%N
Tripelsuper 46% P205
Patentkali 30% K20
Bijb. K.A.S.27%N
N-mineraalmonster
Gewasbeschermingsmiddelen:
Onkruiden:
metazachloor
ZiektenenPlagen:
fonofos4)
permethrin 25%
pirimicarb50%
propamocarb 750 g/l
benomyl
methiocarb
Overigeproduktgebondenkosten:
Rente
Verzekering
Poolfust-huur5)
Pallet huur5)
Vrachtkosten 5)
Koeling-cond.
Heffingen (100kg)
Veilingprovisie
Overige afzetkosten

prijs

bedrag

1.31

22598

15750

prijs
1.20

22598

bedrag
18900

9000

prijs

bedrag

1.73

15570
15570

18900

230

6.80

1564

210

6.80

1428

210

6.80

1428

200
75
250
50
1

1.16
0.82
1.42
1.10
53.12

233
62
354
55
53

200
75
250
50
1

1.16
0.82
1.42
1.10
53.12

233
62
354
55
53

75
250
250

0.82
1.42
1.10

62
354
275

2

82.50

165

2

82.50

165

2

82.50

165

0.46
4*0.2
2*0.5
7

33.25
105.00
120.00
107.60

15
84
120
753

0.46
4*0.2
2*0.5

33.25
105.00
120.00

15
84
120

0.42

33.25

14

0.5

120.00

60

55.00
102.50

55
103

2
1

55.00
102.50

110
103

577
18900
0.18
2.00
26.50
0.18
0.75
18900
0.01

52
151
375
106
1405
375
119
945
21

9%
0.8%
1189
30
30
1189
90
5%
1189

1631
15570
0.18
2.00
26.50
0.18
0.00
15570
0.01

147
125
214
60
795
214
0
779
12

1

102.50

103

1
1

9%
0.8%
2279
57
57
2279
173
5%
2279

548
22598
0.18
2.00
26.50
0.18
0.75
22598
0.01

49
181
410
114
1511
410
130
1130
23

9%
0.8%
2081
53
53
2081
158
5%
2081

TOT.TOEG.KOSTEN (b):

7518

6274

4916

SALDO PER HAE.M.(a-b):

15079

12626

10654

indienuitgevoerd
meteigenmechanisatie
perceelopp.: 1.0 ha
Kunstm.str.K20
P205/K20
P205/N
N
Frezen
Planten/pl.voetbeh.
Beregenen-buis
Spuiten: onkruid
ziekten
Schoffelen/aanaard.
Handwieden
Oogsten: dekken
snijden
verzamelen
transport
Veldopr. (frezen)
Ploegen

werk- werkbreed- snelte
heid
in m km/h
12
6
6
6
12
6
6
6
3-2
3
3 1.4-1.6
18
12
6
12
6
3
4
1.53.05+1.49
2.8+4.15
2.4+3.76
0.63+1.07
3-2
3
0.8
6

opbr.
of gift
kg/st
•1000
0.1+0.8
0.6
23.0
0.6
8x0.25

12
12
12
12
12

0.5
37
18
18
18
18

taaktijd
in
u/ha
1.8
1.8
4.2
24.0
3.0
1.3
6.4
2.6
5.0
92.0
108.3
96.5
26.8
4.2
3.3

periode
van
uitv.

opbr.
of gift
kg/st
•1000

taaktijd
in
u/ha

13-15

0.1+0.8

1.8

13-15
13-15
13-15
13-15
13-15
13-17
14-15
15-17
17-20
17-20
17-20
17-20
19-21
21-24

0.6
21
0.6
8x0.25

14
14
14
14

0.5
33
16
16
16

periode
van
uitv.

opbr.
of gift
kg/st
*1000

taaktijd
in
u/ha

periode
van
uitv.

