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Algemeen

Bij de teelt van wortelen (peen) wordt in Nederland onderscheid gemaakt tussen
bospeenenwaspeenalsfijnetypenenbreekpeen(winterpeen) alseengroftype.
Voor de teelt van bos- en waspeen wordt overwegend het type Amsterdamse Bak
gebruikt. Dezaaiperiode indevollegrond loopt vanfebruari tot eindjuli. Men kan het
gehele jaar rond een vers produkt oogsten. Injuni komt de eerste bospeen van de
vollegrondeninjuniwordenookdelaatstepartijenwaspeenvandezogenaamdeonderdekkersteeltaangevoerd.
Delaatstejarenbestaateentoenemendebelangstellingvoordeteeltvanzogenaamde
Parijse worteltjes, bestemd voor de verwerkende industrie.Ook aan dittype wordt in
dezebrochureenigeaandacht besteed.
Familie
Peen(wortel)behoorttotdefamilievandeschermbloemigen(Umbelliferae).Hetiseen
inheems gewas,dat wilzeggen dat in Nederland ook dewildewortel langswegenen
slotenwordtaangetroffen.ZowordeninhetkruidenboekvanDodonaeus(1554)reeds
drietypenbeschreven,tewetenwildepeen,gelepeenenrodepeen.DeLatijnsenaamis
Daucuscarota,dievoorallecultuurvormengeldt.InNederlandonderscheidtmendus:
wildewortel-langswegenensloten;
bospeen(overwegend Amsterdamse Bak)-aanvoer metloof;
waspeen (Amsterdamse Bak en Nantes) - aanvoer zonder loof en overwegend
gewassen;
Parijsewortel-zonderloof,vaakgesorteerdenbestemdvoordeverwerkendeindustrie;
breekpeen (overwegend Flakkeese en Berlikumer) -aanvoer zonder loofenoverwegendnietgewassen.
Nauwverwant aanpeenispastinaak,terwijlookselderijenpeterselietotdefamilievan
deschermbloemigen behoren.
Plantkundige eigenschappen
Devlezigewortelbestaat uiteenpitmetdaaromheeneensecundaire bastlaag.Inhet
algemeen isde pit ietslichtervankleurdandebast.Bijdeveredelingwordt gestreefd
naareenzokleinmogelijke piteneenzogelijkmatigmogelijkekleurvanpitenbast.De
kleurvandewortelwordtbepaalddoorerfelijkeaanlegenuitwendigeomstandigheden.
Erfelijk is bijvoorbeeld het gehalte aan caroteen.Veelcaroteen gaat inhetalgemeen
gepaard met een goede rode kleur.Wat de uitwendige omstandigheden betreft, isin
droge,warmezomersdekleurbeterdaninkoele,nattegroeiseizoenen.Erzijnwitte,gele,
rode,violetteendonkerrodewortelen.Voordegroenteteeltzijnalleendeoranjerodeen
donkerrode belangrijk. In West-Europa worden vrijwel uitsluitend oranjerode typen
geteeld.InAziëtreftmenrodewortelsaandiezeerzachtensappigzijn.Zaadmonstersuit
AziëblekeninNederlandzeergevoeligvoorschietentezijn.
Ookinvormenlengtekomenzeergroteverschillenvoor.Internationaalgezienkunnen
tot de vroege of zomerwortelen gerekend worden Parijse Broei,Amsterdamse Bak,
NantesenChantenay.
Peen moet men niet verplanten. Hierdoor ontstaan namelijk vertakte en misvormde
wortels. Het splijten van de wortels treedt vooral op als na een droge periode door
regenvaldecellensterkzijngespannen.Ookeenkorte,dikkevormeneenruimeplantafstand bevorderen het splijten. Een stompe wortel verloopt spoedig naar een spits

model.Ermoetdusconstant opeenstomptypewordengeselecteerd.
Peeniseentweejariggewas.Inheteerstejaarwordteenwortelgevormd,inhettweede
jaargaat dewortel naeenkoelebewaringbloeienenzaadvormen.Bijeenzeervroege
zaai in het voorjaar komt er gewoonlijk een klein percentage schieters (eenjarige
planten)voor.Depraktijkbeschouwtditbeslistnietalseennadeel.Devolksmondzegt:
„eenbloeiende baanbrengt kilo'saan".Menwilhiermeezeggendatdeaanwezigheid
vanenkeleschietersbetekentdatervroegisgezaaidendatdepartijwattijdsduurbetreft
kanuitgroeientothetmaximalegewicht.
Dewilde wortel iseenjarig.Ertreedt gemakkelijk verbastering opmetcultuurvormen.
Peenisnamelijkeenkruisbestuivendgewas.Debloeiisprotandrisch,datwilzeggendat
het stuifmeel eerder rijp isdande stempels. Debestuiving vindt meestal plaats door
middelvanvliegenenandere insekten.Hetzaadisgeribd.Tussenderibbenbevinden
zich „oliestriemen";dit zijnbuisjes,gevuldmetvluchtige olie.Door hetzaadtewrijven
komt eraromatische olievrij.Aandegeurintensiteit isongeveerdeouderdomvanhet
zaadtebepalen.Nieuwzaadgeurt sterk,oudzaadisbijnareukloos.
Devoedingswaarde per100gramversepeenis125kJ(30kcal).Desamenstellingisals
volgt:
- Calorieënleverendevoedingsstoffen:1 geiwit;0,2gveten6gkoolhydraten.
- Mineralen:40mgCa,30mgP;0,5mgFe;75mgNaen300mgK.
- Vitaminen:6mgB1 -car(A);0,07 mgThiamine(B1 );0,03 mgRiboflavine (B2)en0,3
mg Nicotinezuur. Aan Pyridoxine (B6) 0,07 mg (rauw) en 0,05 mg (gekookt) enaan
Ascorbinezuur (C)5mg(rauw)en3mg(gekookt).
Vandegroentegewassen onderscheidt peenzichdoor het hoogste gehalteaanprovitamine A (caroteen). Caroteen voorkomt nachtblindheid en oogaandoeningen. Het
gehalte is opte voeren door veredeling.Bijeenvroege oogst is het caroteengehalte
relatief laag.
Oppervlakteenteeltgebieden
Vanaf 1973 wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek jaarlijks inaugustus/
september eengrotesteekproef gehouden betreffende deoppervlakte groenteninde
vollegrond.Degegevensvandezesteekproefgeveneenbetrouwbaarder beeldvande
werkelijk beteelde oppervlakte dande cijfers vande meitelling.Vanaf 1976wordt de
oppervlaktegesplitst inbospeenenwaspeen.
Bospeen - In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de oppervlakte bospeen in
Nederland.
Tabel 1.Oppervlakte bospeeninha(augustus/september steekproef CBS)
provincie
Noord-Brabant
Noord-Holland
Limburg
Zuid-Holland
overige provincies
Nederland

1976

1977

1978

1979

1980

1981

50
45
3
24
20

74
38
31
26
26

61
53
27
20
25

38
49
19
44
32

80
41
16
31
30

144
37
20
13
49

142

195

186

182

198

263

InNoord-Brabant breidtdeteeltvanbospeenzichdelaatstejarensterkuit,inNoord-en
Zuid-Holland issprakevanenige inkrimping.Debelangrijksteveilingenvoor bospeen

warenin1980Beverwijk met2,0miljoenbos,Bredamet1,6miljoenbosen's-Gravenzandemet1,2miljoenbos.Decontractteeltvanbospeenkomtweinigvoor.In19785ha,
in 197921 ha, in 1980 11 ha,terwijl in 1976,1977 en 1981 geen contractteelt werd
vermeld.
Waspeen - Bij waspeen hebben de laatste jaren vrij grote verschuivingen plaats
gevonden. Dit betreft vooral de contractteelt die feitelijk intwee gebieden terecht is
gekomen,tewetenindeNoordoostpolder eninNoord-Limburg.Tabel2geefteenoverzichtvandeoppervlaktewaspeen.
Tabel2. Oppervlaktewaspeen inha(augustus/september steekproefCBS).
provincie
Zuid-Holland
Limburg
Noord-Holland
Noord-Brabant
overigeprovincies
Nederland

1976
398
217
359
84
480
1538

1977
544
239
482
104
732
2101

1978
356
247
291
87
637
1618

1979
306
224
191
82
474
1277

1980

1981

389
247
177
95
578
1486

429
252
171
55
646
1553

Deoppervlaktewaspeen bedraagt ongeveer 1500hameteenuitschieterin1977naar
boven (nadedroge zomer van 1976) eneenextra inkrimping in 1979.Hetbeeldvan
Zuid-enNoord-Holland isvertekend.Veelondernemers inZuid-Holland (Katwijke.o.)
huren namelijk landindekopvanNoord-Hollandvoordeteeltvanwaspeen.Ditareaal
wordtechter bij„Zuid-Holland"geteld.Inbeide provincieswordtdeteeltvanwaspeen
aangetroffen op duinzandgronden en op lichte zavelgrond indeWieringermeer.Het
DeveilinginKatwijkisdebelangrijksteveilingvoorwaspeen.
(Foto:CBT)
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areaal in Limburg blijft vrij constant en heeft vrijwel uitsluitend betrekking op de
contractteelt.InNoord-Brabant isdeteeltvanwaspeenvanzeerweinigbetekenis.Inde
overigeprovincieszijnhetdeIJsselmeerpoldersenvooraldeNOPwaarveelwaspeen
wordt verbouwd.Twee belangrijke veilingen voor waspeen zijn Katwijk a/d Rijnmet
bijna40miljoenkgin1980enKZIJmetbijna23miljoenkg.
Contractteelt
Uit decijfers vandecontractteelt komt naar voren dat er de laatstejaren belangrijke
veranderingen hebben plaatsgevonden. In de zestiger jaren werd waspeen voor de
conservenindustrieoverwegendviadeveilingenverkocht.Indezeventigerjarenzijner
verschillende voorbewerkingsbedrijven gesticht waar de peen gekopt, gesneden,
gewasseneneventueelgesorteerdwordt.Ditheeftnietalleeneensterkeuitbreidingvan
de contractteelt tot gevolg gehad,maar ook eenverschuiving inteeltgebied.Tabel3
geefteenoverzicht vandeperiode 1976t/m 1980.Alsvergelijkingisook1973indeze
tabelopgenomen.
Tabel3. Contractteeltwaspeen inha(augustus/september steekproefCBS).
1973

1976

1977

1978

1979

1980

1981

Limburg
Noord-Brabant
Zuid-Holland
Noord-Holland
overige provincies

285
47
47
136
16

172
10

206
36

236
12

155
15

212
31

-

-

154
352

97
538

-

-

435

Nederland

525

688

877

683

provincie

-

245
26
12

428

10
463

521

598

716

804

Opeenincidenteelgeval naisdecontractteelt uitNoord-enZuid-Hollandverdwenen.
De voorbewerkingsbedrijven worden hoofdzakelijk aangetroffen in de NOP en in
Limburg. Behalve voorAmsterdamse Bak bestaat indezegebieden eentoenemende
belangstellingvoordeteeltvanParijseworteltjes,waarvandeoppervlaktelangzamerhandop200hakanwordengeraamd.
EG
In de EG-statistieken worden alle peentypen bij elkaar gevoegd.Tabel 4 geeft een
overzichtvandeoppervlakteenproduktie per landin1979.
Peen is met ruim 50.000 ha een belangrijk groentegewas in de EG.De gemiddelde
produktiebedraagtzo'n35tonperha.InNederlandenookinEngelandenIerlandligtde
opbrengst opeenhoger niveau.Opvallend ishetgeringeaandeelvanNederland:qua
oppervlakte slechts5%enqua produktie7%.
AangezienvandeNederlandseproduktieruim40%wordtuitgevoerd,isdeontwikkeling
vandepeenteeltinandereEG-landenvoorNederlandvanveelbetekenis.Inkrimpingof
mislukkingvandeteeltinFrankrijk,Engeland,ItaliëofDuitslandkaneenzeergrotevraag
naarNederlandsepeentotgevolghebben.Hetomgekeerdeishetgevalalsersprakeis
vanteeltuitbreiding of hoge opbrengsten in het buitenland.Inhetalgemeen isdeEGmarktdelaatstejarenruimvoorzienvanpeen.
Engeland- Het belangrijkste teeltgebied is Eastern met Norfolk als centrum.Verder
kunnen alsteeltgebiedenwordengenoemd EastMidland(Lincolnshire),Yorkshireen

-

Tabel4. Oppervlakte enproduktievanpeenin1979indeEG.
land
Engeland
Frankrijk
Italië
Nederland
West-Duitsland
België
Ierland
Denemarken
Griekenland
Luxemburg
EG

oppervlakte
inha

opbrengst
ton/ha

15700
18200
7800
2800
4200
2400
1200
1200
1000
—

43,6
28,1
29,0
48,0
29,6
34,4
43,6
37,4
23,0
±30,0

54500
(totaal)

34,6
(gem.)

produktiein
milj.kg
684,1
510,8
226,3
134,3
124,2
82,6
52,3
44,9
23,0
0,6
1883,1
(totaal)

Lancashire. Het areaal in Groot-Brittanië (Engeland, Wales, Schotland en Noordlerland)isaanvrijsterkeschommelingenonderhevig.Eenproduktievan684miljoenkg
in1979 waszeer hoog.In1980was dit „slechts" 537 miljoen kg,terwijl voor seizoen
1981 /1982wordtgerekend opeenproduktievan600miljoenkg.
InEngelandwordtoverwegendChantenaygeteeld.DeteeltvanAmsterdamseBakisin
opkomst.Verderwordtdeteeltvanwinterwortelen aangetroffen.
De eigen oogst komt voornamelijk inde periode vanaugustus tot en met aprilopde
markt.Deexport isvangeenbetekenis.Vanapriltotjuliwordtvrijveelpeeningevoerd,
namelijkzo'n30-35 miljoenkgperjaar.Hoofdleverancier daarvanisFrankrijk.Vroeger
wasdatCyprus,maarsedertdedelingvanheteilandineenGriekseneenTurksdeelzijn
deCyprische leveranties sterkteruggelopen.Ditgatindemarktisnietopgevulddoor
Nederland,maardoor Frankrijk.
Frankrijk- De teelt van peen wordt vooral aangetroffen in Normandie, Bretagne,de
Provence en in het Loiredal. In Normandie is de streek Manche een belangrijk
teeltgebied met4000à5000 ha.Menteeltoverwegend hetNantes-type.
De teelt van Amsterdamse Bak begint vooral ten noorden van de Seine opgang te
maken.Deproduktiebedraagtzo'n500à510miljoenkgperjaarenwordttussenoktober
enmeigerealiseerd.Innormalejarenbedraagtdeexport50à60miljoenkgendeimport
70à80miljoenkg.Deexportvindtvoor50%naarWest-Duitslandenvoorruim25%naar
Engeland plaats. Van de Franse invoer wordt ongeveer 45%door Italië en33%door
Belgiëgeleverd.Alsderdeenvierdelandkunnen respectievelijkSpanjeenNederland
worden genoemd. Per jaar wordt rond 75 miljoen kg peen gesteriliseerd, waarvan
tweederdesamenmetdoperwten.
Italië - De belangrijkste teeltgebieden liggen inde provincies Venetië,Rome,Milaan,
Savona(tenwestenvanGenua),Foggia(despoorvandelaars)enSyracuse/Ragusa
(dezuidoostpunt van Sicilië).Vooral indit laatste gebied vindt een uitbreiding vande
peenteeltplaats.
Met uitzondering van 1980, neemt de produktie nog steeds toe.Voor 1981 wordt de
produktieop354miljoenkggeraamd.Deexportnamin1980toetot80miljoenkg.Italië
exporteerthethelejaardoorpeen,detopligttussenmeienjuli.Hetisduseenconcurrent
voor onzeonderdekkerspeen eneerste vroege peen.De belangrijkste afnemers van

Italiaanse peen zijn West-Duitsland en Frankrijk. In Italië wordt overwegend Nantes
geteeld en verder ongeveer 10%winterpeen,10%Amsterdamse Baken10%diverse
andererassen.
Nederland- Het areaal intabel4heeft betrekking opwaspeenenbreekpeen (winterpeen).TenopzichtevanhetbuitenlandligtdegemiddeldeopbrengstinNederlandzeer
hoog.WijhoudenerechterrekeningmeedathetwerkelijkeareaalinNederlandgroteris
dandeofficiële cijfersweergeven.Verderisbekenddatvooralopdeduinzandgronden
en inde IJsselmeerpoldersvaakzeer hogeopbrengsten behaaldwordenvan80-120
tonperha.Hethogegemiddeldeisdusmindervreemddanhetopheteerstegezichtlijkt.
Deuitvoerbedraagtzo'n50-60miljoenkg,hetgeenhoofdzakelijkwaspeenbetreftnaar
Duitsland(grovesorteringvoorversverbruik),België(fijnengrof voordeindustrie)en
Engeland(goedgesorteerd produktvoorversverbruik).
West-Duitsland-InDuitslandloopthetareaalterug.In1980werdbijvoorbeeld3660ha
peenverbouwd.DebelangrijksteteeltgebiedenzijnNedersaksen(30%vanhetareaal),
Sleeswijk-Holstein, Noordrijn-Westfalen en Beieren. Het rassensortiment is sterk
gevarieerd.Voordeverwerkendeindustriewordenveel„karotten"geteeldvanhettype
ParijseMarktenwinterpeenvanhettypeBauersKielerRote.Voorversgebruikteeltmen
overwegend NantesenverderAmsterdamse Bak,FlakkeeseenBerlikumer.
Degemiddeldeopbrengstvanvroegepeen(vnl.PariserMarkt)islaag,namelijkcirca20
tonperha;voordelateteeltwordt eengemiddeldeopgegevenvancirca35tonperha.
Deproduktie isinde Bondsrepubliek teruggelopen tot 110miljoenkgin1980/81.De
importschommeltdelaatstejarenrondde80miljoenkg,waarvan37%uitItalië,36%uit
Frankrijk en 21% uit Nederland. Vooral Frankrijk heeft z'n aandeel de laatste jaren
aanzienlijk kunnenvergroten.
België-DeBelgischeproduktiebedraagtdelaatstejarenzo'n80à85miljoenkg.In1980
bedroeg het areaal 2400 haendeproduktie84miljoenkg.Hiervanwas68miljoenkg
bestemd voor de verwerkende industrie. De teelt van industriepeen wordt vooral in
West-Vlaanderenaangetroffen,waardeproduktieinhandenisvanzogenaamdeteeltcommissionairs. Deeigen produktie werdinhetseizoen 1980/81 aangevuld meteen
import van 48 miljoen kg, waarvan 80% uit Nederland. De normale in- en uitvoer
bedraagt ongeveer 40 miljoen kg. De import komt hoofdzakelijk uit Nederland, de
Belgischeexportisvoor85%gerichtopFrankrijk.
Bij het rassensortiment neemt Amsterdamse Bak eenbelangrijke plaats in.Voorvers
verbruik wordt ongeveer 70%Amsterdamse Bak,20%Nantesen10%andere rassen
gebruikt.Voordeindustrieisbijna100%Amsterdamse Bak.
Deoverigelandenspelenopdeinternationale peenmarktgeenrolvanbetekenis.
Produktieenafzet bospeen
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Deoogstvanbospeen begint inaprilenduurttot indecember. Hetisvooraleenvroeg
produkt metdetopaanvoerinjuni.Allereerstkomtdeaanvoervanbospeenonderglas,
daarna volgen percelen van devollegronddieafgedektzijngeweest metplasticfolie.
Hierdoor wordt reeds in meicirca 17%vandejaarlijkse produktieaangevoerd.Injuni
komt35%vandejaarlijkseproduktieopdeveiling,injuli20%,inaugustus11%enverder
aflopend tot minder dan 1% in december. De aanvoer van bospeen vertoont een
duidelijke stijging.Deteelt komtvoornamelijk vooropdelichtegrondsoorten langsde
kust. Degrootsteaanvoer komtopdeveilingteBeverwijk metopdetweedeplaatsde
veilingteBredawaardeaanvoerdelaatstejarensterktoeneemt.Deveiling„WestlandZuid" te 's-Gravenzande iseen goede derde,op ruime afstand gevolgd door ZHZte
Barendrecht enKatwijk a/d Rijn.

Tabel5geefteenoverzichtvandeveilingaanvoer,deafzetendeproduktiewaardevan
bospeen.
Tabel5. Aanvoer,afzetenproduktiewaarde vanbospeen.
jaar

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

veilingaanvoer
x1000bos

afzet x1000kg

produktiewaarde
x1000gulden

binnenland

uitvoer

doordraai

4358
4927
4756
4933
5000
5004
5496
6141
6339
6795

826
918
872
1279
1433
1747
1327
1391
748
1129

42
60
81
20
49
65
151
163
268
245

6106
6844
6500
7113
7245
7848
7976
8798
8034
9200

4654
5111
5088
6658
7599
8878
101.58
9752
9848
12196

Bron:ProduktschapvoorGroentenenFruit.
Bospeen wordt voornamelijk opdebinnenlandse marktafgezet.Delaatstejaren isde
uitvoereerdergedaalddantoegenomen.Vooralin1979werdweinigbospeengeëxpor-

Deproduktiewaardevanbospeen
vertoonteenstijgendelijn.
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teerd. Dedoordraai neemtgeleidelijk aantoe.Daarnaast vertoont ookdegemiddelde
veilingprijs enigestijging.
Produktiewaspeen
Waspeenwordthethelejaaraangevoerd.Deoogstbegintinjuli;oktoberisdetopmaand
indeherfst.Daarnabegintmendegoedepercelenafte dekkenmetstroenplasticfolie
(onderdekkers).Demindergoedepercelenwordeninnovember endecembergerooid.
Detopaanvoervan deonderdekkersteeltkomtinmaart.Ookinaprilen mei isdeaanvoer
nogvanbetekenis.
Hetkanvoorkomendatwaspeenlangerdaneenjaarindegrondzit.Aangeziendeoogst
doorloopttotinhetvoorjaar, wordenintabel6deproduktiecijfers nietper kalenderjaar,
maar per oogstjaar weergegeven. De beschikbare hoeveelheid bestaat uit handelsproduktie+invoer.Tervergelijkingwordttevensdeveilingaanvoervermeld.Vanaf1974
spreekthetProduktschapvoorGroentenenFruitnietmeervan waspeen,maarvan fijne
peen.
Tabel6. Beschikbare hoeveelheidwaspeenx1000kg.
oogstjaar

veilingaanvoer

handelsproduktie

invoer

beschikbare
hoeveelheid

1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81

72061
75672
69014
60953
62426
68313
80615
64036
57222
64666

89257
86456
93915
97048
93669
108144
118677
89439
77944
95133

1813
3270
4520
1264
2800
5500
2000
3200

91070
89726
98435
98312
96469
113644
120677
92639
78444
98359

500
3226

Bron:ProduktschapvoorGroentenenFruit.
Nade drogezomer van 1976vond eensterke uitbreiding vandeteelt plaatsmeteen
topproduktie in1977/78. Indedaaropvolgende tweeseizoenen liepde produktievrij
sterkterug,in1980/81volgdehersteltoteen vrijnormaalniveauvan 95 à100miljoenkg.
Vandehandelsproduktiewordtongeveer70%viadeveilingklokverkochten30% buiten
deveilingom.
Watdeveilingaanvoer betreft,dominerentweeveilingen,teweten Katwijka/d Rijnen
KZIJteIJsselmuiden.In1980bedroegdeaanvoeropdezeveilingenrespectievelijk39,6
en22,6miljoenkg.TeKatwijkbetrefthetpeenvoordeversemarktinbinnen-enbuitenland,teIJsselmuidenwordtveel industriepeenadministratief viadeveiling verkocht.
De invoer is van weinig betekenis en betreft hoofdzakelijk peen voor deconservenindustrie.

Afzetenproduktiewaarde waspeen
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Vandebeschikbarehoeveelheidwaspeenwasinseizoen1980/81ruim40% bestemd
voor de binnenlandse markt vers, 34% voor export en 24% voor de verwerkende
industrie.Deafzetopdebinnenlandsemarktneemttoe,deexportstaatonderdrukende
industrieverwerkt sterkwisselende hoeveelheden,zoalsuittabel7blijkt.

Tabel7. Afzetvanwaspeenx1000kg.
binnenland vers
oogstjaar

x1000kg per

1971/72
1972/73
1973/74
1974/75*
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81

28823
36035
33824
31370
33961
31850
35252
32244
33959
40361

produktiewaardex
doordraai 1000gulden

hoeveelheidx1000kg

hoofd
inkg

uitvoer

industrie

2,17
2,69
2,51
2,30
2,48
2,30
2,54
2,31
2,41
2,84

36397
34214
38287
37020
34895
57117
41297
29637
27569
33415

21949
15026
24000
27992
25842
24605
35484
25058
16070
23938

3901
4451
2324
1930
1771

72
8644
5700

846
645

24100
22400
28900
32000
27600
53237
29352
30893
29048
43678

*Metingangvan1974/75:fijnepeen.Bron:ProduktschapvoorGroentenenFruit.
Ruimtweederdevanonzepeenuitvoer isbestemdvoordeverwerkendeindustrieinhet
buitenland.DeBelgenzijnmet50%vanhettotaalonzebelangrijkste afnemers.WestDuitsland isgoedvoorruim30%enFrankrijkvoor16%.DepositievandeNederlandse
waspeen is de laatste jaren verzwakt. Uit recent marktonderzoek van het Centraal
BureauvandeTuinbouwveilingen ishetvolgendegebleken.
- Toenamevandeconcurrentievan vooralFrankrijkinhetnajaartotmaartenvan Italië
vanafapriltotjuni.
- Eenafnamevandeverse peenconsumptie inWest-Duitsland.
- Derelatief hogeNederlandse prijseneenverkleiningvanhetkwaliteitsverschilvan
Nederland invergelijking metdeoverigeproducerendelanden.
- Uitconsumentenonderzoek kwamnaarvorendatdeNederlandsepeenopkwaliteit
ensmaakmindergewaardeerdwerddandepeenvanandereherkomsten.Datgeldt
voornamelijk vooronderdekkerspeen dieinhetlatevoorjaar vergeleken wordt met
peenvandenieuweoogst uitZuid-Europa.
- Eenveranderd gebruik van peen,dat wilzeggen meer rauw, maaktdesmaakvan
peenbelangrijker danvoorheen.
Waspeen wordt doordeindustriezowelgewassenalsongewassen afgenomen.Bijna
80% is bestemd voor het steriliseren inblik englas.Voor dit doel wordt overwegend
gewassen,dusvoorbewerkte,peenafgenomen.
Door de diepvriesindustrie wordt 12-16% vande hoeveelheid industriepeen afgenomen. Opvallend is,datdezetakvanindustriebijnadriekeerzoveelongewassen peen
opneemtalsgewassen,dusvoorbewerktepeen.
Dedoordraai isinsommigejarenbijzondergroot.Naastafzetmoeilijkhedendoorhoge
opbrengsteninhetbuitenlandkunneninditverbandookverkeerdezaadpartijenen inde
peengebiedeneenteintensieveteeltwordengenoemd,waardoordekwaliteitvanveel
partijenvaaktewensenoverlaat.Delaatstejarenvaltdedoordraaimee.Deproduktiewaarde isgezien de stijgende produktiedelaatstejaren,inonvoldoende matetoegenomen.
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Grond

Goede resultaten worden verkregen op een grond die diep bewortelbaar is en een
zandige,liefstenigszins humeuzebouwvoorheeft.Devochtvoorzieningvanhetgewas
moethetzijdoordegrondwaterstand,hetzijdoor hetvochthoudend vermogenvanhet
bewortelbaredeelvandegrond,gedurendehetheleseizoengewaarborgdzijn.Doorde
StibokateWageningenwerdeenonderzoekingesteldnaargeschiktegrondenvoorde
teelt van waspeen. Verschillende gegevens in dit hoofdstuk zijn aan het Stibokaonderzoekontleend.
Samenstelling
Eengoede peengrondmoetaandevolgende eisenvoldoen:
- eenlichtebouwvoor diegeenslemp-ofkorstvormingvertoontennietkluiterigis,
- eendiepbewortelbareondergrond,
- eengoedevochtvoorziening vanhetgewasgedurende hethelegroeiseizoen.
Naarmate degrond beter aan dezeeisenvoldoetzaldeopbrengst hoger,dekwaliteit
beterendeoogstzekerheidgroterzijn.Slechtsweiniggrondenvoldoengeheelaandeze
eisen.DeopbrengstaanwaspeenlooptinNederlanddanookjaarlijksuiteenvan30tot
meerdan100tonper hameteensterkwisselende kwaliteit.
Bouwvoor
De bouwvoor moet zandig en voldoende vochtig zijn om een goede opkomst te
verzekeren.Uitdrogingvanhetbovenstelaagjeenvooralslemp-enkorstvormingvande
bovengrondveroorzakeneenonregelmatigeopkomst.Zogenaamde„groetkluitjes"zijn
lastigbijhetrooien.Voorduinzandgrondenmethogegrondwaterstanden(55tot70à80
cmbenedenhetmaaiveld)iseenhumusgehalteindebouwvoorvan1 à1,5%voldoende.
Voorslibhoudendezeezandgronden diegemakkelijkslemp-enkorstvormingvertonen
en ook voor duinzandgronden met een diepere grondwaterstand is een hoger
humusgehaltevandebouwvoor, bijvoorbeeld 2à3%gewenst.Hetzelfdegeldtvoorde
vaakveeldrogerezandgrondenbuitenhetduin-enzeezandgebied.Bijgrondenmeteen
zwaarderebovengrond,bijvoorbeeldmetmeerdan15%slibenmeerdan25%leeminde
bouwvoor, is de opkomst veelal onregelmatig en de oogstbaarheid van de peen
moeilijker. Bovendien zijn daar de kg-opbrengst en vooral de kwaliteit mindergoed.
Zwaregrondengevenkortepeenmeteengroterpercentagegroenekoppenenzijndus
duidelijk minder geschikt.
Ondergrond
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De bewortelingsmogelijkheidvandeondergrond iseveneensvangrote invloedopde
opbrengst en de kwaliteit van peen.Op de in Nederland voor deteelt van waspeen
gebruikte gronden varieert de bewortelingsdiepte van 30 tot meer dan 100 cm.Een
ondiepebeworteling geeft kortepeen,eendiepebewortelinglangepeen.Demogelijke
diepte van beworteling wordt bepaald door de vastheid vande diverse lagenvande
grond of door degrondwaterstand. Debeworteling gaat bij peen nooit dieper dande
bovenkant vandevolcapillaire zone.Dit is,afhankelijk vandegrondsoort,eenaantal
centimeters bovenhetgrondwater. Bijduinzandisdit15cm,zodatdaarbijeengrondwaterstandvan55cmdebewortelingsdiepte40cm,enbijeengrondwaterstandvan70
cm de bewortelingsdiepte 55 cm is. Dit geldt uiteraard alleen als er zich boven het

Devastheidvan
degrondlagenkan
wordengemeten
meteenpenetrometer.
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grondwater geen verdichte lagen bevinden. Bij het opzetten van het slootwater
gedurendehetgroeiseizoenkaneendeelvandebewortelinginhetgrondwaterkomen,
hetgeenafstervingvandewortelstotgevolgheeft.Bijgrondenwaardebewortelingtot
aan de bovenkant vande volcapillaire zone reikt,is opzetten van het slootwater zeer
nadelig.
Dedichtheid ofdevastheidvandeverschillende lagenvandegrondvalttemetenmet
eenpenetrometer ofpenetrograaf.Dezeinstrumentengevendezgn.indringingsweerstandvanverschillende lagenvandegrondaan.Hetvochtgehaltespeeltbijhetmeten
van deweerstand een belangrijke rol.Ineenzelfde grond isdeindringingsweerstand
namelijkgroter naarmate hijdroger is.Bijeenlageindringingsweerstand iseengoede
beworteling mogelijk. Naarmate de weerstand groter wordt, neemt de bewortelingsmogelijkheid af. Bij een indringingsweerstand van ± 3 M Pa*) per cm2 is geen
beworteling meermogelijk. Reedsvóórdeteeltvaltdusvasttestellenhoediepenhoe
intensiefeengewasopeen.bepaaldegrondkanwortelen.Bijzandgronden,gemetenbij
een vochtigheidsgraad gelijk aan de veldcapaciteit, werd het verband tussen indringingsweerstandenbewortelingsmogelijkheidwaargenomenzoalsvermeldintabel
8.
Bijzandgrondenmetlagegrondwaterstanden,waardedieptevandebewortelingwordt
bepaalddoordevastheidvandeverschillendelagenindegrond,werdeenvastverband
waargenomen tussen de diepte van de beworteling en de kg-opbrengst. Bij een
bewortelingsdieptevan35cmbedroegdeopbrengst40ton,bij55cmnamdittoetot70
tonenbijmeerdan80cmwerdeenopbrengst verkregenvan110tonperha.
*)1 M Pa« 10kgf.Gemeteninveldvochtigegrondmetpenetrometermetconusvan1 cm2
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Tabel8. Verbandtussen indringingsweerstand enbewortelingsmogelijkheid.
indringingsweerstand
inM Pa per cm2

matevanbev

0 -1
1 -1,5
1,5-2
2 -2,5
2,5-3
>3

zeergoed
goed
matig
schaars
zeer schaars
geen

Geschiktegrondenvoorpeenteeltzijnnagenoegalleincultuurzijndeduinzandgronden;
verder bepaaldezeezand-enslibhoudendezeezandgrondenzoalsdiewordenaangetroffen in de kop van Noord-Holland, op Texel en in de jonge polders.Ook dediephumeuze,liefst lichtlemigeoude bouwlandgronden,dediepbewortelbarelemigestuifzandgronden en sommige lósshoudendezandgronden,biedengoede mogelijkheden
voordepeenteelt.

Waterhuishouding
Peenstelthogeeisenaandewaterhuishouding.Dithangtsamenmetdegevoeligheid
vanhetwortelstelselvoorstoringeninhetbodemprofiel.Deaanwezigheidvanverdichte
lagen kan de bewortelingsdiepte beperken en daarmee de kans op droogteschade
vergroten.Te veel water indewortelzonegeeftalgauwaanleidingtotdevormingvan
bleke, kortewortels,die minder smakelijk zijnen een lager caroteengehalte bezitten.
Doorgebrekaanzuurstof kunnenallerleiafwijkingenopdepeenontstaanzoals„cavity
spot" en „pok". Bij een slechte ontwatering in het groeiseizoen is verder kans op
aantasting door violetwortelrot (blauw) zeer groot. Vochttekort gedurende hetgroeiseizoengeeft naastopbrengstvermindering tevenseenslechtere kwaliteit peen.Daar
peenvooralgeteeldwordtopzandgrondenmeteenvrijlaaghumusgehalte,iseendiepe
beworteling gewenst. Daarnaast kaneen niet altediepeontwateringviadecapillaire
naleveringdekansopdroogteschade verminderen.
Gewenste ontwateringsdiepte
Bij een goede ontwateringsdiepte moet het grondwaterpeil 40 à 60 cm beneden de
onderkant vandewortelzone blijven.Bijdezeontwateringsdiepte kaneenbehoorlijke
vochtvoorzieningvanuithetgrondwaterplaatsvinden.Bijeengrondwaterstandenproef
opdieplosgemaakthumusarmmatigfijnzandbleek,datdelengtevandepeentoenam
bijeendalingvanhetgrondwaterpeilvan40naar75cm.Zietabel9.
Tabel9. Verbandtussengrondwaterstand enlengteendiktevanwaspeen.
grondwaterstand
incm-mv
40
50
60
75
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lengte
incm
9,6
10,1
11,0
11,3

dikte lengte/dikteinmm verhouding
16,2
16,2
17,3
16,5

5,9
6,2
6,4
6,8

Indepraktijk,waarpeengeteeldwordt opnietdieplosgemaaktematigfijnezandgrondenmetpenetrometerwaardenvan1 à1,5MPapercm2,isdecapillaireopstijginggroter.
Daardoor kandeoptimalegrondwaterstand bijeenbewortelingsdiepte van60cmwat
dieperzijnentussende100en120cmonderhetmaaiveldliggen.Opfijnezandgronden
moet bijdezebewortelingsdiepte degrondwaterstandtussen130en150cmliggen.
Bij onderdekkers is het belangrijk om tijdens de winter de waterstand ruimschoots
benedendewortelzonetehouden,omdatandersdekansgroot isdateendeelvande
wortelsgaatverrotten.Eengoedeontwateringisvoordepeenteeltvooralinhetwesten
vanhetlandergbelangrijk.
Anderzijds veroorzaakt vochttekort gedurende het groeiseizoen naast opbrengstverminderingtevenseenslechterekwaliteitpeen.Dekansopverdrogingbestaatvooral
op de hoge schrale zandgronden in het zuiden en oosten van het land. Inhetgroeiseizoenzakt hetgrondwaterzodiepwegdaternagenoeggeencapillairetoevoeruitde
ondergrondmeerplaatsvindt.Inernstigegevallenvanverdrogingontstaandieperingen
(„flessenhalzen") en talloze kleine worteltjes aan de peen zelf („baardigheid"). Bij
bevochtigingnaeenlangedrogeperiodedoorregenvalofdooreentelaatuitgevoerde
beregening vormenzichopgroteschaalgroeischeuren.Hetisduidelijkdatdekwaliteit
vandepeenhieronder ernstigtelijdenheeft.
Beregening
Voor een vlotte kiemingenopkomstdientdebovenlaagvandegrondgoedvochtigte
zijn.Hetgewassteltindieperiodehogereeisenaandevochtvoorzieningdandemeeste
andere groentegewassen. Eéntot drie giften van 10à15mmzullen in hetalgemeen
voldoendezijn.Teveelwatergeveninhetbeginvandegroeiperiodekandeontwikkeling
vertragen en de groei afremmen. Uit Duits onderzoek is gebleken dat beregening,
behalvebijkiemingenopkomst,deeerstetienwekenzelfsindrogezomersgeeneffect
had.
Op de hoge zandgronden in ons land kan dit anders liggen, vooral wanneer de bewortelingsdieptetot40à60cmbeperktblijft,zoalsopdezandgrondeninNoord-Brabant
enLimburgvaakhetgevalis.Indergelijkegevalleniseenberegeningmetgiftenvan20à
25mm,bijeenuitdrogingsgrensvanpF2,9(0,8atm.),opzijnplaats.Zandgrondvoeltdan
nogslechtsietsvochtigaan,dekleurislichtgrijsbruinendebindingtussendekorrelsis
zwak. Zavelgrond kan nog juist tot „worstjes" worden gekneed, die gemakkelijk in
kruimelsuiteenvallen.Eengoede indrukvandevochttoestandwordtoverigensalleen
verkregenindiendegrondmeteensteekboorofschopjetoteendieptevantenminste25
cmwordtbemonsterd.
Bijonderzoek inEngeland werdgeen duidelijke droogtegevoelige periodegevonden.
Wel gaf een flinke uitdroging in het midden van de groeiperiode, gevolgd door
overvloedige neerslag, aanleiding tot scheuring en misvorming van de wortels. Een
gelijkmatige vochtvoorziening isdanook vooral inde periodetussen halfjuni enhalf
augustusvanbelang.Dusindroge periodentijdigberegenen enoptijdherhalen.