0.8

0.9

16-17

0.2+0.9

2.6

4-5

3.2
22.0
3.0
1.1
1.6
2.6
5.0
58.8
56.6
53.0
14.7
3.2

16-17
16-17
16-17
16-17
17-19
18-19
19-21
7-11
7-11
7-11
7-11
11-12

15-17

1.8
4.2
22.0
3.0
1.3
6.4
2.6
5.0
92.0
106.0
94.0
26.0

15-17
15-17
15-17
15-17
15-17
14-19
16-18
17-19
21-24
21-24
21-24
21-24

3.3

23-24

21
0.6
2x0.25
0.5
10 19
8 9
8 9
8 9

Teelturen
Oogsturen

120.0
380.0

52.9
318.0

46.7
183.1

Uren totaal

500.0

370.9

229.8

1) Plantverband,aantal planten enoogstpercentage voor Noord-Holland (De Streek).
2) Aangehouden isdat één maal per 7jaar de oogst door vorst geheel verloren gaat.
3) Afzet 8950 st.inoktober en 7400 st.in november.
4) Inplaatsvanfonofos kaner ook gebruik gemaaktworden van gecoatzaad.
5) Herfst-vroeg sorteringverhouding 6-8-10/kist, resp, 20-75-5%, fusthuur ƒ 0.18 en pallethuur ƒ 2.00 per stuk, gemiddeld 40 colli per pallet, vrachtkosten
ƒ 26.50 per pallet, excl.BTW.
Herfst-laatenwinterbloemkool sorteringsverhouding 6-8-10/kist,resp.20-60-20%.
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Saldobegroting
Ineensaldobegrotingwordendeopbrengsten
en de continu variabele kosten opgenomen.
Dat zijn de kosten die direct aan het gewas
kunnen worden toegerekend en niet teveel
per bedrijf verschillen.
Desaldo's zijn intabel 43 opgenomen.Actueleversieswordenjaarlijks opgenomen inde
uitgave 'Kwantitatieve Informatie' van het
PAGVenIKC-agv.
In de saldoberekeningen is deze, gezien de
belangstelling in de praktijk voor de januarizaai, niet opgenomen. Ten opzichte van de
vrijsterteelt (zaai februari) is de vervroeging
diebereiktwordt gering.Voor eensaldoberekening kan hiervoor die van de vrijstersteelt
gehanteerdworden.
De opbrengsthoeveelheid wordt vastgesteld
dooronderzoekeninoverlegmetdeDLV.De
opbrengstprijzen zijn het vijfjarig gemiddelde
vandeveilingprijzen inclusief BTW.
De hoeveelheden bemesting en gewasbescherming zijn overgenomen van de geadviseerde hoeveelheden.
De renteberekening betreft de rente op het
vastgelegdevermogengedurendedeteeltperiode. Rente van arbeidskosten, werktuigen
en loonwerk ishierin nietopgenomen.
De verzekeringskosten betreffen een nagelverzekering.
Voor de berekening van de benodigde hoeveelheidpoolfust iseen sorteringsverhouding
aangehouden van 20% 'zessen', 75% 'achten' en 5% 'tienen'.Voor de winterbloemkool
isdezeverhouding20-60-20%.
Devrachtkostenzijnergafhankelijkvandeliggingvanhetbedrijf endewijzevantransport.
In de begroting is uitgegaan van f 26,50 per
pallet.
Bij de veilingprovisie is 5% in rekening gebracht. De hoogte hiervan verschilt per veiling.
Desaldobegrotingen zijndusduidelijk begrotingen. Ze zullen enigszins aan de bedrijfssituatiemoetenwordenaangepast.Metname

bijdeonderdelen opbrengst,vrachtkosten en
veilingprovisie zullen aanmerkelijke verschillen kunnenoptreden.

Investeringen
Voor een kleinschalige teelt van bloemkool
zijnnauwelijks investeringen nodig.Debenodigde machines en werktuigen zijn meestal
welopdebedrijvenaanwezig.
Als de teelt wat grootschaliger aangepakt
wordt, betekent dit dat er meer geïnvesteerd
kan/moetworden. Ditbegint metdeaanschaf
vanhuifwagens,opdatdekoolnietgeelkleurt.
Met name op de venige gronden is het belangrijkdebodemtesparen.Hiervoorworden
oplossingen bedacht met lagedruk banden,
rails,rupsbanden endergelijke.
Om van het gesleep met fust af te zijn wordt
door velen een oogstband aangeschaft. De
keuzevooreenoogstbandhoudtookindatde
trekker een kruipversnelling heeft en er afstandsbesturingeneenaan/uitschakelaarop
deoogstband zit.Omhetsorterenwattevergemakkelijken is het mogelijk een draaischijf
aan heteindvande bandaantebrengen.
Deze vormen van mechanisatie kosten veel
geld, met name de oogstbanden die op een
rupsband zijn geplaatst. Dat komt men dan
ookalleenopdegrootstebedrijventegen, zodatdekostenperhectareuiteindelijkergmeevallen.
Deinvesteringskosten aanwagensenmachines lopen uiteen van 20.000 gulden voor de
simpele oogstbandjes tot ruim 200.000 gulden voor de oogstbanden op rupsonderstellen. Uit een enquête bleek dat de jaarkosten
van de machines 500 à 800 gulden per hectarebedroegen.Ditisinclusiefdetoerekening
vandetweede trekker.
Het meeste geld gaat in de rupsband zitten.
Deze wordt vooral aangeschaft om de structuurtesparen.Bijkomendvoordeelisdatmen
geenextratrekker hoefttekopenvoor tijdens
deoogst.
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Tel. 03200-91800
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Tel. 02990-48244
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Tel. 02290-48664
Fax. 02290-48844
Team Vollegrondsgroenteteelt
Americaanseweg 19
5961 GN Horst
Tel. 04709-87500
Fax. 04709-86682
Produktschap Groentenen Fruit
Bezuidenhoutseweg 153
Den Haag