Grondbewerking
Peenland moet een luchtige, goed doorwortelbare structuur hebben.Opduinzandgronden wordt de hoofdbewerking gewoonlijk zo kort mogelijk vóór hetzaaien uitgevoerd. Er wordt dan 25-30 cm diep geploegd,geëgd,gezaaid en op stuifgevoelige
grondenstroingestoken.Somsploegt menvroeginhetvoorjaarenwordtvlakvóórhet
zaaien de grond gefreesd of geploegd en gerold. Bij de grondbewerking met grote
landbouwwerktuigen moet men oppassen voor verdichte lagen, veroorzaakt door
trekkersporenen/of eggenbijnognatteondergrond.
Op gescheurd grasland moet de zode of de rest hiervan zo fijn mogelijk door de 17

bouwvoorwordenverdeeld,bijvoorbeelddooreenpaarkeerinverschillenderichtingen
tefrezen.Hetgrofscheurenvandezodeofwegstoppenonderdebouwvoorvergrootde
kans opstekenveroorzaakt haarden metvoor plantewortels schadelijke omzettingen
(„blauwschimmel").Voordezeervroegeteeltvanbospeenploegtofspitmendegrond
het liefst inde herfst of vroeg indewinter. Dezegrond isinhetvoorjaar warmer dan
onbewerkte grond.Eenzandige grond moet na hetfrezen directwordengerold.Doet
menditniet,danislaterdekansgroterdatdegrondgaatzakken,waardoormeergroene
koppenontstaan.InNoord-Brabant wordtdegrond35cm,insommigegevallen50cm,
diepgespitofgeploegd.Spittenisbeterdanploegen.
Inverbandmethetmachinaal verwijderenvanloofenstroiseenvlakkeliggingvereist.
Na een diepe grondbewerking moet de bovengrond daarom goed gelijk worden
geschoven.

Vruchtwisseling
Als voorvrucht voor peen heeft selderij een slechte reputatie; ook andere schermbloemigen zoals peterselie, pastinaak en karwij kan men beter niet als voorgewas
nemen.Verder staantuinbonen bekendalsminder gunstigevoorvrucht.Matigevoorvruchtenzijnvoortssuikerbiet,boon,erwt,klaver enluzerne.
Alsgoedevoorvruchtenwordenkrootenwitlofgenoemd,terwijlookgezondepercelen
aardappelen en uien als gunstig bekend staan. Hoewel peen na peen niet isaante
bevelen,komtditindepraktijkregelmatigvoor.Landvoordepeenteeltwordtvaakvoor
tweejaar gehuurd. Het verdient dan aanbeveling inhettweedejaar 10cm dieper te
ploegen,zodat toch enigszins verse grond naar boven wordt gebracht. Natweekeer
peentelenmoetmenminstensvijfjaarwachten.Hiertegenwordtnogaleensgezondigd.
Daardoorwordtveel „zieke"grondaangetroffen.
Peen laattamelijk armlandachter.Vooreenvolgendgewasdient menhiermeebijde
bemesting rekeningtehouden.Bijdeonderdekkersteelt wordendepercelensomsvol
stroenplasticengedeeltelijk kapotgeredenopgeleverd.
Grondontsmetting
Doorte intensieve peenteelt komen soms „zieke" percelen voor. Deziekteverschijnselenkunnenveroorzaaktwordendooraaltjesen/of bodemschimmels.Beidekunnen
bestreden worden met metam-natrium in doseringen van4 liter (aaltjes) tot 10 liter
(schimmels) per are.Het middel isgoed oplosbaar inwater en kanverdundmetveel
water worden ingespoeld of ingeregend. Bij moeilijk te bestrijden schimmelziekten
wordt hieraan zelfs de voorkeur gegeven. Meestal wordt metam-natrium door een
loonbedrijf meteengrote machine indegrondgeïnjecteerd.
Het effect van grondontsmetting is sterk afhankelijk van de temperatuur en het
vochtgehalte van de grond.Voor de omzetting van de vloeistof in dampvorm iseen
goedevochtigheidsgraadvandegrondvereist.Demeestgeschiktebodemtemperatuur
ligttussen 10en 15°C. Bijtemperaturen beneden 7°C is het beter geen ontsmetting
meer uittevoeren.Demeestgeschiktetijdvoor hetontsmetting isdaaromdeperiode
vanhalfseptembertotbeginoktober.Ditmiddelmagindeperiodevan15novembertot
15 maart niet toegepast worden.Voor een korte groeiperiode (bospeen en waspeen
vooroogst indezomerenvroegeherfst) helptmetam-natrium voldoende;laatmende
peenzitten(onderdekkers) danwordtzeopdenduurtochweerziek.
Op lichte gronden heeft grondontsmetting de beste kansen. Op humeuze gronden
worden de middelen sterk geabsorbeerd; om voldoende effect te verkrijgen is daar
meestal een hogere dosering nodig.Op uitgesproken veengronden moet grondontsmettingwegensonvoldoendewerkingworden'ontraden.
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Bemesting

Peen is gevoelig voor hoge zoutconcentraties, vooral in het kiemplantstadium. De
bemesting dient daarom vóór het ploegen of spitten te worden gestrooid,opdat de
meststoffen goeddoordebovenste25à30cmwordengemengd.GewenstiseenpHKCIvan± 6.Opdekalkrijkeduinzandgrondenkaneenbekalkingwordennagelaten,in
veelanderegevallenzalechtereenbekalkingnoodzakelijkzijn.Devolgenshetanalyserapporttestrooienhoeveelheid kanhet best inhetnajaarwordengegeven.Omdatop
zandgronden vaak magnesiumgebrek voorkomt, verdienen magnesiumhoudende
kalkmeststoffendevoorkeur.
Stikstof
Over het algemeen heeft peen weinig stikstof nodig. Het standaardrecept voor
duinzandgronden is 1000-1400 kgvandemengmeststof6-18-28(chloorarm) perha.
Hierbij wordt dan 60-84 kg zuivere stikstof gegeven. Dit kan vooral in een regenrijk
seizoenaandekrappekantzijn.Bijverschijnselenvanstikstofgebrekisoverbemesting
met bijvoorbeeld 150 kg kalksalpeter per ha nuttig. Bij de vroege teelten geeft veel
stikstofteveelloof.Hierdoorwordtdeoogstverlaat,blijftdekleurtelichtenisdekansop
barsten en schieters groter. Bijgebruik van organische meststoffen inhetnajaar kan
men meestal sterk op de kunstmestgift bezuinigen;50 ton stalmest of drijfmest van
rundveekomtovereenmetongeveer90kgNperha;30tonkippemestmetongeveer120
kgN perha.
Het nitraatgehalte in verse waspeen neemt af, naarmate later (in een rijper stadium)
wordt geoogst. Bij een normale N-bemesting van 60 à80 kg Nper habedraagt het
nitraatgehaltemaximaalzo'n400à450mgperkgversprodukt.Bijeenhogerestikstofbemesting daninde praktijkvoorwaspeengebruikelijk is,blijkt het nitraatgehalte van
waspeen op hettijdstip van deoogst nietveel hogerteliggendan500mgN0 3 perkg
versewaspeen.Ditgeldtzowelvoorzandgrondenalsvoor lichtezavelgronden.
Fosfaat
Hetschijntdatfosfaatonmisbaarisvoorhetbereikenvandemaximalecaroteenwaarde;
over de totale fosfaatbehoefte is echter weinig bekend. De peentelers geven de
voorkeur aan percelen met een laagstikstof-, doch een hoogfosfaat- enkalicijfer.In
tabel10wordendegeldendetuinbouwnormenvoorfosfaatvermeld.
Tabel 10. Adviesvoordefosfaatbemesting inkgP 2 0 5 /ha.
Consulentschap voor deTuinbouw
vandegrond
zeerlaag
laag
vrijlaag
goed
vrijhoog
hoog

Goes

Emmeloord

Hoorn

overige

300
250
200
150
100
0

150
150
100
50
50
0

150
150
100
50
50
0

250
200
150
100
50
0
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Oppercelenmeteengoedefosfaattoestandzalmendusindemeestegebiedenmet50100kgP 2 0 5perhakunnenvolstaan.Gehuurdweiland,waarvandezodeisverkocht,is
dikwijlsarmaankalkenfosfaat.Eennormalebemestingisdanbeslistonvoldoende.Ook
opgrondenwaar hetfosfaatsnelwordtvastgelegd,bijvoorbeelddoorijzer,iseenextra
gift noodzakelijk. Onder deze omstandigheden verdient thomasslakkenmeel de
voorkeur.
Kalienmagnesium
Peeniseenkali-enmagnesiumminnendgewas.Naasteengiftvan1000kg6-18-28,dit
is280kgK 2 0per ha,wordtgewoonlijk ookongeveer300kgkieserietgestrooid.Wordt
kaligegevenindevormvanpatentkali,dankandetegevenhoeveelheidkieserietmet
100 kg per ha worden verminderd. Magnesium bevordert de caroteenvorming.
Overmatigekaligiftenhebbendeneiginghetcaroteengehaltetedrukken.Vergelijkenwij
dezekaligift metdegeldendetuinbouwnormen,danblijktdaterindepraktijkfeitelijkte
veelkaliwordtgestrooid.Tabel11geefteenoverzichtvandetuinbouwnormenvoorkali.
Tabel 11. Adviesvoordekalibemesting (tuinbouw) inkgK 2 0perha.
K-getal

zand-en
dalgrond

veengrond

lössgrond

NOP+ Flevoland

350
300
250
200
150
100
0
0
0

350
350
300
250
200
150
100
0
0

400
350
300
250
200
150
100
0
0

250
200
150
100
50
0
0
0
0

0- 9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-79
80-99
>99

Vooreengrondmetdewaardering„goed"iseenbemestingvan200-250kgK 2 0perha
(onderstreept) voldoende. Dit komt overeen met 800-1000 kg patentkali. In de
IJsselmeerpolders(NOPenFlevoland) kanmetminder kaliwordenvolstaan.

Organische bemesting
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In hetalgemeen komtvandeduinzandgronden demooistepeenvanpercelendiehet
jaartevoren met stalmest zijnbemest.Voordevroegeteeltvanbospeenwordt perha
vrijwelalgemeen70tot100tonrotte(oude)stalmestgegeven.Ditwordtdanvroeginde
winter gelijk metdegrondbewerkingdoordegrondgewerkt.Destalmest wordtvooral
daargegeven,waarlaterinhetseizoennadepeenoogstnoganderegewassenworden
geteeld.Opgehuurd landwordtgeenstalmesttoegediend.
Voor waspeenwordt weinig stalmest gebruikt.Onvoldoendeverteerdestalmest geeft
een minder mooie kwaliteit en vaak moeilijkheden bij het machinaal rooien.Ditgeldt
eveneensvooreennietverteerdegraszode.Hetgebruik vanbeer,onder meeromhet
stuiventegentegaan,wordtafgeraden inverbandmetbeïnvloedingvandesmaak.
Met groenbemesters zijn de ervaringen verschillend. Ondergewerkte Phacelia geeft
vaak een slechte opkomst van de peen. Vlinderbloemigen kunnen een teveel aan
stikstof geven. In het algemeen staan klaver en luzerne als voorvrucht ongunstig
bekend.Met snijrogge en raaigraszijndaarentegenzeergoederesultatenverkregen.

Hetiswelnoodzakelijkdatdegroenbemestersbijhetzaaienvandepeenreedsgoedzijn
verteerd.
Gebreksziekten
Vooralopgrondendienooitvoordepeenteeltzijngebruiktenwaarvandegehaltenaan
voedingselementen minder goed bekend zijn,moet men bedacht zijnopN-,K- enBgebrek.Verderwordtvrijregelmatig Mg-enMn-gebrek aangetroffen.
Stikstofgebrek- kleine,iele plantjes, bleekgroene bladeren;oudere bladeren geeltot
rood en voortijdig afstervend. Als dit verschijnsel optreedt, dan bij vochtig weer
overbemestenmet140kgkalksalpeter perha.
Kaligebrek - naar beneden omkrullende, bruingerande of -getopte bladeren,die van
buiten naar binnen kunnen verdorren. Inhet beginstadium iseenoverbemesting met
200kgpatentkali per hahet proberenwaard.
Boriumgebrek- slechtegroei,rozetvorming(geen bovengrondse lengtegroei),bossig
uiterlijk,groeipunt sterft af; oudere bladerenoranjegetint metgele bladranden.Opde
wortel bruinverkleuring. In de praktijk wordt meestal reeds bij de bemesting in het
voorjaar een hoeveelheid borax gegeven,somstot 35 kgper ha.Inverband met het
mogelijke gevaar van boriumvergiftiging in het peengewas zelf en in het eventuele
nagewasverdientditechter geenaanbeveling.Alleenalsuitgrondonderzoek blijktdat
het B-water getal beneden 0,30 dpm ligt, is 10-15 kg borax per haverantwoord.De
meestekansopboriumgebrektreftmenaanoplichtezandgrondenmeteenlaaggehalte
aanorganischestofenbijeenhogepHendannogindrogeperioden.Alsvóórhetzaaien
geen borax is ondergewerkt, is het aan te raden het gewas minstens één keer te
bespuiten met2kgManeltra-boriumin700I water perha.
Magnesiumgebrek- oudere bladeren chlorotisch, overigens een normale groei.Het
gewasgroeitermeestaldoorheen.Inernstigegevallen200kgbitterzoutperhagevenof
enkele malen spuiten-met 1000I per havaneen2%bitterzoutoplossing.MagnesiumgebrekkomtvooralvooropzandgrondenmeteenlagepH.Hetontstaatvaakdooreente
zwarekalibemesting.
Mangaangebrek - een fijn patroon van vaalgele verkleuring tussen de nerven in de
bladeren.Hetkomtvooralvooropkalkrijkeoftezwaarbekalktehumeuzezandgronden.
Debestrijdingbestaatuitenkelemalenspuitenmet2kgmangaansulfaatin10001water
perha.
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Rassen

Voordeteeltvanbos-enwaspeenwordeninNederlandoverwegendselectiesvanhet
typeAmsterdamseBakgebruikt.OpdeEuropesemarktoverheerstdegroverepeenvan
het type Nantes (Frankrijk, Italië,West-Duitsland). Daarnaast wordt inEngeland veel
Chantenayaangetroffen,terwijl inWest-DuitslandParijseBroeieengevraagdartikelis
voordeconservenindustrie.DeteeitvanAmsterdamseBakwordtvooralaangetroffenin
Nederland,België(West-Vlaanderen)enFrankrijk (tennoordenvandeSeine)
AmsterdamseBak
In 1971-1972 werden ruim dertig selecties Amsterdamse Bak beoordeeld voor de
gebruikswaardealsbospeenonderglasenvroegindevollegrondenalswaspeenvoor
deteelt indeherfstenaisonderdekkers.In1981isgestartmetnieuwgebruikswaardeonderzoek bospeen. De resultaten hiervan worden in de herfst van 1982 of in1983
bekend gemaakt. Inde31e Rassenlijst 1982voor groentegewassen indevollegrond
wordt daarom volstaan met een overzicht van deaanbevolen selecties van AmsterdamseBaknaardebetreffendeteeltwijze (tabel12).
Tabel 12. Overzicht van de aanbevolen (+) selecties van Amsterdamse Bak naar
teeltwijze.
ingezonden
door

selectie

CD

•o
r—

°3

s?»
O CO
> Q.

Amsterdamse Bak
Amsterdamse Bak
AmsterdamseBak
Amsterdamse Bak
Amsterdamse Bak
Amsterdamse Bak
AmsterdamseBak
Amsterdamse Bak
AmsterdamseBak
Amsterdamse Bak
AmsterdamseBak
AmsterdamseBak
AmsterdamseBak
AmsterdamseBak
Amsterdamse Bak
AmsterdamseBak
AmsterdamseBak
AmsterdamseBak
AmsterdamseBak
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-ABK
-Ambel
-Amdura
-Ampri
-Caramba
-Cylindra
-E10
Flamingo
•Foram
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•Pampus
•Roletto
Silva
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Beoordelingvan een
rassenproefmet
bospeen.

vormbetreftgaat hetbijAmsterdamse Bakomeenlange,cilindrischeofietsconische
wortel.Indepraktijk heeftmenindevroegeteeltvanbospeengunstigeervaringenmet
Ampri(RijkZwaan),Sucram(D.v.d.Ploeg)enMokum(Bejo).Mokumiseenhybrideras
vanhettypeNantes.Hetiseenvroegehybridemeteenlange,cilindrische,gladdewortel
enmeteengoedein-enuitwendigekleur.Hybridezaadisgewoonlijkaanzienlijkduurder
danzaadvanzaadvasterassen.
Waspeen-DeoogstvanAmsterdamseBakalswaspeenbegintinjuliengaatdoortotin
junivanhetvolgendejaar.Indewinterwordendepercelenafgedektmetstroenplastic
folie,mennoemtditdeonderdekkersteelt. Deoogstvanwaspeenissterkgemechaniseerd. Deselecties werdendaarom ook beoordeeld opgevoeligheidvoor machinaal
rooien en wassen. Andere belangrijke eigenschappen zijn lengte van de wortel,
uitwendige kleur,pitkwaliteit enafwezigheid van inwendig groen.Tussendegoedgekeurdeselectiesbestaatbetrekkelijkweinigverschil ineigenschappen.
Voorhetverkrijgenvanbetrouwbareinformatieoverpitkleureninwendiggroenzijndoor
medewerkersvanhetPAGVperselectieeengrootaantalwortelenindelengtedoorgesnedenenopinwendigekleurbeoordeeld.Hierbijvielhetopdatbinneneenselectiede
pitkleur en de mate van inwendig groen sterk kunnen variëren. Zelfs bij de betere
selecties komenwortelenvoor meteenslechte inwendigekleur.
De beschadiging door machinaal rooien was minimaal. Het spoelen (wassen)
veroorzaakteaanzienlijkmeerbeschadiging.Vooralinwatlangeenslankecilindrische
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typen kwam veel breuk voor. De minste last van beschadiging hadden de korte,
conischetypen.
Nantes
Nantes voldoet alswaspeen vrijgoed inalleteelten.Op iets minder losseofnietalte
vochtrijke gronden is Amsterdamse Bak soms iets mindergeschikt en bevallen de
niettegroveNantes-typenvaakbeter.VanNanteszijntweetypenteonderscheiden.Het
typeaangeduidalsSlankeNantesvormteenmatiglange,slanke,cilindrischewortelmet
eensomsietstoelopendekop,terwijlhetanderetypeietskorter,somsietsconischisen
veelal een grovere wortel levert. De fijnere typen zijn bruikbaar voor de teelt van
waspeen.
Tussen de verschillende herkomsten komen verschillen voor in hoeveelheid loof,
vroegheidenuit-eninwendige kleur.
Totdevrij algemeen voorkomende Nantes-selecties van het slankeennormaletype
vanNederlandse herkomst behorendevolgende rassenenselecties.
Tabel 13. Aanbevolen Nantes-selecties.
ras/selectie

afkomstigvan

type

Primato
Xana
Marko
Nantes
Nantes
Slendero
Monanta
Nantes
Vriends Glory
Régenta

RoyalSluis
Nickerson-Zwaan
Bejo
MeoVoto
V.d.Ploeg
RoyalSluis
RijkZwaan
Vandenberg
PopVriend
Nickerson-Zwaan

slankenfijn
slankenfijn
normaal
normaal
normaal
normaal
normaal
normaal
normaal
normaal

ParijseBroei
Ditiseenzeerkorte,vrijrondewortel metingezonken kopeneenvrijgrote,gelepit. De
groeiduur bedraagtcirca3maanden.DittypewordtvrijveelinWest-Duitslandgeteeld
voor de conservenindustrie. Ook in Nederland neemt de belangstelling toe. Bij de
nieuwerassenwordtvooralgekweektopeennietingezonkenkopeneenbeterekleur.In
1974werdteAlkmaar eenoriënterende rassenproef opgezetwaarbijvier herkomsten
warenbetrokken.In1979en1980werdwederomenigeaandachtaanParijseworteltjes
besteed.Hetbetrofdevolgenderassen:
Pariska(MeoVoto) -Type Parijse Broeimeteenrondetot platrondeenvaak hoekige
wortel met eenfijne loofinplant. Kleur uitwendig goed,inwendig nogalvariabel,soms
heelgoed.Heeftgoedvoldaan.
Kundulus(Sperling)-TypeParijseBroeimeteennogalvariabelerondetotplatrondeen
vaak hoekige wortel met eenflinke,vrijdiepe loofinplant. Kleuruitwendignogalbleek,
inwendig variabel met vaak een gele pit. De huid was tamelijk ruw. Heeft vrij goed
voldaan.
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Planet(SluisenGroot)-TypeParijseBroeimeteenronde,ietshoekigeworteleneenvrij

Debelangstellingvande
conservenindustrie
voorpeenvanhe!type
ParijseBroeineemttoe.

:

*A. <f~

fijneloofinplant.Kleur uitwendiggoedeninwendigvrijbleekmetvaakeengeelgroene
pit. Planet heeft eentamelijk vlakke kop eneen gladde huid. Dit ras heeft eengoede
indrukgegeven.
Konservenkügel(Clause)-TypeParijseBroeimeteenvrijgladdeenrondeworteleneen
fijneloofinplant.Kleuruitwendiggoed,inwendignogalvariabel.Indezeselectiekwamen
vrijveelafwijkende vormenvoor.
Chantenay
Dewortel vandittype is halflang,heeft vaak eenergbredekop,isconischvanvorm,
stomppuntigenwordtvanwegekleurenopbrengstsomsdoordeindustrieverwerktals
zomerwortel.Doordekortedikkevormisdittypegevoeligvoorbarsten(splijten).Ditleidt
vaaktoteenvrijhoogpercentage stek,vooralbijeenwatruimestand.Deproduktiviteit
vanditrasiszeergoed.Hetdrogestofgehaltevandewortelisvrijlaag;dekleur,zowelinals uitwendig,is matigtot vrijgoed.Hoewel enkele Nederlandse kweekbedrijveneen
redelijkgoedeChantenay-selectie voeren,moetmeninhetalgemeenbijbuitenlandse
kweekbedrijvenaankloppenomeenrepresentatieveChantenay-selectieteverkrijgen.
InEngelandisbijvoorbeeldChantenaySupremevanElsomsalszeergoedbeoordeeld.
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Zaaien

Peenwordtterplaatsegezaaidenvrijwelnooitgedund.Uitdunnenvergrootdekansop
aantasting door de wortelvlieg. Men gebruikt overwegend gewreven zaad. Het
ongewrevenzaadwordt buitenbeschouwinggelaten.
Zaad
Peenzaad is langwerpig van vorm, 2-4 mm lang en 1-2 mm breed. De grofheid is
afhankelijk van ras,teeltgebied enteeltjaar. Inhet algemeen iszaad uit Zuid-Europa
tamelijk fijn en uit Amerika duidelijk grover. Bij 27 selecties van Amsterdamse Bak
varieerdehetaantalzadenpergrambijvoorbeeldvan440tot1430,meteengemiddelde
van1100.Eéngramgewrevenzaadindefractie1,50-1,75mmbevat1000-1100zaden.
De minimum-kiemtemperatuur bedraagt 1,3°C. Voor een opkomst van 50% is een
warmtesomnodigvan170dageenheden.
Dekiemkrachtissterkwisselend.Hetisdaaromgewenst,diekortvoordeuitzaaivastte
stellen.Devariatiebedraagt vaak30%(60-90%).Normale partijenhandelszaadzitten
doorgaansopcirca70%;aangegradueerdzaadenprecisiezaadmoetenhogereeisen
worden gesteld.Hiervoor wordt eenminimum kiemkracht van75%aangehouden.De
kiemkracht wordt bepaalddooreersteenvoorbehandelingtegevenvan3-5dagenbij
10°C om eventuele kiemrust te doorbreken. Het kiemen vindt plaats op een
Kopenhagenkiemtafel bij een wisseltemperatuur van 16 uur20°C en8uur 30°C.Er
wordtgekiemdopfiltreerpapiermetlicht.Na5dagenwordtvoordeeerstekeergeteld.de
eindtellinggebeurt21dagennahetinzetten.Goedzaadblijftbijdrogeenkoelebewaring
3-4jaar goedvan kiemkracht.
Ter bescherming tegen kiemschimmels wordt het handelszaad gewoonlijk door de
zaadfirmareedsbehandeld meteenmetaalvrijezaadbeschermer opbasisvanTMTD.
Voor schimmels op hetzaad,zoalsAlternaria,kanhetzaadontsmetwordenmet5-10
gramiprodion(Rovral) per kg zaad.
Zaaitijd
Bijdeteeltvanbospeenindevollegrondonderscheidenwedriezaaiperioden.Voorde
vroegeteeltwordt reedsinfebruari-maartgezaaidenvoordezomerteeltzaaitmenvan
apriltotjuni.Voordenajaarsteeltisinhetnoordenvanonslandeindjuliwelhetuiterste
tijdstip,inhetzuidenkandesnoods nogbeginaugustuswordengezaaid.
Bijwaspeen worden eveneens driezaaiperioden aangehouden. Devroegewaspeen
wordt inmaart-aprilgezaaidenisgewoonlijkbestemdvooreenvroegeoogst.Menkan
dezepeenechterooklatenzittentotindeherfst.Dehoofdteelt(tussenpeen)wordtinmei
en juni gezaaid. De oogst daarvan komt in de herfst. Gezonde percelen worden
toegedekt en blijven zitten tot het voorjaar. Tenslotte kent men nogde zogenaamde
napeen,dieinjuliwordtgezaaidenvóórofnadewinterwordtgeoogst.
Zaadhoeveelheid
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Bijbos-enwaspeenwerdtotvoorkortinhetalgemeenveelzaadgebruikt.Verbetering
vanzaadkwaliteitenzaaimethodeheefttotgevolggehaddatdezaadhoeveelheidsoms
drastischomlaagisgegaan.

Bospeen- Hetisnognietzolanggeledendatbospeenmetgewonezaaimachineswerd
gezaaid.Bijgebruikvannormaalzaadvarieerdedezaadhoeveelheidvan8tot12kgper
ha, afhankelijk van grondsoort en van de conditie van het zaaibed. De laatstejaren
neemthetprecisiezaaienbijditgewastoeenkanmetaanmerkelijkminderzaadworden
volstaan.Bijgebruikvangegradueerdzaadvandefractie1,50-1,75mmzoumenonder
goedezaaicondities bijvoorbeeldmetcirca4kgzaadperhakunnenvolstaan.Ditkomt
namelijkovereenmet400zadenperm2.Bijeenveldopkomstvan60%betekentdit240
plantjesperm2.Eenprimaopbrengstperm2is8bosvanminimaal15stuks.Ditbetekent
dattijdensdegroeienbijdeoogstnogflinkwatplantenkunnenwegvallenzonderaan
opbrengst inteboeten.
Bijeenzeervroegezaaivanbospeenishetzaaibedvaaknogvrijkoudennatenkande
opbrengsttegenvallen.Onderdergelijke omstandigheden ishetgewenstdezaadhoeveelheidoptevoerentot5enrnisschienzelfstot6kgperha.
Waspeen- Bijwaspeen maakt hetverschil ofmenvoordeversemarktteeltofvoorde
conservenindustrie.OpdeversemarktwordtdeB-sortering(dusdegroverepeen)voor
exportvaakbeterbetaalddandeA-sortering.Bijgebruikvangegradueerdzaad,datmet
eenprecisiezaaimachinewordtgezaaid,iseenaanzienlijkebesparingmogelijk.Opeen
goed zaaibed zou mendezaadhoeveelheid bijAmsterdamse Bak bijvoorbeeld terug
kunnenbrengentotcirca 7kgperha.Ondermindergunstigezaaiconditieszoumendit
opmoetenvoerentot8à9kgperha.Vannormaalzaadwordtindepraktijkongeveer10à
12kgperhagebruikt.
Bijdeteelt voorconservenstreeft mennaareenzohoogmogelijk percentagefijneAsortering.Indekustprovincies zaaitmenvoorditdoel15-18kgperha.IndeNOPheeft
mensomshindervankorstvorming,waardoordeopkomstmoeilijkverlooptendestand
vaakteholis.Omtochzekertezijnvanvoldoendeplanten,gaatmenindezepoldertot
hoeveelhedenvan20kgzaadperhaensomsnogmeer.Isdeopkomstgoed,dankandit
eentedichtestandgeven.Hetgevolgisdaneenzeerfijnepartijmetveelverliesdoorte
kleineworteltjes.
UitonderzoekvanhetvoormaligePGVisgeblekendathetergmoeilijkisomaandehand
van de zaadhoeveelheid tot een bepaalde standdichtheid te komen. Zo waren in
zaaiproevendeweersomstandigheden,grondtoestand,enz.,vangrotereinvloedopde
standdichtheiddandehoeveelheidzaaizaad.
Tussen standdichtheid en sorteringsverhouding bestaat een duidelijke samenhang.
Naarmate*de stand dichter is,wordt de sortering fijner. Er iseen sterke samenhang
tussen destanddichtheid enhetgemiddeldewortelgewicht: hoehogerdestanddichtheid,destelagerwordthetgemiddeldewortelgewicht.Alleeneenlagestanddichtheid,
totongeveer300wortelspervierkantemeter,heefteenbetekenendeinvloedopdekgopbrengst.Daarbovenheeftdestanddichtheidenkelinvloedophetgemiddeldewortelgewicht,dusdesortering.
Hetdeelsberekende verloopvanderelatietussendestanddichtheidendeopbrengst
voor de oogst op 7 november van de Nantes hybride Tamino isweergegeven inde
grafiek.
Dezehybridewaséénvande5peentypesdiewarenopgenomenineenPAGV-proefop
de proeftuin Wieringerwerf in1981. Voor iederoogsttijdstip envoorelkecultivar geldt
eeneigenkarakteristiekecurve.Metbehulpvandezecurvesiseenvergelijkingvande
produktie-eigenschappen vandepeentypes mogelijk.
Bij peen doet zich nog een verschijnsel voor dat mede verantwoordelijk is voor de
moeilijkheidommetbehulpvandezaadhoeveelheidtoteenbepaaldestanddichtheidte
komen. Dit verschijnsel isdezogenaamde zelfdunning. Het treedt op bijgebruik van
grotezaadhoeveelhedentengevolgevanonderlingeconcurrentietussendeplanten.In 27
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plaatsvanovergrotezaadhoeveelheden kanmenalshetoverzelfdunninggaatechter
beter spreken van geringe onderlinge afstandtussen dezaden.UitdePAGV-proef in
1981isnamelijkgeblekendatdezelfdunningookvanbetekeniskanzijnbijhetuitzaaien
van betrekkelijk lage zaaizaadhoeveelheden bij toepassing van precisiezaai.Erisin
deze proef gewerkt met de Minimer S2.Deafstandtussen de rijen was8cm,inderij
varieerdedeafstandvan1,3cmtot2,1cm,overeenkomendmetresp.960en590zaden
pervierkante meter.
Tabel14.Relatietussenzaadhoeveelheid,opkomstengeoogstewortelsbijprecisiezaai
vanTamino(perm2).
aantalzaden(gezaaidop10-6-81 )
%opgekomen plante n
wortels> 13mm
wortels> 13mm
tonperha
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13-07-81
7-10-81
7-11-81
7-11-81

587

662
77%
55%
59%
99

69%
51%
55%
100

737
63%
49%
53%
107

775
63%
48%
52%
101

962
57%
42%
44%
100

Opmerkelijk is dat de onderlinge plantconcurrentie al in de eerste vijf weken nahet
zaaienzo'nzwarezelfdunningbijdenauwsteafstandinderijteweegheeftgebracht.Eris
geteldinhettweedeechtebladstadium.
Uitdeterugwegingvanhetzaad(fractie1,6-2,0mm,duizendkorrelgewicht1,347gram,
kiemkracht81,5%)isgebleken dat hetaantalverzaaidezadentotop2%nauwkeurigis
verzaaid.Ditgoldookvoordeanderetypeseneenzaadfractievan1,4-1,6mmmeteen
duizendkorrelgewicht van 0,950 gram. Het zaad moet wel absoluut stofvrij zijn.
Technisch is precisiezaai van naakt wortelzaad met de Minimer S2 dus zeer goed
mogelijk.
Uit deze proef is wel gebleken dat het gebruik van grotere zaadhoeveelheden bij

precisiezaai gepaard kan gaan met een aanzienlijke zelfdunning.Mede vanwege de
hogereprijsvanhetzaadzalprecisiezaaiindeeersteplaatsinaanmerkingkomenvoor
peendie bestemd isvoordeverse markt,waareengroveresorteringgevraagdwordt
dan bij industriepeen. Eenzeer hoge standdichtheid (meer dan 1000planten perm2)
blijkt indepraktijk moeilijk haalbaartezijn,ookbijgebruikvanzeerhogezaadhoeveelheden. Een standdichtheid van 800 à 900 planten per m2 geeft een aantrekkelijke
sorteringsverhouding voor de industrie, namelijk ongeveer 70%indesortering10-21
mmdiameter;ditisA-peen.
ParijseBroei- Parijseworteltjeszijnbestemdvoordeverwerkendeindustrieenmogen
niettegrofworden.Dezaadhoeveelheidbedraagt18-20kgperha.Zewordenvaakmet
aangepastenokkenradzaaimachinesgezaaidopeennauwerijenafstandvancirca121/2
cm.IneenoriënterenderassenproefteAlkmaar(1979)werden1300-1500zadenperm2
gezaaid opeen rijenafstandvan15cm.Hiervanwerdenongeveer600wortelsperm2
geoogst indesorteringvan10tot40mmdiameter.
Rijenafstand
Voor dezeer vroegeteelt van bospeen wordt hier endaar nog breedwerpiggezaaid,
waarbij men soms voorgekiemd zaad gebruikt. Later inhet seizoen wordt algemeen
rijenzaai toegepast, waarbij de afstand tussen de rijen varieert van 8 tot 20 cm,
afhankelijk vanhetteeltgebied.
Bijwaspeenwordtderijenafstandgewoonlijkaangepastaanderooimachine.Demeest
toegepaste rijenafstand is17 cm.Ook 25 cm komt voor,waarbijdan bandzaai wordt
toegepast. Dezeafstandengeldenvooralvoor percelendiemeteenzelfrijdende rooimachine worden geoogst. Moet men met eengetrokken beddenrooier oogsten,dan
geeftdekeuzevanderijenafstand nogweleensmoeilijkheden.Bijvolveldszaaiismen
verplicht bij de oogst met de trekker over het gewas te rijden, waardoor extra
beschadiging ontstaat.
Uitonderzoekisgeblekendatopduinzandgronddeschadenogalmeevaltwanneerover
de peen wordt gereden. Bij enkelluchtbanden varieerde het gewichtspercentage
gebrokenengescheurde peenbijhetrooienvan0,4-1,2%,afhankelijkvanhetgewicht
van de trekker. Bij dubbelluchtbanden was de schade ietsgroter, namelijk 1,3-1,8%
gebrokenpeen.Oppercelenmeteenvastereondergrondgafhetrijdenoverdepeente
veelschade,namelijk 3,0-6,0%bijenkellucht en5,0-6,7%bijdubbellucht.
Beddenteelt- Uithetoogpuntvanmechanisatieisteeltopbeddenideaal.Uitveldwaarnemingen is gebleken dat als bijeen bedbreedte van 1,10-1,20 meter telkens één rij
wordtovergeslagenvoorrijspoor,diteenopbrengstdervinggeeftvanslechts1 1 / 2tot4%.
Indien telkens twee rijenworden overgeslagen,bedraagt de opbrengstderving 15tot
18%.Voordelenvanbeddenteeltzijn:
- degrondwaarpeenkomttestaanwordt nietvastgereden;
- voorkoppenenloofverwijderen ishetperceelvoortrekkersontsloten;
- goedevlakkeliggingvandebedden.
Hiertegenover staanenkele nadelenzoals:
- meerstekenbijindustriepeeneengroveresorteringvandebuitenrijen(gedeeltelijkte
compenserendooropdezerijenmeerzaadtegebruiken);
- bijzaaientedichtopderand,eentoenemende kansopgroenekoppen.
Zaaidiepte
Inhet algemeen wordt aangeraden niet dieper tezaaien dan2cm.Dit geldt voor het
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Zaaienvanbospeenmet
Thilot-elementen.