Tel. 070-3814631
Fax. 070-3477176
Postbus 90403
2509 LKDen Haag
Vereniging van Nederlandse tuinbouwstudiegroepen (N.T.S.)
(Sectie Vollegrondsgroente)
Bloemenveiling Westland (Kamer H72-75)
Dijkweg66
Honselerdijk
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Nogverkrijgbare PAGV-uitgaven 1 )
Verslagen
6. De betekenis van vrijlevende wortelaaltjes bij maïs; ir. C.A.A.A. Maenhout et al,januari
1983
ƒ 10,8. Onderzoek naar verschillen in opbrengst en kwaliteit van consumptie-aardappelen in
het zuidwesten van Nederland; ir. C.B. Bus, ing. K.W. Bosma (CA-Barendrecht) en ir.
D.W. de Hoop (LEI),februari 1983
ƒ 10,10. Epipré-instructieboekje 1983; ir. K. Reinink en ing.H. Drenth,april 1983
ƒ 10,13. Het effect van de intensiteit van de zaaibedbereiding op het kiembed en de opkomst,
opbrengst en kwaliteit van suikerbieten; ing.Th.Huiskamp,september 1983
ƒ 10,14. Verslag van een driejarig onderzoek naar de optimale stikstofgift voor bruine bonen;
G.J. Bom,september 1983
ƒ 10,15. Epipré-evaluatieverslag 1983;ing.H. Drenth en ir. KReinink,januari 1984
ƒ 10,16. Factoranalyse-onderzoek insnijmaïs in Oost-Overijssel in 1981 en 1982. Ing. J. Boer,
januari 1984
ƒ 10,18. Rendabiliteit van continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten op
het proefveld PAGV1 (1978t/m 1982) Ing. H. Preuter, maart 1984
ƒ io,19. Biologie en ecologie van kleefkruid (Galium aparine). Ir. W.G.M, van den Brand,april
1984
ƒ 10,20. Pootafstanden en gebruik van Alar en Rovral bij de teelt van Alpha-pootgoed. Ing. J.
Alblas en B.v.d.Spek,januari 1984
ƒ 10,21. Epipré 1984- instructieboekje. Ir.K. Reinink en ing.H. Drenth,maart 1984
ƒ 10,22. Resultaten van diep losmaken van zavelgronden in zuidwest-Nederland; 1978-1982.
Ing.J.Alblas, april 1984
ƒ 10,23. Resultaten kalibouwplanproeven op zeeklei. Ir. J. Prummel (IB) en dr. ir. J. Temme
(Nederlands Kali Instituut), mei 1984
ƒ 10,24. Oogstplanning van bloemkool in "deStreek". Ir.R. Booij,oktober 1984
ƒ 10,25. Beregeningsonderzoek bij asperges op de proeftuin "Noord-Limburg". Ing. D. van der
Schans en ir. A.J.Hellings,oktober 1984
ƒ 10,26. Kalibemesting voor aardappelen in de Brabantse Biesbosch en het Land van Altena.
Ing.J.Alblas, november 1984
ƒ 10,27. Spruitkool bewaren aan destam. Ing.J.A. Schoneveld, november 1984
ƒ 10,28. Verslag Inventarisatie Graanziekten 1984. Ing. W. Stol,januari 1985
ƒ 10,30. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit van
snij-maïs en op de bodemvruchtbaarheid; Heino (zandgrond) 1972 - 1982. Ir. J.J.
Schröder, maart 1985
ƒ 10,31. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit van
snij-maïs en op de bodemvruchtbaarheid en waterverontreiniging; Maarheeze 1974 1984. Ir.J.J.Schröder, maart 1985
ƒ 10,32. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de opbrengst en kwaliteit van snijmaïs
enopde bodemvruchtbaarheid; Lelystad 1976 -1980. Ir.J.J.Schröder, maart 1985... ƒ 10,33. Intensieve teeltsystemenbijwintertarwe. Dr. ir.A. Darwinkel, maart 1985
ƒ 10,35. Biologie en ecologie van zwarte nachtschade (Solanum nigrum). Ir. W.G.M, van den
Brand, maart 1985
ƒ 10,36. Epipré 1985 instructieboekje. Ir. K. Reinink, april 1985
ƒ 10,37. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van snijmaïs. Ir. C.L.M, de Visser, ir. H.F.M.
Aarts,april 1985
ƒ 10,38. Zuiveringsslib inde akkerbouw; Ir.S.de Haan en ing.J. Lubbers (IB), Ing. A. de Jong
(PAGV), maart 1985
ƒ 10,39. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van Engels en Italiaans raaigras, veldbeemdgrasen roodzwenkgras. Ir.C.L.M, deVisser,juni 1985
ƒ 20,40. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van uien en sjalotten. Ir. C.L.M, de Visser,
juni 1985
ƒ 10,42. Themadag effecten van diepe grondbewerking in de akkerbouw en de vollegronds1