V*
> %

normale zaad. In 1968 zijn door het voormalige PGV proeven genomen met omhuld
zaad,datopverschillendedieptenwerdgezaaid.Als1 1 / 2cmdiepteop100wordtgesteld,
dan had2cm een relatieve opkomst van87 en21/2cm diepte van82.Ditresultaatis
afkomstig van één zaaidatum op een lichte, vochthoudende, humeuze grond. Op
drogere gronden zal men vermoedelijk iets dieper kunnen e'n moeten zaaien. In
Duitsland werd de opkomst namelijk beter door dieper te zaaien. Stellen wij in die
proeven2cmdiepteop100,dangaf0,5cmzaaidiepteeenrelatieveopkomstvan63,bij1
cmwasdit86enbij3cm 101. Bijditonderzoek werdnormaalzaadgebruikt.
Gezien deze resultatenzoudenwijinNederlandeenzaaidieptewillenaanhoudenvan
1y2cm opeenvochtig envochthoudendzaaibed,tot21/2cmonderdrogeomstandigheden.
Zaaimethode
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Kleine percelen worden met een gewone handzaaimachine gezaaid. Men gebruikt
hiervoorvaakeenThilotmachine.Groterepercelenwordenmeteentwee-ofvierwielige
trekker ingezaaid,waarachter eenwerkraammetThilotelementen.
Vrij nieuw is het zaaien met een precisiezaaimachine. Men kan hierbij uitgaan van
gegradueerdzaadofvanprecisiezaad,bijvoorbeeldvan1,25-1,50mmof1,50-1,75mm
doorsnede of van omhuld zaad.Inverband met de hoge kosten voor het omhullen is

omhuldzaadnietergaantrekkelijk.GegradueerdzaadkandesnoodsmeteenStanhayprecisiezaaimachine worden gezaaid. Het zaad moet men dan op een plaatje in de
zaaikouter laten vallen.Hiermee wordt een soort „bandzaai" nagestreefd. Daarnaast
wordengoederesultatenverkregenmetdeNibexendeMini-Air-precisiezaaimachines.
DeMini-Air iseenpneumatischwerkende precisiezaaimachinedievooralgeschikt is
voorfijnezaden.Hetsysteemberustophetaanzuigenvandezadentegeneengatineen
draaiendeschijf.Tijdenshettransportvandezadennaardezaaivoorwordeneventuele
dubbelen noggecorrigeerd.Zowel naakte zaden als ingehulde zaden kunnenmetdit
systeemwordenverzaaid.Dezaaizaadhoeveelheidwordtgeregeldmetdeomtreksnelheidvandeschijf.
DeNibex iseen precisiezaaimachine werkendvolgenseenverfijnd lepelradsysteem.
Deuitwisselbareschijvenmetkunststoflepeltjesdraaiendoordezaadmassaennemen
perlepeltjeéénofmeerzadenopdieophethoogstepuntdooreentrechtervormiggatin
dezaaivoorvallen.Demachinekanmetkoutersvandiversebreedtenwordenuitgerust.
Hierdoor kanoprijenenopbandengezaaidworden.
Bijcontractteelt voordeconservenindustrie wordtgewoonlijk veelzaadgebruikt.Men
zaaitopbeddenmeteennokkenradzaaimachineopeenrijenafstandvan7à9cm.

31

Teeltmaatregelen

De teelt van bospeen komt zowel onder glas als in de vollegrond voor. De meeste
glaspeen wordt in januari gezaaid. Slechts enkele tuinders zaaien in oktober. Deze
vroegezaaivraagteentelanggebruikvanhetglas;bovendienisdekwaliteitminderdan
van in januari gezaaide peen. De teelt onder glas wordt in dit boekje verder buiten
beschouwinggelaten.
Indevollegrondkanwordengezaaidzodradegrondhettoelaat.Alsnahetvroegezaaien
nogeenflinkevorstperiodevolgt,moetopveenachtigegrondenhetgezaaideperceelna
de dooi flink met een rol worden aangedrukt. Anders kunnen later groenkoppen en
harigepeenontstaanalsgevolgvanhetopvriezen.
Fijnepeenonderplasticfolie
Ruimtienjaargeledenisdevroegeteeltonderplasticfolienaarvorengekomen.Erwordt
somsinjanuari,dochmeestalinfebruarigezaaid.Nahetzaaiendektmenhetperceeltoe
metongeperforeerdeofgeperforeerde plasticfolie.Debreedtevandefolievarieertvan
6tot12meter.Aanweerskantenwordtdefolie25cmindegrondgestoken.Opdezewijze
ligtdefolievoldoendevast.Bijgebruikvanongeperforeerdefolieishetnoodzakelijkom
overdefoliegrofmaziggaastespannenenditteverankerenmetstormpennendiedoor
defolie heenwordengestoken.
Voor hetafdekkenvanvroegebospeenwordt indepraktijk nogtamelijkveelongeperforeerde folie gebruikt. De peen is nog iets vroeger oogstbaar dan bij gebruik van
geperforeerde folie.Na regen komen ersoms plasjes opdefolietestaan,waaronder
niets groeit.Indatgevalwordt defolie metbijvoorbeeldeenmestvorkstukgeprikt.Het
waterkandanontwijken,bovendienwordteropdezewijzegezorgdvoorenigeventilatie.
Hetplasticwordtbijeengewashoogtevancirca5cmverwijderd.Ongeperforeerdefolie
is6,8of10meter breeden0,05mmdik.Geperforeerdefolieis10of12meterbreeden
0,05 mmdik. Deperforatie bedraagt 5%.Bospeeninjanuari/februari onderdezefolie
gezaaid,is8à10dageneerderoogstbaardanonbedektepeen.Defoliemoetongeveer
10meiwordenverwijderd.Wordtdefolielaterverwijderd,danwordtdeloofontwikkeling
te sterk, wat duidelijk ten koste gaat van de wortelontwikkeling. Tevens wordt ten
gevolgevandehogeluchtvochtigheidhetloofteslap,watlaterbijhetbossendenodige
problemengeeft.
Anti-stuifmiddelen
Ophumusarmezandgrondenbestaatdekansdatdegrondnahetzaaienbijdroogweer
gaatstuiven.Ditverstuiven kanmenopverschillende manierentegengaan.
Stro-Nahetzaaienwordteendunnelaagstrouitgestrooideningestoken.Mengebruikt
hiervoor 1000tot2500kgstroperha.Vershaverstro isvoorditdoelhetbest.Isditniet
verkrijgbaar,danneemtmentarwestro.Hetstrowordtmeteenschopofmeteenstroinrijderindegrondgedrukt.Eenbezwaarvanstroisdeopslagvangraankorrels.Inplaats
vanstrowordtopkleinepercelenwelgebruikgemaaktvaneenregeninstallatie,terwijl
opgroterepercelen hetspuitenvananti-stuifmiddelen naarvorenkomt.
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Solfix-Ditiseenbitumen-achtigeemulsie,bestaande uit50%bitumenen50%oplosmiddelen.HetwordtgeleverddoorShell.Denormaledoseringbedraagt800à900liter
per ha.Opstuifgevoelige gronden indekustgebieden moet aanmerkelijk meerSolfix

worden gebruikt, namelijk 1200-1500 liter per ha. Het middel wordt gedurende het
groeiseizoenafgebroken.Overeventuelenawerkingbijregelmatiggebruikisnogweinig
bekend.Solfixkaneventueelgemengdwordenmeteenchemischonkruidbestrijdingsmiddel.
Verder zijn er verschillende zogenaamde „grondstabilisatoren" die de gronddeeltjes
aanelkaar kittenenhetverslempentegengaan.Dezemiddelenzoudeneventueelook
alsanti-stuifmiddelopduinzandgronden kunnenwordengebruikt,alisheteffecttwijfelachtig.GedachtwordtaanmiddelenalsAgrofixenCurasol;daarnaastishetgewenstna
tegaanwelke perspectievendemiddelen opbasisvanpolyvinylalcohol(PVA)bieden.
Tenslotte kan indit verband noghetgebruik vandrijfmestalsanti-stuifmiddel worden
genoemd.Ditwordtvoornamelijk toegepastopzandgrondeninhetzuidoostenvanons
land. Men gebruikt voor dit doel 20 ton runderdrijfmest per ha. Nadelen van deze
methode zijn: de onregelmatige verdeling op het veld, de vrij grote kans op een
overdoseringwaarbijspoedigverbrandingvandekiemplantenoptreedtendetebrede
bandenvandetankwagens waardoor hetnietmogelijkisbijbeddenteelt inhettrekkerspoorterijden.
Onderdekkersteelt
Gezondepercelenkunnenlaatindeherfstwordenafgedektmetstroenplastic,waarna
de peen soms tot ver in het voorjaar blijft zitten. Dewerkwijze isalsvolgt. Allereerst
wordeninhet perceelenkele padengerooidvoordeaanvoervanhetstro.Gewoonlijk
gebruiktmen35à40tonperha.Ookvoorditdoelgaatdevoorkeuruitnaarhaverstro.Er
wordt echter ook veel tarwestro en soms graszaadstro gebruikt. Het overbrengen en
verdelengeschiedtmetdehandofmetbehulpvaneenhooiblazer.Ditlaatstegeeftprima
resultaten.
Onderdekkenvaneenperceelpeenmetstro.

Bijinvallendevorstwordthetplasticdoekuitgerold.Ditzijnplasticbanenvan6mbreed,
dediktebedraagt0,05mm.Overhetplastickomteenlaagstro(15à20tonperha).Deze
tweedelaagstrobestaatveelaluit„dotten"diehetplasticmoetenvasthouden.Desgewenst kan men hiervoor oude autobanden gebruiken.Intotaal isdus voor de onderdekkersteelt 50à60tonstroper hanodig.
Eengrote waspeenteler te Katwijk heeft het afdekken met stroenplasticfoliegeheel
gemechaniseerd.Hetstrowordt meteendraaibare hooiblazeroverdepeengeblazen.
Vervolgens wordtdeplasticfolie machinaal uitgeroldenaanelkaar gelijmd.Tenslotte
wordtdefoliemetplukkenstrovastgelegd.
Voor het verwijderen van het stro zijn hydraulisch aangedreven stro-afnemers
ontwikkelddieinverstekwerken.Hiermeewordthetstrozijdelingsophetgerooideveld
gedeponeerd (zieVerwijderenvanhetloof).
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Onkruidbestrijding

Bij de bestrijding van onkruid in de teelt van bos- en waspeen is men vrijwel geheel
aangewezen opchemische bestrijding.Hiervoor zijndevolgende middelentoegelaten:
linuron (AA linuron, Afalon en Shell linuron), chloorbromuron (maloran), metoxuron
(Dosanex),chloroxuron(Tenoran), selectiefwerkendeolie(ShellWen Caroweedex)en
alloxydim-natrium (Fervin). Tabel 15 geeft een overzicht van de toepassingsmogelijkheden.
Tabel 15. Toepassingsmogelijkheden chemische onkruidbestrijding bij peen; doseringen in kg/ha.
i
middel

tijdstip vàn behandeling
vanaf zaaitot
± 4 dagen voor opkomst

linuron
linuron
linuron
chloorbromuron
chloorbromuron
metoxuron
metoxuron
metoxuron
chloroxuron
selectief werkende olie
alloxydim-natrium

na opkomst vanaf 2e
echte bladstadium

1-2
VP-1

y 2 -i

-

1-2

-

2-3

2-3

3
3

-

2-4
2-4

5-71

-

800-1000 l/ha*
y 2 -i i /2

* onverdund verspuiten
Vooral op lichtegronden veroorzaken demiddelen gemakkelijk kans op uitdunning van
de peen bij toepassing vóór de opkomst. Indien geen grasachtige onkruiden worden
verwacht, kan zonder bezwaar alleen na opkomst worden gespoten.Ook kanmen dan
bij eventueel mislukken van de peen nog ieder ander gewas zaaien of planten, omdat
noggeen herbicide indegrondaanwezig is.Daar dewerking vanlinuron,chloorbromuron en chloroxuron op grasachtige onkruiden matig is,kan een (gedeelde) toepassing'
vanlinurondewerkingopgrasachtige onkruidenverbeteren.Hierbijmoetdehelftvande
dosering vóór de opkomst worden toegepast als bodemherbicide en de helft na de
opkomst als selectief contactmiddel.
Natoepassing van een middel vóór opkomst van het gewas kan men altijd als tweede
bespuiting metoxuron toepassen om de ontsnapte onkruiden te bestrijden. Door de
contactwerking van de middelen worden de meeste tweezaadlobbige onkruiden goed
bestreden. Veelknopigen (perzikkruid, zwaluwtong, varkensgras en knopige duizendknoop) worden met linuron,chloorbromuron enchloroxuron matigtotslecht bestreden,
terwijl metoxuron de genoemde onkruiden goed bestrijdt, vooral als deonkruiden jong
zijn. Klein kruiskruid wordt door deze middelen alleen dan bestreden als er nog geen
bloemknop in het hart is. Dit stadium is echter alheelgauw bereikt.Geadviseerd wordt
om voor de opkomst beslist geen metoxuron toete passen op gronden met minder dan
20% slib en minder dan 2% humus, omdat ditaltijd schade veroorzaakt aan hetgewas.
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Tabel16. Werkingvaneenaantal herbicidenopeengrootaantalsoortenonkruid.
Dematevangevoeligheidisalsvolgtaangegeven:
++=goed-zeergoed += matig-goed -=niet ofweinig opengelaten=onbekend
HERBICIDEN
alloxydim- chloorchloroxunatrium bromuron
ron

linuron

metoxuron

selectief
werkende
olie

+
++
++
+

++
++
++
++
++

+

++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
+
++
+
++
++
+
++
++
+
+
++
+
+

ONKRUIDEN
akkerviooltje
bingelkruid
brandnetel (kleine)
dovenetel(paarse)
duist
ereprijssoorten
ganzebloem (gele)
ganzevoetsoorten
hanepoot
hennepnetel
herderstasje
herik
hoenderbeet
kamillesoorten
kleefkruid
knopkruid
krodde(witte)
kroontjeskruid
kruiskruid (klein)
meidesoorten
muur
perzikkruid
spurrie
straatgras
varkensgras
vergeet-mij-niet
windhalm
zwaluwtong
zwarte nachtschade
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Naast genoemde werkingoptweezaadlobbige onkruiden doodt metoxuronook reeds
aanwezige grassen,als straatgras, hanepoot en duist, vooral als deze nogjongzijn.
Bovendien isheteengoedmiddelter bestrijdingvanaardappelopslag.
Debehandelingen nadeopkomstvanhetgewasvindenplaatsvanafhettweedeechte
bladstadiumvandewortelenalsdeonkruidenjongzijn.Hetisaanteradentespuitenbij
eenhogeluchtvochtigheidenniettehogetemperatuur,duseventueeltegendeavond.
Opzeerlichtehumusarmegronden,waarvroegebospeenwordtgeteeld,gevolgddoor
b.v.sla,andijvieofspinazie,dienenlinuron,chloorbromuron,chloroxuronenmetoxuron
niet te worden gebruikt.Ditzoudevolggewassen kunnen beschadigen.Hierkanmen
gebruik maken van „selectief werkende olie",waarmeemendanhetbesteeffect kan
verwachten als gewas enonkruidenvochtigzijn.Kleinkruiskruid wordtdoordezeolie
nietbestreden,grassendaarentegenuitstekend.

Terbestrijdingvangrasachtigeonkruiden,zoalsduist,windhalm,wildehaver,hanepoot,
enopslagvangranenenraaigrassenkanFervinwordengebruikt.Dewerkinghiervanop
kweek is matig en opstraatgras slecht;tegenhanepootdelaagstedoseringentegen
kweekdehoogstedoseringgebruiken.
SpuitenvanFervinmagnietincombinatiemetanderemiddelenofbinnenenkeledagen
naeenanderonkruidbestrijdingsmiddel,omdatdanernstigeschadekanoptreden.Wel
isinallegevallencombinatiemetSchering11 Eoliegewenst,omdatdaardoormetname
onderdrogeomstandighedendewerkingverbetert.Ferviniseencontactmiddelenkan
inieder stadium van hetcultuurgewas wordentoegepast,afhankelijkvandeonkruidontwikkeling.
Tabel 16geeft eenoverzicht van dewerking van een aantal herbiciden opeengroot
aantal soorten onkruid, er van uitgaande dat de middelen op de juiste wijze in de
aanbevolendoseringenworden gebruikt.
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Ziektenenplagen

Ingebiedenmeteenintensievepeenteeltheeftmenvaaktekampenmetverschillende
ziektendieindepraktijkwordensamengevatonderdenaam„peenmoeheid".Ookhoort
men vaak opmerken dat degrond „ziek" of „verziekt" is.Debelangrijkste ziektenen
plagenzullenindit hoofdstuk wordenbehandeld.Hetverdientaanbevelingdegrondte
latenonderzoekenopvoorpeenschadelijke aaltjes.
Aaltjes
Stengelaaltjes(Ditylenchusdipsaci).Depeenkanaangetastwordendoorhetstengelaaltje dat inN.W. Nederland enookteOuddorp (Zuid-Holland) voorkomt.Demeeste
problemen komen voor op de zwaardere gronden, zodat de klachten in hoofdzaak
betrekking hebben op winterpeen. Bospeen enwaspeen kunnen echter ook worden
aangetast.Desymptomenbestaanuithetwegvallenvandekiemplantenendroogrotin
de kop van de wortel, onder extreem vochtige omstandigheden vaak overgaand in
secundaire natrot.
Ter bestrijding wordt aangeraden geen peen te telen op land waar aangetaste
gewassen hebbengestaan.Waardplantenzijn:aardappel,tuinboon,spinazie,ui,gras,
peen,tulp,erwt envelebloemzaadgewassen,alsmedeveleonkruiden.Stengelaaltjes
kunnenmethetpeenzaadovergaan.Uitzaaivanmetstengelaaltjes besmetzaadgeeft
zeerwaarschijnlijk geenschadeinhetuitgezaaidegewas.Welkanopdezemaniereen
nognietbesmetveldworden besmet.
Wortelaaltjes. Tot dezegroep behoren het peencysteaaltje (Heteroderacarotae)en
hetwortelknobbelaaltje (Meloidogynehapla).Vanaaltjesbehorendetotdegeslachten
Rotylenchus, Pratylenchus, Paratylenchus en Hemicycliophorawordt vaak beweerd
datzeschadelijkzijnvoor peen;hetbewijshiervoor isechter nietgeleverd.
Hetpeencysteaaltjevormtkleinewitte,laterroodbruinebolletjes(cysten)opdewortels.
Na een aanvankelijk goede opkomst blijft het gewas pleksgewijs ingroei achter.Het
wortelstelselisveelalsterkvertakt.Debestrijdingbestaatuitvruchtwisselingvan1 xper
vierjaarpeenophetzelfdelandofuitgrondontsmettingmetaaltjesdodendemiddelen.In
verband met beïnvloeding vandesmaak van peen moet menvoldoende wachttijdin
acht nemen.Ditkanondermeerwordenbereiktdoorvóórdepeeneerstnogeenander
gewastetelen.
Het wortelknobbelaaltje komt het meest voor opzandgronden. Desymptomen zijn:
veel dunne zijwortels (baardvorming) met kleine, weinig opvallende wortelknobbels
(fijneknol).Somssterkvertaktewortels.Debestrijdingbestaatuitgrondontsmettingmet
aaltjesdodende middelenzoalsmetam-natrium.Ditwordtvooralindetuinbouwgedaan.
Inde landbouw wordt de bestrijding gezocht invruchtwisseling,waardoor deaaltjespopulatiewordtverlaagd.Deteeltvangranen,grassen(zonderklaver)enmaïsheefteen
gunstigeffect.Ongunstige waardplanten zijn:peen,sla,tomaat,schorseneer,aardappel,biet,erwtenklaver,alsmedeveleonkruiden.Inverbandmetditlaatsteiseengoede
onkruidbestrijding vanbelang.
Cavityspot
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dieplekjes opdewortelveroorzaakt.Desymptomenzijnalsvolgt.Ineenvroegstadium
van de aantasting komen iets ingezonken vlekken vanenkele mm doorsnede opde
buitenkant van de wortel voor. De epidermis en het daaronder liggende weefselzijn
afgestorven.Ineenlaterstadiumontstaanvaaksterkingezonkenplekkenofkuiltjesen,
wanneerdecelsterftedoorzet,zijndieperelesiestezienmetrottendweefseleromheen.
Deze ziekte wordt vooral gevonden in gronden met een slechte structuur. Ook op
grondenmeteenslechtedrainage,hetgeenkanleidentotlangdurigeverzadigingmet
water,isdekansop„cavityspot"zeergroot.Daarnaastkandeziekteoptredenwanneer
depeentedichtwordtgezaaidengeteeld.Onderdezeomstandighedenwordtdoorde
stofwisseling vandewortel alle aanwezige zuurstof indegrond verbruikt en ontstaat
binnenenkeledageneenanaerobesituatie.Wortelsdietweedagenbij15-20°Conder
anaerobeomstandighedenverkeren,wordendanvatbaarvooraantastingdoorpectine
afbrekende bacteriën die inde meeste grondsoorten voorkomt.Mogelijkspelendeze
bacteriën een rol bij het ontstaan van „cavity spot". Toch worden door sommige
onderzoekersvraagtekensgezetbijhetaanmerkenvanbepaaldebacteriënalsprimaire
oorzaakvancavityspot.Zijdenkenookanderevormenvanhetbodemleveneenroltoe,
zoalsaaltjesenlarvenvandewortelvlieg,dooraantenemendatdezeeeninvalspoort
voor pathogenen kunnenmaken.
Totnutoeisgeenenkelerelatiegevondentussendematevancavityspot-aantastingen
defrequentiewaarininvoorgaandejarenpeengeteeldis,nochmetdevoorvrucht,zodat
eenverbandmetdevruchtwisseling nietvoordehandligt.Verder wordtdeaantasting
metcavity spotdoorsommigeonderzoekers inEngelandnoginverbandgebrachtmet
een (relatief) calciumgebrek.Vancalcium is onder andere bekend dat opname door
andere ionen geremd kan worden en dat transport door de plant hoofdzakelijk door
middelvandetranspiratiestroomgaat,zodathetdenkbaarisdatonderbepaaldeweersof bodemomstandigheden te weinig calcium indezich ontwikkelende cellen vande
Cavityspotisvooraltevindenopgrondenmeteenslechtestructuur.
(Foto:PD)
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peenaanwezig is.Inhetalgemeen kangesteldwordendatverbeteringvandebodemgesteldheid kanleidentoteensterkeverminderingvanditprobleem.
Uit verschillende waarnemingen blijkt, dat ook in Nederland deze verschijnselen op
peenvoorkomen.Daarnaast komt inonslandnogeenanderverschijnselvoor.Hierbij
gaathetnietalleenomkuiltjesalofnietgevolgddoorrot,maarookomkleinebultjesdie
nahetloogschillen indefabriekzichtbaarworden.
De gerooide,verse peen ziet er vrij normaal uit. Dit verschijnsel werd een paarjaar
geledenvooralinhetzuidoostenvanonslandwaargenomenenstaatbekendals„pokin
peen".De„pok"wordtgevormdonderdeepidermisvandewortelenvertoontzichnahet
loogschillen als een lichtbruin totzwartgekleurdpuntje.Door het loogschillenzouhet
zachte weefsel rondhetverkurkte plekje verwijderdworden,waarnaditplekje alseen
bultje opde bewerkte wortel overblijft. Ook bij „pok" spelendegroeiomstandigheden
een belangrijke rol. Een slechte structuur, een hoge grondwaterstand, een zwareof
langdurige regenvalgevolgddoorwarmweerzijngunstigefactorenvoorhetoptreden
van „pok". Op goed doorlatende gronden met een diepte beworteling isde kans op
afwijkende peen bijzonder klein. Of „pok" iets te maken heeft met cavity spot of
omgekeerd isnognietbekend.
Loofverbruining (Alternariadauci)
Op bladschijf en bladsteel ontstaan grijs-zwarte langwerpige vlekjes, soms met geel
centrum of gele rand. Na enige tijd worden eerst de punten van de bladeren zwart,
waarna soms het gehele bladzwart wordt en afsterft. Deschimmel groeit hetbestbij
±20°C en tast voornamelijk het oudere blad aan.Soms sterft het peenloof van het
gehele perceelinv-rijkortetijdaf.Indepraktijkstaatdezeziektebekendonderdenaam
vanvroegeverbruining.Deschimmel kanopplanteresten overwinteren.Bovendienis
sprake van overgang via het zaad. Een zaadontsmetting met 5-10 gram iprodion
(Rovral)per kgzaadblijkt indepraktijkgoedtevoldoen.
Schurft
Dezekwaalwordtvaak roestgenoemdentreedtvooralopindroge,warmezomers.Op
dewortelkomteenroodbruineoppervlakkigeaanslag,dieaanvankelijkvrijgemakkelijk
kan worden verwijderd maar later diep indeworteldringt.Debestrijding isonbekend.
Somskomenopdewortelvlekkenvoordiealofnietingezonkenzijn.Uitditsoortvlekken
kan dikwijls Fusarium en/of Rhizoctonia solani wordengeïsoleerd.Een bestrijding is
onbekend. Soms zijn zeer goede resultaten teverkrijgen door grondontsmettingmet
metam-natrium. Zie Grondontsmetting op blz. 18. Voor onderdekkers is dit niet
afdoende.Opeensterk verziektegrondmoetmengeen peentelen.
Staartpeen
Deoorzaakvandezeziekteisnietbekend.Dewortellooptgeleidelijkuitindestaart,die
bezetismetknobbeltjes.Hetoranjegekleurdedeelvandewortelvertoontinsnoeringen.
Bovendien ontstaan allerlei uitgroeisels,waaruit zijworteltjes ontspringen. Dewortels
zijn vaal van kleur. Het komt vooral voor bij gelichte peen enbijvroeggezaaidepeen
onderplasticfolie.Eendirectebestrijdingisnietbekend.Aangeradenwordtnietvroegte
zaaien,tezorgenvooreengoedestructuur enwateroverlast tevermijden.
Violetwortelrot(Helicobasidiumbrebissonii)
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Op de wortel ontstaat een paarsachtig schimmelvilt. Inde praktijk wordt dezeziekte
meestal„hetblauw"genoemd.Debuitenkantvandewortelgaatrotten.Inhetschimmel-

vilt ontstaan kleine Sclerotien.Dezeblijven indegrondachter enkunnenenkelejaren
laterweeractiefworden.Deschimmelkomtnagenoeguitsluitendvooropgrondenmet
een verdichte humeuze of venige laag. Aan de „bleking" van de grond boven de
verdichte laagisteziendat hier hetregenwatertijdelijkstagneert,zodatdewortelsvan
depeenperiodiekinhetwaterkomen.Ookopgrondenzonderverdichtelagen,maarmet
extreem hogegrondwaterstanden,komtsoms„blauw" voor.
Allewaarnemingen wijzen er opdat het voorkomen vanblauwgepaardgaat meteen
laagzuurstofgehalte inhetbewortelde deelvandegrond.Bijdiepontwaterdegronden
en bij gronden zonder verdichte lagen werd nimmer blauw waargenomen. Op natte
gronden met een verdichte humeuze laag inhet profiel isdaarentegen de kanszeer
groot.Hetbewarenvanpeenondereendekvanstroenplasticgedurendedewinteren
hetvoorjaar houdtopdezegrondenveelrisicoin.Dooreengoededroogleggingvande
grondenhetrealiserenvaneenopen,goeddoorlatendeondergrondzalhetgevaarvoor
blauw geheel voorkomen kunnen worden. Verder is vruchtwisseling aan te raden,
waarbij men moet bedenken dat ook klaver, selderij,witlof, aardappel, biet, luzerne,
krokusendiverseonkruiden aangetast kunnenworden.

Wortelvlieg(Psila rosae)
Demadenvandevliegvretengangenengatenindepeen,waardoordezeonverkoopbaar wordt.Aanvankelijk heeft de aantasting alleen inde onderste helft van de peen
plaats;laterinhetseizoenkomtzeookindebovenstehelftvoor.Degangenkunnentotin
dekernvandepeendoorlopen.
De wortelvlieg heeft in Nederland drie vluchten. Deeerste begint, afhankelijk vande
weersomstandigheden, eind april tot eind mei;de derde vlucht kan tot in november
aanhouden.Devliegoverwintert inhetstadiumvanmadeenpuparium.Hierdoorishet
mogelijk dat in onderdekkerspeen gedurende de winter maden van de peenvlieg
aanwezig zijn, die de peen verder kunnen aantasten. Behalve peen kunnen ook
peterselie,selderij(vooralknolselderij)enpastinaakwordenaangetast.Metdevruchtwisseling dient men hiermee rekening te houden;teel nooit peen opgrond,waar als
voorgewas één van de hiervoor genoemde gewassen heeft gestaan.Verder staan
vooralwildepeenenbereklauwalswaardplantbekend.
Gebleken is, dat een chemische onkruidbestrijding ten opzichte van wieden de
aantasting vermindert; daarom wordt geadviseerd het onkruid inde peenteelt zoveel
mogelijkmeteenherbicidetebestrijden.Voorhetoogstengeldt:hoevroegermenoogst,
hoeminder dekansopaantastingis.
leder bestrijdingsmiddelzalnatoepassingzijnwerkinglangzaamverliezen.Hoelanger
men daarom wacht met oogsten,hoe minder het insekticide instaat zalzijn de peen
tegen dewortelvlieg te beschermen.Als de peenveel langerdandriemaandeninde
grondstaat,moettweemaaleenbehandelingwordenuitgevoerd.Ditgeldtdusookvoor
deonderdekkersteelt:deeerstebestrijdingvóórendetweedekeercircadriemaanden
nahetzaaien.
Bijdeteeltvanvroegebospeenonderplasticfoliekandebestrijdingachterwegeblijven.
Bij waspeen wordt inde streek tussen Katwijk en Den Helder vaak een behandeling
uitgevoerd als hetgewas ongeveer 10cm hoogis.Indeoverigedelenvan Nederland
pastmendebehandelingvóór hetzaaientoe.
Bijdegrondbehandeling vóór het zaaien wordt opgronden met meer dan3%humus
gewoonlijkgespotenmet8litertrichloronaat(Phytosol),16kgchloorfenvinfos(Birlane)
of 24 kg bromofos-ethyl (Nexagan) per ha. Op gronden met minder dan 3%humus
bedraagt dedosering8literPhytosol,12kgBirlane of16kgNexagan.Dezespuitmiddelenwordenvóór hetzaaien in± 500-literwaterzogelijkmatigmogelijkoverdegrond
gespotenendaarna5à10cmingewerkt.Vervolgenswordtergezaaid.
Bij de vroege zaai kan de grondbehandeling met chloorfenvinfos vóór het zaaien 41

Aantastingdoordemade
van de wortelvlieg.

eventueel worden vervangen dooreengewasbehandeling inhettweebladstadium.In
het algemeen zal vanaf deze plantontwikkeling de peenvlieg haar eieren rondomde
plantjesafzetten.Demadendieuitdezeeierenkomen,zullendanspoedigdoorhetvers
aangebrachte insekticide worden gedood.Deze behandeling magechter niet binnen
tweemaandenvoordeoogst plaatsvinden.
Blijfthetgewaslangerdandriemaandenophetveldstaan,daniseentweedebespuiting
noodzakelijk. Toegelaten middelen zijn 30 liter (op humusarme gronden 20 liter)
diazinonen15liter(10liter) bromofos(Nexion) per ha.Hetmiddelwordtoverhetvolle
gewasgespotenenmoet indegrondterechtkomen.Menmoetdusveelwater(±2000
liter/ha) gebruikenofnahetspuitenberegenen.Tussendezetweedegewasbehandelingendeoogst moetminstens eenperiodevantweemaandenliggen.
Zwarte-plekkenziekte (Altemariaradicina)
Deze ziekte komt in de teeltgebieden veelvuldig voor.Opdewortel ontstaanzwarte,
ingezonkenplekken,meestaldichttegendekopvandewortel.Deschimmelgaatmet
hetzaadoverenkanerdanoorzaakvanzijndatdekiemplantenopdegrensvangronden
luchtzwartwordenendoorrotten.
Dezaadbesmettingistebestrijdendoorhetzaadteontsmettenmetiprodion(Rovral)510gper kgzaad.
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Oogst

Bospeenwordtuitsluitendmetdehandgeoogst.Bijwaspeenheefthetmachinaalrooien
vrij snel de overhand gekregen; alleen op kleine percelen wordt nog met de hand
gerooid.
Bossen
Menbostvoordevoetopenverwijderttegelijkertijdafwijkendeentekleinepeen.Indien
nodigwordtdetebossenpeeneerstmeteengreepwatlosgewiptomtevoorkomendat
hetrijpelooftijdens het uitdegrondtrekkenafknapt.Hoelaterinhetseizoenmenbost,
hoemeerhetloswippennoodzakelijk is.Tegenwoordigwordtervoorhetloswoelenvan
bospeenookgebruik gemaaktvanbeddenlichters,aldannietvoorzienvanschudklepels.Uiteraardmoetdaneenvormvanbeddenteeltwordentoegepast.Alsbosmateriaal
wordt touw,papierstroken met draad of raffiagebruikt.Menbostdewortelsopgelijke
hoogte.
Deaanhangendegrondmagnietopdrogen.Daaromdooptmendebossenvaakeerstin
eenemmerwater,daarnalegtmenhetloofvanhettweedebosjeoverdewortelsvande
eerste. Voor het wassen van de peenworden vaak speciale boenmachines met een
paar grote borstels gebruikt. Deopbrengst van bospeen bedraagt bijdevroegeteelt
circa600bos,bijdezomerteelttot750bosenbijdeherfstteelttot600bosperare.