) Eenvolledig overzicht vande PAGV-uitgaven wordt op uwaanvraag graagtoegezonden.
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groenteteelt,juli 1985
ƒ 10,43. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van aardappelen, Ir. C.L.M, de Visser,
augustus 1985
ƒ 10,44. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van erwten, stambonen en veldbonen. Ir.
C.L.M, deVisser, augustus 1985
ƒ 20,45. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van wortelen. Ir. C.L.M, de Visser,
september 1985
ƒ 10,46. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van winterkoolzaad. Ir. C.L.M, de Visser,
september 1985
ƒ 10,47. Biologie en ecologie van melganzevoet (Chenopodium album). Ir. W.G.M, van den
Brand,december 1985
ƒ 10,48. Verslag inventarisatie graanziekten 1985. Ing. H.P. Versluis, december 1985
ƒ 10,49. Natriumbemesting en natriumbehoefte van suikerbieten. Dr. ir. J. Temme en dr.
J.G.H. Stassen,december 1985
ƒ 10,50. Epipré instructieboekje 1986. Ing.W. Stol, april 1986
ƒ 10,51. Studiedag kluitplanten. Ir. R. Booij en N.J. Snoek,juli 1986
ƒ 10,52. Biologie en ecologie van hanepoot (Echinochloa crus-galli). Ir.W.G.M,vandenBrand,
juli 1986
ƒ 10,53. Opkomstperiodiciteit bij 40 eenjarige akkeronkruidsoorten en enkele hiermee samenhangende onkruidbestrijdingsmaatregelen. Ir.W.G.M,vanden Brand,oktober 1986.... ƒ 10,54. Deteelt van wintertarwe als dekvrucht voor veldbeemd- en roodzwenkzaadgewassen.
Ir.W.J.M.Meijer, oktober 1986
ƒ 10,56. De invloed van het maaien van de tarwestoppel op ondergezaaide veldbeemd- en
roodzwenkzaadgewassen. Ir.W.J.M.Meijer, oktober 1986
ƒ 10,57. Benuttingafvalwarmte bijvollegrondsteelten. Ing.J.A.Schoneveld,november 1986
ƒ 10,59. Het bestrijden van verstuiven op landbouwgronden. Dr. ir. A. Darwinkel, november ƒ 10,1986
60. Stikstofbemesting vanwintertarwe. Ir. K. Reinink, december 1986
ƒ 10,63. De invloed van teeltmaatregelen bij winterkoolzaad op de zaadproduktie in NoordNederland. S.Vreeke ,maart 1987
ƒ 10,66. Bewaren envoorkiemen bij pootaardappelen. Ing.J.K. Ridder, mei 1987
ƒ 10,69. Biologie en ecologie van vogelmuur (Stellaria media). Ir.W.G.M, van den Brand,september 1987
ƒ 10,70. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogynehapla). Ing.A.A.W.Zondervan, november 1987
ƒ 10,71. Het EPIPRE-adviesmodel, een kritische analyse. Werkgroep EPIPRE, december
1987.
ƒ 10,72. Teelttechnische en economische aspecten bij de teelt van kleine witte kool. Ing. C.
vanWijk, ir. C. Kramer, ing.G.Schroën en ir. R. Booij,januari 1988
ƒ 10,73. Hetoptimaleoogsttijdstipvan snijmaïs. Ing. H.M.G.vanderWerf,april 1988
ƒ 10,74. Ontwikkelen van teeltbegeleidingssystemen voor aardappelen en suikerbieten. Ir.
C.L.M,deVisser e.a., mei 1988
ƒ 10,75. Bedrijfseconomische aspecten van de grondontsmetting in rotaties met consumptieaardappelen, suikerbieten en wintertarwe op het proefveld te Westmaas (1981 t/m
1986). Ing. H. Preuter, mei 1988
ƒ 10,78. Bijzaaienenoverzaaienvansnijmaïs.H.M.G.vanderWerfenH.Hoek,december 1988. ƒ 10,80. Economische aspecten van de plantdichtheid bij witlof. Ir. C.F.G. Kramer, februari
1989
ƒ 10,81. Stikstofbemesting van ijssla. Dr. ir. J.H.G.Slangen (LU), ir. H.H.H. Titulaer (PAGV), ir.
H. Niers (IB) endr. ir.J.vander Boon (IB),februari 1989
ƒ 10,84. Oppervlakkige grondbewerking in het gewas maïs. H.M.G. van der Werf (PAGV),J.J.
Klooster (IMAG) en D.A. van der Schans (PAGV), mei 1989
ƒ 10,85. Toedienen van drijfmest in maïs (vervolgonderzoek 1985-1987). Ir. J. Schroder
(PAGV) en ir. L.C.N,de la Lande Cremer (IB),mei 1989
ƒ 10,86. Teelt van fabrieksaardappelen op bedden ten opzichte van op ruggen. Ing. J.K.