Bijhetvoordevoetopbossenwordttekleineenafwijkendepeen verwijderd.
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Rooienmetdehand
Soms ishet loof te.zwakomtebossenenoogstmendepeenverder alswaspeenDe
grondwordtaldannieteerstmeteengreepofmeteenlichter losgemaakt waarnade
peenaanhetloofuitdegrondwordtgetrokkenenbovendekistvanhetloofwordtafgeknakt.Inhetnajaar,alshetloof broosengestrekenis,wordthetzijdelingsmetdehand
S e o
h f n H M e te e n k 0 r t e 9 r e e p w o r d t d e p e e n opgewipt.Dansteektmendehanden
preciesachterderi]peenindegrond,haaltallesnaarzichtoe,neemtgelijkdepeenmet
dehandenvastenwerptzeindekist.Ergaatveelzandmee.Vervolgensgaatdepeen
naardewassen]ofbijbewaring inongewassentoestandnaardekoelcel
Verwijderenvanhetloof
mopNiiÄnnÄ6 ^ ^ ^T™ iSd e v e r w i i d e r i n 9 vanhetloofnogweleens
£ n S n HJ h9fi i , V 6 r S e m a r k t ISe e n S t 0 m p j e l 0 0 f °Pd e P e e n9 e e n bezwaaren
kanmendushetloofafmaaienenafharken.Indepraktijkwordenvoorhetmaaienvan
h o h z o n t t f S Z e l f g H e b 0 u w d e ta p P a r a t e n gebruikt,bestaandeuiteenlichtframeeeen
horizonaal draaiend mes dat aangedreven wordt door een lichte benzinemotorHet
eenwiehgeapparaat ismeteenwerkbreedtevan40cmaangepastaandezelfriidende
moimach,nemeteenrooibekvan40cm.Destompjesloofdieopdewortelsbl^eSen
knwrergewoonliiktiidenshetwassenal.OpgrcterepercelenwordthetloofiS
met een cyclomaaier ofmaaibalk gemaaid en met een harkkeerder verwijderdHet
S o l f 0 M 6 0 m a a i k n e u z e r o f e e n loofklapper metdwarsafvoer maaktdehandeling
meteenharkkeerder overbodig.
î l C r e r V e n y b r i e k e n , 9 a a n i n t o e n e m e n d e mate over tothetcontracteren van
gekopte peen.Menmaaktdangebruikvaneenmachinewaarvandewerkendedelen
bestaan uit eenoftwee in het horizontale vlak draaiende ronde schijven dieaande
Verwijderen.vanhetloof.
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omtrekzijnvoorzienvanmesjes.Meestalsteuntdemachineaandevoor-enachterkant
opeenrolvooreengoede hoogte-afstelling.
Eengoedevlakteliggingvanhetperceelisinverbandmethetkopverlieszeerbelangrijk.
De peenwordt soms nietalleengekopt,maar indegrondookdoormiddengesneden.
Men rooit danfijne peendiegekoptengesneden is.Hetdoodspuiten vanhet loofmet
chemische middelen en het loofbranden is wel beproefd, maar biedt onvoldoende
perspectief voortoepassing indepraktijk.
Strodek
Bijdeonderdekkersteeltvormtdeverwijderingvanhetstrodekeenapartprobleem.Men
kanditdoenmetdehandeneenvork.Hetplasticwordtdanmetdehandweggetrokken,
hetstrometdevorkverwijderd;daarnavolgthetnaharken.Intotaalvergthetverwijderen
vanhetstrodekopdezewijzeongeveer53manurenperha.Eensnelleremethodeishet
wegtrekkenvanhetplasticmeteentrekkerenhetstroverwijderenmeteenharkkeerder.
Daarnavolgt noghetnaharken.
Devolgendestapwasdemechanisatievanhetnaharken.Ongeveertwaalfjaargeleden
heeft defirmaZwaanhiervooreenzogenaamdestroverwijdermachinegeconstrueerd.
Deze machine wordt niet meer gemaakt engebruikt. Het strowerd namelijk niet ver
genoegweggegooid,kwamopderijsporenengafbijhetrooienteveelverontreiniging.In
plaats hiervoor zijn de hydraulisch aangedreven stro-afnemersgekomen diehetstro
verderwegdeponeren.
Doordefa.M.v.d.Sluis(Julianadorp,tel.02230 -42141)isthanseenmachineontwikkeldwaarmee,naeenjaarinbedrijftezijngeweest,gunstigeervaringenzijnopgedaan.
Dezeviadeaftakas aangedrevengetrokkenmachinebestaatuiteenframemetdaarin
eenschuingeplaatste opneembandeneenzijafvoer.
Omverzekerdtezijnvaneenvlottedoorstromingvanstroentouwishetframezeerruim
gebouwd en zijn de rollen die de banden dragen ieder afzonderlijk aan het frame
bevestigd,waarbij deafstand tussen de rollenenhetframezokleinisdatdaartussen
geenstrooftouw kankomen.Deaandrijving vindt plaatsviaeenportaalas.
De21/2 mlangeopneemband bestaat uiteenspijlenband waarop inV-vormeengroot
aantalverende pennenzijnbevestigd.Dezewerkentussenderijen.Metdetweedelige
afvoerband wordt het stro op een afstand van 1 1 / 2 m naast de machine op zwaden
gelegd.
De machine isgemakkelijk instelbaar, terwijl correcties aangebracht kunnenworden
meteenhydraulische hoogteverstelling opéénwiel.
Erzijntwee uitvoeringen leverbaar,tewetenmetwerkbreedtenvan100en120cm.De
prijzen bedragen resp.ƒ18.500,-enƒ20.500,-.

Machinale oogst
Hetmachinaal rooienvanwaspeenisvrijalgemeengeworden.Aanvankelijk gebruikte
menhiervoorbloembollenrooiers,aangepastaanhetrooienvanpeen.Deverschillende
merkenwerkenvrijwelvolgenshetzelfdeprincipe.Derooibekvaneenbepaaldebreedte
gaatschuindegrond in,depeenwordt metde(zand-)gronddooreentrillenderooibek
opgenomen, over rollen met rubbervingers en een trilzeef gevoerd en daarna
opgevangeninkisten.Opdenieuweremachineszijnderollenbanenmetrubbervingers
gedeeltelijk vervangen doorzeefkettingen.
Kleinezelfrijder- Op sommige bedrijven wordt nogeen kleine zelfrijdende machine
aangetroffen met een rooibek van circa 40tot 70 cm.Dit betreft deAllroundmeteen
rooibek van 40 cm die oorspronkelijk door Dokex te Enkhuizen in de handel werd 45

gebracht en de Excelsior die geleverd werd door Machinefabriek Excelsior te
Bovenkarspel. De„kleine"Excelsior isuitgerust meteendubbelerupsaandrijving die
eenmaximalestabiliteitwaarborgt.DeaandrijvinggeschiedtdoormiddelvaneenSachs
Stamo281benzinemotorvan5kW(7pk)ofeenFayrmanndieselmotorvan5kW(7pk)
Derijsnelheidkanvariërenvan50tot2000meter per uureniszondertestoppendoor
middelvaneenvariatordirectinstelbaar. Derooidiepte bedraagt32cm.
Naar werkbreedtezijnerdrieExcelsior-typen,tewetenPR5meteenopneembreedte
van 50 cm, PR 6 voor 60 cm en PR 7 voor 70 cm. De peen wordt in veilingkisten
opgevangen.Bij hetrooienzijnminimaaltwee personen betrokken,namelijk éénvoor
sturen enharkenenéénvoorkistenverwisselen.Somszorgteenderde manvoor het
verwijderenenhetfijnwrijvenvankluitenopdetrilzeef.Kleinezelfrijdenderooimachines
wordenvoorNederland nietmeergemaakt.
Beddenrooier- Debeddenrooier iseengetrokken machine meteenrooibreedtevan
110 cm en een werkbreedte (inclusief rijspoor) van135-150cm,afhankelijk van het
DenieuwstemachinevanBotmanBV(SAM)teGrootebroek heefteenrooibreedtevan
110tot125cm.Derooimachineisvanafdetrekkertebesturen.Depeenwordtmeteen
trillende rooibek uit de grond gehaald, passeert een zeefband met schudders een
verwisselbare rollenbaanmetrubbervingersennogmaalseenschudzeefofzeefband
DemachnTeisleverbaarmethydraulischregelbarezijtransporteurofmeteenkantelinnchtingvoor elke maat palletkist. Demachine isgeheelhydraulisch.Detrekkermoet
minstens40kW(55à60pk)zijnmet540toerenopdeaftakasenmetvierversnellingen
benedendeduizendmeterperuurenliefstmet4wielaandrijvingzijnuitgerust
DemachinevanNobelsisinprincipegelijkaandievanBotman(tabel17).
Aardappelrooiers- Naaanpassing vanzeefbanden,rooibeitels enafvoerwordenook
aardappelrooiersgebruiktvoorhetrooienvanwaspeenvoordeindustrie.Veelgebruikt
AangepasteAMAC voorhetrooienvanwaspeen.
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wordt deAmac,maarookdeGrimme KrakeienWühlmauszijnbruikbaar.Hetgebruik
vanaangepaste aardappelrooiers levert weinig problemen op,mitsvoorzichtig wordt
gewerkt.Voorafzetviadeveilingisdeafvoervanhetproduktineenmeerijdendewagen
alleen voor teelt bij huis geschikt. Voor het rooien in stapelkisten is een aparte
voorzieningnodig.Rooieninkistenopeenmeerijdendewagenveroorzaaktteveelbreuk
omdat dezwanehals niet inde kist istebrengen.Aardappelrooiers hebbeneengrote
zeefcapaciteit,zodatongeveerdedubbele rijsnelheidkanwordenbehaald.
Tabel17.Machines voorhetrooienvanwas-enwinterpeen.
Getrokken verzamelrooimachines voor bedden,werkbreedte 110 cm, uitgerust met
trilscharen.Hetloofwordt ineenaparte bewerking voor hetrooienverwijderd.
fabrikant Botman B.V.
Zesstedenweg285
Grootebroek
tel.02285-11353

Nobels B.V.
Westeinde4
Noordwijkerhout
tel.02523-2168

DeVries
J.C.deLeeuwweg4
Breezand
tel.02232 -1978

Nobels

V.M.-G.R.-110

reiniging eenzeefband,10of12
d.m.v.
vingerrolleneneen
schudzeef

eenzeefbandmetschudders,12vingerrollen
eneenschudzeef

eenzeefband,10vingerrolleneneen
schudzeef

aandrijving

mechanisch:snelheid
zeefband schakelbaar,
snelheid vingerrollen
traploos regelbaar

zeefband mechanisch
vingerrollen hydraulisch

merken
type

CR.110

mechanisch:4snelhedenopdezeefband,
8opdevingerrollen

hydraulisch:snelheden hydraulisch:snelheid
vanzeefbandenvinger-vanzeefbandenvingerrollentraploosenonaf- rollentraploosenonafhankelijk vanelkaar
hankelijk vanelkaar
regelbaar
regelbaar
richtprijs mechanisch:
1.*vanafƒ22.500,2. vanafƒ28.700,hydraulisch:
1. vanafƒ32.450,2. vanaf ƒ38.500,-

mechanisch:
1. vanafƒ22.300,2. vanafƒ28.700,hydraulisch:
1. vanafƒ26.500,2. vanafƒ33.000,-

hydraulisch:snelheden
vanzeefbandenvingerrollentraploosenonafhankelijk vanelkaar
regelbaar
mechanisch:
vanaf

^ } ƒ23.500,-

hydraulisch:
vanaf 1. \
ƒ31.500,2./

1*= uitrustingmeteenvoudigste inrichtingvoor palletkisten
= uitrustingmet wagentransporteur
Bij de machines van Botman kunnen de vingerrollen en de schudzeef vervangen
wordendooreentweedezeefband.
A/aspeenvoor deverse markt wordt inzeer veelgevallengeoogst metmachinesvan
3otman.
Belgischerooimachines - Enkele constructiebedrijven in België maken grotezelfrijjende rooimachines voor de oogst van wortelgroenten. Het betreft de volgende
Ttachines.
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D'HoogheteMoorsledeheefteenzelfrijdendemachineontwikkeldmeteenrooibreedte
van250cm(twee rooibekkenvan125cm).Aandevoorzijdeiseendrukrolmetkopper
geplaatstvoorverwijderingvanhetloof.Dewortelswordenmetdetrillenderooibekuitde
grond gelicht en over niet versmalde zeefbanden met vierkante mazengevoerd.De
machinekanmetofzonder bunkerwordengeleverd.
DeWulf te Roeselare heeft eveneens een zelfrijdende machine met een tweedelige
rooibekvan280cmbreedte.De120kW(160pk)motorstaatnaastdechauffeurscabine.
De zeefbanden met vierkante mazen zijn versmald en het ontbladeren gebeurt met
klepels.
VerstraeteteEgemmaakt eenzelfrijdende machine meteenrooibekvan125cm.Met
deze machine kunnen ook schorseneren worden gerooid. Hiervoor is dan een
aangepaste rooibeknodig.
Inhetbuitenlandwordtwaspeenookaanhetloofgerooid.InEuropawordendaarvoorde
WulfenArmer(Ierland)gebruikt.
Koppen
Voor levering van waspeen aan de conservenindustrie wordt steeds vaker vóór het
rooienophetveldgekopt.Hiervoorzijndrieaangedrevenkopapparatenindehandel,te
weten die van Cebeco, Lubbers en van Coenders. Het koppen wordt als een aparte
bewerkinguitgevoerdmeteenmachinerechtachtereenvierwieligetrekker.Hiervooris
deteeltopbeddenvereist.Dewielsporendoentevensdienstalsopslagplaatsvoorloof
enkoppen.
Demeestgebruikte Cebecokopper(Emmeloord)bestaatuiteenframegedragendoor
tweerollendieoverdegrondlopen.Tussenderolleniséénrondeschijfgemonteerdmet
aande rand kleine mesjes. Loof enkoppenworden naaréénzijde(degerooidezijde)
weggeslagen.
Demachinemetzwareoverbrengingskast kostƒ4.700,- (excl.BTW).
Machinefabriek Coendersmaakteenkopmachinewaarbijtweeaangedrevenschijven
Gekoptewaspeen, bestemdvoorde conservenindustrie.
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zijn voorzien van vier snavelvormige mesjes. Deze zijn zodanig gemonteerd dat de
mesjesvandetweeschijvenelkaaroverlappenenhetgehelebedwordtmeegenomen.
Uitrecentonderzoekisgeblekendathetkopverliesbijeengoedeteeltopvlakkebedden
bij90%gekopt,beperktblijfttotcirca15tonperha.Bijmindergoedeteeltomstandighedenligthetkopverlies5-10tonperhahoger.Dekansopscheurenkanmenverkleinen
door het toerental bij de mesjesmachine met minstens de helft te verlagen. Dit is
bovendiengunstigvoorhetscherpblijvenvandemesjes.Nieuwishetkoppenensnijden
indegrond,waarbijplattemesjeshydraulischindegrondwordengedruktenzodepeen
instukjes van± 5cmsnijden.
Transport
Hettransportvanwaspeen inveilingkisten isomslachtigenduur.Vooralbijmachinaal
oogstenwerkthetop-enafzettenvandekistenvaakremmendopdecapaciteit.Devolle
kistenstaanmeestaltelanginweerenwindophetveld,waardoordebovenlaagtedroog
wordt. Het produkt is dan moeilijker tewassen,hetgeen leidttot verlies aan uiterlijke
kwaliteit. Devolle kisten moeten aan het eindvandedagstukvoorstuk metdehand
wordengeladen.Dezewerkmethodeisnietalleentijdrovend,maarookzwaar.Hetladen
en lossen van lege kisten en laden van volle kisten vergt 53-71 manuren per ha,
afhankelijk vandegroottevandelandbouwwagen enhetwelofnietophetlandrijden
metdevrachtwagen.Ditwerkgeschiedt mettweeman.
Vooralbijdegrotererooimachinesiseenanderetransportwijzenoodzakelijk.Na1972is
destapelkist sterknaarvorengekomen.Degerooidepeenkomtviaeenelevatorinde
grotekistendieopderooimachinestaan.Meteenhefmastopeenzwaretrekkerworden
deze kisten soms eerst opstapelgezet,somsdirectopdevrachtautoverladen.Bijde
wasserijen zijnvoorzieningen getroffen omgrote kisten met peenteverwerken.Inde
praktijk isgeblekendatopenstortbakkenmetbeweegbarevloerenhetbestevoldoen.
Hetladen,lossenenweerladenvanstapelkistenmeteeninhoudvan800kgvergtruim
18manurenperha.
Bij het koppen en snijden van waspeen op het veld wordt het produkt vaak in een
meerijdendewagenverzameld.
Valhoogte - De valhoogte is van grote invloed op het percentage gebroken en
gescheurdepeen.Bijongekopteenongewassenpartijenisdemaximalehoogtezonder
beschadigingbijeenvalvanpeenoppeencirca40cmenbijpeenophout15cm.Elke10
cm valhoogte meer geeft respectievelijk 31/2en5%minder goede peen.Grove peen
breekt en scheurt meer dandunne peen.Gewassen engekopte peen breekt minder
gemakkelijk dan ongewassen en ongekopte peen. Gedeeltelijk wordt dit effect
veroorzaaktdoorhetreedstijdensdevoorbewerkingbrekenvanzwakkeworteltjes.Van
partijtotpartijkanhetverschilvrijgrootzijnalsgevolgvangroeiverschillen.