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Ridder,juli 1989
ƒ
91. Overzaaien van suikerbieten. Dr. ir.A.L Smit, oktober 1989
ƒ
92. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven in deVeenkoloniën. Drs.
S.Cupersus, oktober 1989
ƒ
93. Wortelverbruining bijsnijmaïs.J.Schröder, A.G.M.Ebskamp, K.Schölte,oktober 1989.. ƒ
94. Noodzaak van roestbestrijding in Engels raai- en veldbeemgras. Ir. G.H. Horeman,
november 1989
ƒ
95. Stikstofbemesting van peen. J.H.G. Slangen, H.H.H. Titulaer, H. Niers en J. van der
Boon,januari 1990
ƒ
96. Deteelt van Bintje fritesaardappelen op lössgrond. Ing. P.M.T.M.Geelen,januari1990 . ƒ
97. Epipré-adviesmodel. Ing. H. Drenth en ing.W. Stol, maart 1990
ƒ
98.Zuiveringsslib indeakkerbouw. Ing.A.deJong,april 1990
ƒ
99.Aardpeer een potentieel nieuw gewas - teeltonderzoek 1986-1989. Ing. H. Morrenhof
en ir. C. Bus, mei 1990
ƒ
100.Teeltvervroeging bijsuikerbieten. Ir.A.L Smit, mei 1990
ƒ
101.Teeltsystemen parthenocarpe augurken. J.T.K. Poll, ing. F.M.L. Kanters, ir. C.F.G.
Kramer en ing.J.Jeurissen, mei 1990
ƒ
102. Stikstofbemesting bijspruitkool. Ing.J.J.Neuvel,mei 1990
ƒ
103. Minerale olie, insekticiden en bladluisdruk bij de teelt van pootaardappelen in relatie
tot deverspreiding van het aardappelvirus y n . Ir.C.B. Bus,mei 1990
ƒ
104. Het effect van een grondbehandeling met pencycuron (Moncereen) tegen Rhizoctonia
opdeopbrengst van zetmeelaardappelen. Ing.J.K. Ridder,juni 1990
ƒ
105.Jaarverslag 1988 proefproject Borgerswold. Ing.J. Boerma,juni 1990
ƒ
106.Stikstofdeling bijsnijmaïs. Ir.J.Schröder, juli 1990
ƒ
107. Langdurige bewaring van kroten in een geventileerde kuil en in een mechanisch gekoelde cel in seizoen 1986/1987, 1987/1988 en 1988/1989. Ing. M.H. Zwart-Roodzant,juli 1990
ƒ
108.Optimale plantgetalvan snijmaïs envan korrelmaïs, Ir.J.Schröder,juli 1990
ƒ
109.(Stikstof)bemestingvanwitte kool. Ir.H.H.H. Titulaer, december 1990
ƒ
110.Voorvruchteffecten bij inpassing van vollegrondsgroente in een akkerbouwrotatie. Ing.
Th. Huiskamp, december 1990
ƒ
111.Teelt van bakwaardige tarwe in Nederland. Dr. ir.A. Darwinkel,december 1990
ƒ
112.Schietgevoeligheid van knolselderij. Ing. M.H.Zwart-Roodzant, december 1990
ƒ
113. Populatie-ontwikkeling van het bietecysteaaltje en de optredende schade bij continu
teelt van suikerbieten in combinatie met grondontsmetting. Ir.J.G. Lamers, december
1990
ƒ
114.Onderzoek naar het effect van systemische nematiciden bij koolgewassen. C. de
Moei,december 1990
ƒ
115. Rhizomanie-onderzoek 1987-1989. Ir.Y. Hofmeester, december 1990
ƒ
116.Bladrandkeverbestrijding door middel van zaadcoating bij veldbonen. A. Ester, december 1990
ƒ
117.Gewasdag mais,december 1990
ƒ
118.Graszaadstengelgalmuggen inveldbeemdgras. Ir.G. Horeman,december 1990
ƒ
119. Inventarisatie van ziekten en plagen in veldbeemdgras. Ir. G. Horeman, december
1990
ƒ
120. Biotoetsvoetziekten inerwten.Ir.P.J.Oyarzun,maart 1991
ƒ
121. Opbrengstvariabiliteit bij erwten en velbonen. Ing. D.A. van der Schans en ir. W. van
den Berg,april 1991
ƒ
122. De bepaling van de opbrengst van een perceel snijmaïs bij de oogst. Ing. H.M.G. van
der Werf MSc, ir.W.vanden Bergen ing.A.J.Muller, april 1991
ƒ
123.Optimalisering toedieningstechniek dierlijke mest. Ing. G.J.van Dongen, ing.D.T. Baumannening.L.M. Lumkes,april 1991
ƒ
124. Beïnvloeding van het drogestofgehalte, opbrengstniveau en bewaarbaarheid van uien
door teeltmethoden. Ir.C.L.M,deVisser, april 1991
ƒ
125.Onderzoek naar groeistofschade bijwitlof (Cichorium intybus L.var.foliosum) indesei-
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zoenen 1986/1987 t/m 1988/1989. Ir. G. van Kruistum en ing. C. van der Wel, mei

1991

ƒ 10,-

126.Teeltonderzoek tennisbloem in Nederland. Ing.J.G.N.Wander, ing.HP. Versluis en ir.
P.M.Spoorenberg,mei 1991
ƒ 10,127. Rendabiliteit van eenverminderde bodembelasting. Bedrijfseconomische evaluatie van
eenlagedruk-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.AT. Krikke
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 enO.P.de Moei, september 1991
ƒ 10,133.Information modelling for arable farming. Integrale vertaling van verslag 67 (Het
globale informatiemodel OpenTeelten), oktober 1991
ƒ 10,134. Het verloop van wegrotten van moederknollen bij pootaardappelen. Ing. J.K. Ridder
en ir. C.B. Bus,december 1991
ƒ 10,135. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven op Trichodorusgevoelige grond. Ing.A. Bos endrs.A.T. Krikke,december 1991
ƒ 10,136. Kwantitatieve aspecten van de verdelingsnauwkeurigheid van meststoffen. Ing. D.T.
Baumann,december 1991
ƒ 10,137.Vergelijking van het bewaren van fijne peen op het veld, onder stro en in de natte
koeling. Ing.J.A. Schoneveld,december 1991
ƒ 10,138.Jaarverslag 1989 proefproject Borgerswold. Ing.J. Boerma,januari 1992
ƒ 10,139. De invloed van de intensiteit van het bouwplan op pootaardappelen, suikerbieten en
wintertarwe (vruchtwisselingsproefveld) FH82). Ing. H.W.G. Floot, ir. J.G. Lamers en
ir.W.van den Berg,januari 1992
ƒ 10,140. De invloed van pootgoedbehandeling op het aantal stengels en knollen bij
aardappelen. Ir.C.B. Bus,april 1992
ƒ 10,141. Analyse van het gebruik en de acceptatie van teeltbegeleidingssystemen in de
praktijk. IngA. Grunefeld enir.W.A. Dekkers,april 1992
ƒ 10,142. Bestudering van het groeiverloop van zaaiuien en bouw van een groeimodel. Ir.
C.LM. deVisser, oktober 1992
ƒ 25,143.Teeltfrequentie-effecten bij erwten, veldbonen, bruine bonen, snijmaïs, vlas en
zaaiuien. Ing.Th.Huiskampen ir.J.G. Lamers,oktober 1992
ƒ 10,144. Innovatiebedrijven geïntegreerde akkebouw/opzet en eerste resultaten. Ir. F.G.
Wijnands, ing.S.R.M.Janssens, Ing. P.v. Asperen en ing.K.B. v. Bon,oktober 1992. ƒ 10,145.Voorjaarstoediening van dunne dierlijke mest op kleigronden ing. G.J.M, van Dongen
en ing.J.Alblas,oktober 1992
ƒ 10,146.Bedrijfssystemenonderzoek Borgerswold. Invulling gewijzigde voortzetting vanaf
1991. Ing.J. Boerma en ir.Y. Hofmeester, november 1992
ƒ 10,147. Koolvliegbestrijding met behulp van zaadcoating met insecticiden in bloem- en
spruitkool, A. Ester en C.P. de Moei, november 1992
ƒ 10,148. Effecten van wintergewassen op de uitspoeling van stikstof bij de teelt van snijmaïs
Ir.J. Schröder, L. ten Holte, Ir. W. van Dijk, ing. W.J. de Groot, ing.W.A. de Boer en
ir. E.J.Jansen, november 1992
ƒ 10,149.Najaarstoediening van dierlijke mest op kleigronden. Ir.H. Hengsdijk, november 1992 ƒ 10,150. Planningvan deoptimale sortering bij peen. Ing.J.A. Schoneveld,december 1992
ƒ 10,151. Invloed van varkensdrijfmest op het nitraatgehalte van groenten. Ir. H.H.H. Titulaer,
december 1992
ƒ 10,-
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Publikaties
30. Effecten van grote drijfmestgiften bij de teelt van snijmaïs; ir. J.J. Schröder, september

1985

ƒ 10,-

36. Informatiemodel 'OpenTeelten'-bedrijf, juni 1987
ƒ 10,42. Optimalisering van de stikstofvoeding van consumptie-aardappelen. Ir. CD. van Loon en
J.F.Houwingjanuari 1989
ƒ 20,44. Bouwplan envruchtopvolging. Ir.T.G.F.M.Aertsen ir.W.A.M.Kromwijk, maart 1989.. ƒ 20,47. Handboek voor deakkerbouw endegroenteteelt indevollegrond,augustus 1989
ƒ 35,50. Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk, maart 1990. Dr. P. Vereijken en ir. F.G.
Wijnands
ƒ 15,59. Bedrijfshygiëne inde praktijk, november 1991
ƒ 15,60. Werkplan 1992,februari 1992
ƒ 10,61. Jaarverslag 1991, april 1992
ƒ 15,62. Verspreiding van onkruiden en planteziekten met dierlijke mest. Ir. A.G. Elema en dr.
ir. P.C. Scheepens,augustus 1992
ƒ 15,63. Kwantitatieve informatie 1992-1993, oktober 1992
ƒ 30,64. Jaarboek 1991/1992,oktober 1992
ƒ 45,65. Werkplan 1993,februari 1993
ƒ 15,Themaboekjes
4. Snijmaïs; maart 1984
5. Zomergerst; november 1985
6. Kwaliteitszorg bijdeteelt vanwitlof;december 1985
7. Organische stof indeakkerbouw, februari 1986
8. Geïntegreerde bedrijfssystemen, 17november 1988
9. Vruchtwisseling, november 1989
10. Benutting dierlijke mest indeakkerbouw, maart 1990
11. Bewaring vanvollegrondsgroenten, december 1990
12. Bodemgebonden plagen enziekten van aardappelen, november 1991
13. Gewasbescherming vollegrondsgroenten, november 1992
14. Bedrijfssystemen voor een Akkerbouw mettoekomst, december 1992
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. Verslag over 1984 (augustus 1986)
6. Verslag over 1985 (mei 1988)
7. Verslag over 1986 (april 1991)
8. Verslag over 1987 (december 1991)
9. Verslag over 1988 (februari 1992)

ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 20,ƒ 20,ƒ 20,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,-

Teelthandleidingen
ƒ 10,2. Zaaiuien, maart 1985
ƒ 10,11. Prei, december 1985
ƒ 20,12. Witlof, teelt van dewortel en produktie van het lof, augustus 1989
ƒ 10,13. Voederbieten,april 1983
15. Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids "Akker-onkruiden en hun kiem- ƒ 12,50
plantenƒ 15,-"),maart 1985
ƒ 10,16. Knolvenkel, maart 1984
ƒ 10,17. Sluitkool, mei 1985
ƒ 10,19. Sla,oktober 1985
ƒ 15,21. Suikerbieten,december 1986
ƒ 10,22. Andijvie,augustus 1987
ƒ 15,-
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

f
f
f
f
f
f
f

15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
10,
20,
15,
15,
15,
10,
10,
15,
15,
15,
20
10,
15,
15,
10,
10,
35,

Korte teeltbeschrijvingen
1. Teunisbloemen, maart 1986
3. Paksoi enamsoi, augustus 1986
4. Bosui,december 1986
7. Courgette en pompoen,december 1988.
8. Chinese kool, november 1989

f
f
f
f
f

5,
5,
5,
5,
10,

Niet opgenomen ineen reeks
Bouwboek (inhoud + ringband;voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfsadministratie),januari 1988
Phomabijaardappelen. Ing.A. Schepers en ir. C D . van Loon,maart 1988

f
f

35,
5,

Wintertarwe, september 1987....
Kroten,juli 1988
Luzerne,september 1988
Graszaad,oktober 1988
Stamslabonen, november 1988.
Teeltvan droge erwten, maart 1989
Teeltvanaugurken,november 1990
Teelt van knolselderij, november 1990
Teelt van spruitkool, november 1990
Teelt van rabarber, februari 1991
Teeltvantuinbonen,maart 1991
Teelt vanvlas,april 1991
Teelt vantriticale, april 1991
Teelt van peen,juni 1991
Teeltvan schorseneren, oktober 1991
Teelt vanspinazie, november 1991
Teelt van plantuien, november 1991
Teelt van radicchio, november 1991
Teeltvanwinterrogge, december 1991
Teelt vanwitte asperge, december 1991
Teelt van boerenkool, maart 1992
Teelt van rammenas, april 1992
Teeltvanzomergerst,juni 1992
Teelt van peterselie en bladselderij,oktober 1992.
Teelt van groene asperge, december 1992
Teelt van doperwten,december 1992
Teeltvanthijm,februari 1993
Teeltvan Digitalis Lanata,februari 1993
Teelt van bloemkool,april 1993

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
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losse bestellingen
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgirorekening nr.22.49.700 van het PAGV, Lelystad,metvermeldingvande uitgave(n) die uwiltontvangen.
PAGV-jaarabonnementen
U kunt kiezen uitdevolgende abonnementen:
- akkerbouw-praktijk:
bevat opde praktijk gerichte akkerbouw- en algemene informatie
- akkerbouw-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t.
akkerbouw
- vollegrondsgroente-praktijk:
bevat opde praktijk gerichte vollegrondsgroente- enalgemene informatie
- vollegrondsgroente-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de
vollegrondsgroenteteelt
- totaal-praktijk:
bevat opdepraktijkgerichte informatie,zowelvoordeakkerbouw alsvoor de vollegrondsgroenteteelt
- totaal-verslagen:
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerd onderzoekinformatie,zowelvoor deakkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt
- totaal-PAGV:
bevat alle PAGV-uitgaven.
Onderstaand schema laat zienwelke PAGV-uitgaven uontvangt bijeen bepaald pakket-abonnement:
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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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Uwordt pakket-abonnee door het perabonnement vermelde bedragoverte maken oppostgirorekeningnummer22.49.700 van het PAGV te Lelystad,metvermeldingvan het betreffende abonnement.
U ontvangt dan zonder verdere kosten alle betreffende uitgaven in het betreffende kalenderjaar.
- Bestel-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit een Nieuwsbrief die ieder kwartaal verschijnt en
melding maakt van nieuwe PAGV-uitgaven. Deze kunt u vervolgens (met korting) bestellen. Als
bestel-abonnee ontvangt ubovendien hetjaarverslag.
- Rassen Bulletin-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit de Rassen Bulletins voor de Akkerbouw
(in-clusief degrassen voor grasvelden engazons).
N.B. Uwabonnement wordt automatisch verlengdvoor eenvolgendjaar. Wijziging/opzegging van het abonnement
isschriftelijk mogelijk tot 1november van het abonnementjaar.