Opbrengst
De opbrengst hangt sterk af van de grondsoort waarop de peen wordt geteeld.
Belangrijke puntenzijnbewortelingsdiepteenvochthoudendheid(ziehoofdstukGrond
opblz. 14).
Bospeen-Vooreenvroegeoogstvanbospeenkanhetgewastotomstreeks10meimet
geperforeerde plasticfoliewordenafgedekt.Deoogstbegintdanongeveereenmaand
later.Opdezewijzekanreedsinjuniveelbospeenvandevollegrondwordengeoogst.
Opgoedegrondsoortenisdegemiddeldeopbrengst600bosperare;eenopbrengstvan
700bosiszeergoed.Voorhetverkrijgenvaneengoedresultaat ishetgewenstniette 49

veel zaad te gebruiken. Een dichte stand betekent verlating van de oogst en veel
selecteren bijhetbossen.Bijprecisiezaai metcirca4kggegradueerdzaadperhakan
vrijwelallesvoordevoetwordenweggebost.
Waspeen-Ongeveerdriemaandennahetzaaienkanwaspeenreedswordengeoogst.
Deopbrengstisdanechterrelatiefnoglaag,desorteringfijnendekleurnogaandebleke
kant. Uit onderzoek is gebleken dat op een goede grond de opbrengst toeneemt
naarmatelaterwordtgeoogst.Eenproef(zaaidatum26april)gafbijvoorbeeldop20juli
eenopbrengst van37tonperha;op17augustuswasdat60,op14september77enop
12oktober80tonperha.
Op goede duinzandgronden varieert de bruto-opbrengst van 80-120 ton per ha,
afhankelijk vanhet tijdstip waarop wordt geoogst.Voor de onderdekkersteelt worden
gewoonlijk de goede, gezonde percelen aangehouden. De gemiddelde brutoopbrengst ligthierdoor opeenhoogniveauvan110à120ton.
Voor deNoord-Oost-Polder kanopietsleemhoudendezandgrondeneengemiddelde
opbrengst worden aangehouden van 70-90 ton per hagekopt en 65 ton gekopt en
gesneden(55-75).Deonderdekkersteelt komtindezepolderweinigvoor.
InNoord-BrabantenLimburgligtdeopbrengstopeenlagerniveau.Alshoofdteeltrekent
menopeengemiddeldevan60ton,alsnateeltop40tonperha.Eenbelangrijkgedeelte
van de peen uit Brabant en Limburg wordt als gekopt en gesneden produkt aande
verwerkende industriegeleverd.Deopbrengstaannettoproduktbedraagtcirca40ton
perha.
ParijseBroei-Parijseworteltjeskunnennaeengroeitijdvandrieàviermaandenworden
geoogst.Debruto-opbrengst bedraagt35-40tonperha.
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Afleveren

Bos- enwaspeen die op deveilingwordt aangevoerd,moetgewassenzijn.Desorteringseisenzijnvrijsoepel.Deindustriekooptzowelgewassenalsongewassenpeenen
stelt aanzienlijk strengere sorteringseisen.Veel gewassen peen wordt voor export in
plasticzakjes verpakt.
Wassen
Bospeen wordt opdebedrijvengewasssen metvrijeenvoudige boenmachines.Deze
bestaan uiteenbakmetwatereneenpaargroterondeborstels.Nahetwassenmagde
peennietinzonenwinddrogen;debossenmoetenenigszinsvochtigblijven.Indekuip
vandezeboenmachines kanookwaspeenwordengewassen.Somswordendebossen
met een krachtige waterstraal op het veld schoongespoeld en bij het verpakken in
veilingkistennagespoeld.
Verderzietmenopdebedrijveneenwasmachinedieuiteenronddraaiendetrommelmet
houten latten bestaat. Dergelijke machines worden in de bedrijven te Katwijk en
Rijnsburg inhet groot aangetroffen. De kisten peenwordenindezetrommelsgestort.
Tijdenshetronddraaienvandetrommelwordtdewatertoevoergeregeld.Gladdepeen
metweinigzandkanmetveelwatersnelwordengewassen.Bijminder mooiepartijen
duurt hetietslanger.Mengeeftaanvankelijkweinigwaterenvoegteenpaarscheppen
zandtoe,waardoor depeenalshetwarewordtgladgeschuurd.Opdezewijzekunnen
mindergoedepartijenvrijgoedwordenbijgewerkt.Hetbezwaarvangeschuurdepeenis
de minder goede houdbaarheid. Tijdens het wassen worden de loofresten van peen
beneden25mmdiametergoedverwijderdwanneervoldoendelang(±5minuten)wordt
gewassen.
Dehelderheidvandepeenwordt bevorderddoor hetniet latenopdrogenvandepeen
vóór hetwassenendoorvoldoendelangtewassen.Opgedroogdepeenkandoorextra
langwassenwelvoldoendeheldergemaaktworden,maarhetgevaarvan„stukwassen"
isdanaanwezig.Schurenheeftbijredelijkgladdepeeneengunstigeffect.Menkanerbij
mindergladdepeendewastijdnietmeeverkorten,andersdroogtdepeentochwitop.Bij
het wasproces werdinproevenvanhetvoormalige PGVgemiddeld 16%vandepeen
gebroken. Het percentage breuk is in de praktijk lager, omdat dan de machine met
draaiende volle trommel wordt gevuld.Verder isgebleken dattijdens het wasproces
tamelijk veelpeenaanschouder enpunt lichtwordtbeschadigd.
Sorteren
Bospeenmoetpertijdvakaanbepaaldeeisenvoldoenwatbetreftaantalengewichtaan
wortelenzonder loof.Tabel 18vermeldt dezeeisen.
Tabel 18. Sorteringsvoorschriften bospeen.
tijdvak
1januaritotenmet30juni
1julitotenmet31december

aantalwortelen
perbos
15of20stuks
15stuks

gewicht wortelen
zonder loofperbos
500of600gram
750gram
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Waspeenkentalsofficiëlematen:van8-30gramperstuk;van12tot50gramperstuken
van50tot 150gram perstuk.DeveilingteKatwijk kentdevolgendesorteringen:
AI isexportkwaliteit indemaat12tot50gram
All isfijnepeenindemaat8tot50gram
BI isexportkwaliteit indemaat50tot150gram
Bil isietsafwijkende peenindemaat50tot150gram.
InKatwijk laat mende peen na het wassen over eenzeef met vierkante gatenlopen.
Daarnawordtdepartijovereentafelmetdehanduitgezocht.Dezewerkwijzegeeftprima
resultaten.Detolerantie isechtervrijgroot.Vooralvanhandelszijdewordtaangedrongenopeen meer constante sortering met vastematenopdiameter.Voorexport naar
Engelandwordtbijvoorbeeldeenverdoorgevoerdesorteringtoegepast,waardoorzeer
uniforme partijen ontstaan. Grotere telers gebruiken een zogenaamde B-sorteerder
waardoor mechanisch een scheiding wordt gemaakt tussen A I en B-peen. Het
handwerk beperktzichtothetuitlezenvanondeugdelijkmateriaal.

Waspeenvoor deindustrie De peen met eendiameter van8-23 mmwordt doorde
verwerkende bedrijven meestal in drie fracties gesorteerd. Desorteermatenzijnper
fabriek verschillend.Deindustrie krijgt dus viadewasserij peengeleverddiegekopt,
gesneden,gewassenengesorteerdisenwaaruitookdetekortestukjeszijnverwijderd.
Omdatopdewasserijenookopdefabriekdemogelijkheidvanlezenopdebandbeperkt
is,steltdeindustriehogeeisenaanhetprodukt.lederjaarwordterpeenafgekeurd.
Op initiatief van de Pecona isinhetnajaarvan1980eenwerkgroepopgericht waarin
telers, wasserijen, industrie, Sprenger Instituut en PAGV vertegenwoordigd zijn. De
werkgroep heeft zich met name beziggehouden met het ontwikkelen van kwaliteitscriteriavoorvolledigvoorbewerktepeendieviadewasserijenaandeindustriegeleverd
wordt.Dezepeenwordtophetveldgekopt.Opdewasserijwordtgespoeldendetegrove
peeneruitgesorteerd.Depeenvandegewenstediameter-sorteringenwordtgesneden
oplengtes van4,5 cm;door specialetirailleurswordenstukjes gesneden peenkorter
dan2,5cmverwijderd.
Door de industrie zijn in1981 uniforme normen ontwikkeld omte komentoteenvoor
iedereen gelijke wijze van kwaliteitsbepaling. De groepen van gebreken die worden
onderscheiden wegen niet alle even zwaar: „niet ontkopt" en de categorie „grote
gebreken"tellenhetzwaarst.Verwachtwordtdatin1983landelijkvolgenseenuniforme
kwaliteitsbepaling gecontracteerd zal worden.Vanuit de werkgroep van de Pecona
wordtonderstreeptdathetvoordeteeltvanwaspeenoplangeretermijngezienvangroot
belang is om te zorgen dat de kwaliteit op een hoog peil blijft. Een duidelijke
kwaliteitsomschrijving isdaarvoor eenvereiste.
DoordewerkgroepvandePeconaiseenconceptformulieropgesteldvooreenuniforme
kwaliteitsbepalingvanvolledigvoorbewerktewaspeen.Hierbijwordtaandachtbesteed
aan grote gebreken, niet gekopt, gespleten wortelen, kleine gebreken, lengteafwijkingen,diameter-afwijkingen envreemdebestanddelen.Deomschrijvingvande
afwijkingen isalsvolgt:
a) grotegeëfeken—Gebreken die na het schillen als eenduidelijk gebrek zichtbaar
blijvenzoals:peenmetzieke,rotte,ofopanderewijzeaangetasteplekkengroterdan6
mm; peen met groeischeuren, witte wortels,ernstige groenverkleuring,schieters,en
zeerernstigbeschadigdeenmisvormdepeen.
b) nietontkopt-Stukjes waaropnogkoprestenaanwezigzijn(inplantloof).
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c) gespleten wortelen - Alle stukjes peen die voor meer dan de helft van de lengte
gespletenzijn.

d) kleinegebreken - Gebreken die na het schillen de eindkwaliteit in mindere mate
beïnvloeden,zoalspeenmetzieke,rotte,ofopanderewijzeaangetasteplekkenkleiner
dan6mm;beschadigingen enmisvormingendienaschillen nogzichtbaar zijnenniet
vallenonder degrotegebreken,stukjespeengesnedenineenhoekvanmeerdan45°.
e) lengte-afwijkingen-Peendiekorter isdan2,5cmoflanger dan6cm.
f) diameterafwijkingen - Peen dikker of dunner dan de overeengekomen maten,
gemetenopeen spijlenzeef.
In 1981 is door acht Nederlandse fabrieken de kwaliteit volgens bovenstaande
richtlijnen bepaald. Door het Sprenger Instituut zijn hieruit devolgende percentages
berekend. Grote gebreken 2,7%, niet gekopt 4,0%,gespleten wortelen 5,9%, kleine
gebreken4,0%,lengte-afwijkingen 5,8%endiameterafwijkingen 13,0%.
Het blijkt dat het totaalpercentage van „gebreken" hoog kanoplopen.Getracht moet
worden omdoor middelvanhetinbouwenvantoleranties enwegingsfactoren toteen
eindoordeel overdekwaliteittekomen.
Hetligtindebedoelingomookvoordewaspeendieopeenanderewijzeaandeindustrie
geleverdwordt,soortgelijke criteriateontwikkelen.

Parijse Broei Voor Parijse worteltjes bestaan geen EG-voorschriften. In WestDuitslandgeldenvoor hetverwerkte produktdevolgendesorteringen:
extraklein = minstens 120stuks per 1/1 blik;
klein
= minstens 60stuksper1/1blik;
middelgroot — minstens 30stuks per 1/1 blik.
Insorteermatenzouditovereenkomen metrespectievelijk 20-26,26-32 en32-38mm
diameter. IndeproeventeAlkmaar wordenParijseworteltjesgewoonlijkgesorteerdin
10-20, 20-30,30-40 en> 40 mm.Eenoriënterende rassenproef leverde in 1979het
volgende resultaat.
Tabel 19. Resultatenvaneenrassenproef; gezaaidop30mei1979.
sorteringsverhouding ingewichts-%
ras

Kindulus
Pariska
Planet

oogst- opbrengst
datum inkg/are 10-20 20-30 30-40
5sept.
25sept.
5sept.
26sept.
5sept.
26sept.

400
735
344
702
317
645

18
9
27
12
32
10

61
57
50
53
52
52

>40
19
34
22
33
8
36

stek
mm
0
0
0
0
1
2

Op5september washetnogeenjong produkt meteenrelatief lageopbrengst eneen
hoog percentage zeer fijne worteltjes. Op26 september was de maximale produktie
bereikt,daarnaliepdeopbrengstterug.Hetaandeelgoedewortelsindesortering20tot
40bedroeg85à90%.

2
0
1
2
1
0
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Kwaliteitsvoorschriften
Deminimumeisenvooraangevoerdepeenzijnalsvolgt.Depeenmoetgezond,zuiver,
stevig,nietgeschoten,vrijvanvreemdegeurensmaakenvrijvanabnormaleuitwendige
vochtigheidzijn.Bospeenmoetverdervoorzienzijnvanversengezondblad.Waspeen
moetontdaanzijnvanblad,zonder datdaarbijdewortelisbeschadigd.Erbestaateen
indelinginklassen.
KlasseExtra.Depeenmoetintact,glad,versvanuiterlijk,goedgevormd,nietgespleten,
envrijvanvorstschade zijn.Spletenenscheurenzijnniettoegestaanevenminalseen
groene,purperenofvioletachtige kleur ophet bovenstegedeeltevandewortel.
KlasseI. Indezeklassemoetendewortelen kwalitatief goedzijn.Dewortelenmoeten
intact en vers van uiterlijk zijn. Ze moeten alle kenmerken van de variëteit bezitten.
Toegestaan zijn: lichte vervorming, geringe kleurafwijking, klein dichtgegroeide
scheuren en kleine kloven als gevolg van de behandeling of het wassen. Op het
bovenstedeelmageengroene,violetteofpurperenverkleuringvoorkomen,mitsditdeel
niet groter isdan1cm voor wortelen met een lengte van8cm en2cm voor langere
wortelen.
KlasseII.Hiertoe behoort peenvaneenzodanigekwaliteit,datzijnietinhogereklasse
kan worden ingedeeld, maar overigens wel aan de eerder vermelde minimumeisen
voldoet. Dichtgegroeide scheuren die niet doorlopentot het hartvandewortel,zijnin
dezeklassetoegestaan.Ophetbovenstedeelvandewortelmageengroene,violetteof
purperenverkleuringvoorkomen,mitsditdeelnietgroterisdan2cmvoorwortelenmet
eenlengtetot10cmen3cmvoor langerewortelen.
Verpakken
Peenkanoptweemanierenwordenaangeboden,tewetenmetenzonderloof.Bospeen
Kleinverpakkirrg vanwaspeeninplasticzakjes.
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wordtgepresenteerdmetvers,gezondengroenloof.Debossenmoetengewassenzijn
endienenregelmatig inéénofmeer lagengerangschikt tezijn.
Bijwaspeendienthetloofgoedverwijderdendepeengewassentezijn.Hetproduktkan
inkleinverpakking,verpaktinlagenoflosinkistenwordenaangeboden.Hetverpakken
in plastic zakjes geschiedt met de hand - waarbij nogenige selectie mogelijk is -of
machinaal.Inhet laatstegeval moet menuitgaanvaneenprimaprodukt.Menheeftde
ervaring dat het vóórkoelen van gewassen peen een gunstige invloed heeft op de
houdbaarheidvanhet produkt inkleinverpakking.
Kleinverpakking. Voor het verpakken van kleine hoeveelheden worden volgens de
produktgegevens vanhetSprenger Instituutdevolgende materialengebruikt:
- Opengeperforeerde polyetheenzak0,025-0,03mmdikteenmet8perforatiesvan5
mmdiameter voorbospeen.
- Gesloten geperforeerde polyetheen zak 0,025-0,03 mmdikte of gesloten geperforeerdepolyetheen buis,0,03 mmdikte,beidemet8cmperforatiesvan5mmdiameter
voorwaspeen.
- Kunststof bakjevanslagvastpolystyreenofpolystyreenschuim,omwikkeldmetp.v.c.
rekfolie.Ingebruikvoorextrakwaliteitwaspeen.
- Netverpakking komt incidenteel voor,voornamelijk voor export naarZwitserlandof
Frankrijk.
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Bewaring

Peengeefttijdensdebewaringveelwarmteaf.Teweinigventilatieveroorzaaktbroei.In
hetalgemeenisjonge peengemakkelijkertebewarendanrijpe.Schonepeenbewaart
moeilijker daneenvuilprodukt.Alleengezondepeenisgoed bewaarbaar.
Waspeenkanopverschillendemanierenwordenbewaard.Opslaginkuilenofinluchtgekoelde schuren komt vrijwel niet voor en kan dus buiten beschouwing worden
gelaten.Voorkorte bewaringmaakt menvoorbos-enwaspeenveelalgebruikvaneen
mechanischgekoelderuimteofkoelcel.Voorkoelenvoortransportkanalleengeschiedenmetgeforceerde koude lucht ineenkoelcel.
Vacuümkoelen wordt niet toegepast wegens eente lange afkoeltijd.InAmerika past
menhydrokoelingtoewaarbijpeendoormiddelvankoudwatertot5à10°Cwordtafgekoeld. Voor lange bewaring van waspeen wordt overwegend de onderdekkersteelt
toegepast (zie blz.33).Dezepeenmoet nadeoogstzosnelmogelijk gekoeldworden.
Vooralhetkoelenmetkoudwaterdraagtsterkbijtotkwaliteitsbehoud.Dehoudbaarheid
van peen is sterk afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid tijdens de
bewaring.Ditisinhetvoorjaar bij„oude"peennogveelsterkerhetgevaldanindezomer
of herfst met „verse" peen. Onder ongunstige omstandigheden, bijvoorbeeld een
„zwakke" partij oude peen, is er verschil in houdbaarheid geconstateerd door de
verschillende behandelingen. Vochtig gehouden partijen zijn beter houdbaar dan
partijendievóórhetwassenwarenopgedroogd.Gewassenpeenisbeterhoudbaardan
geschuurde peen.Diteffect ismindergrootdandattussenvochtigendroogenstaatin
geenverhoudingtotdeinvloedvantemperatuurenluchtvochtigheid.DoorhetSprenger
Instituut te Wageningen wordt een bewaartemperatuur aanbevolen van 1 °C.Bijeen
hogeretemperatuurtreedteenminofmeerversneldeaflevingop;beneden-1°Cgeeft
bevriezingsschade.
Wanneerwaspeenopdejuistewijzewordtgewassen,ishetproduktbijeentemperatuur
van 0-1°C 24-28 dagen houdbaar. Bij een bewaartemperatuur van 2°C loopt de
houdbaarheid terugtot 16dagen en bij4°C tot8dagen.Gecombineerde opslagvan
peen met blad- en stengelgroenten, kool en knolgewassen, stuit niet op bezwaren.
Opslag met vruchtgroenten is niet te combineren vanwege het verschil in gewenste
bewaartemperatuur. Bewaringmetproduktenalsuienenbloembollenisnietgewenstin
verband methetverschil inoptimale relatieve luchtvochtigheid.
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Organisatieeneconomie

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de arbeidsbehoefte enhetsaldo.Degegevens
hebbenbetrekkingopeengoeduitgevoerdeteeltwatbetreftteeltzorgen,werkmethode
enwerkorganisatie.
Arbeidsbehoefte
Tabel 20 geeft een overzicht van de arbeidsbehoefte bij de teelt van bospeen. Bij
„periode"wil22zeggen:detweedehelftvandetweedemaand,dustweedehelftfebruari;
61 isdeeerstehelftvanjunienz.
Tabel20

Arbeidsbehoefte bosp een(10 are).

periode

bewerking

methodeen
hulpmiddelen

22-71
22-72
22-72
22-72
31 -81

kunstmest strooien
frezen
zaaien
harken
spuiten1x
spuitenolie1x
oogst 600bos/m 2
wassen

4,00 m
hand,breedw.
Solo2x
1,00 m
precisiezaai
0,10m
hand
0,50m
motorrugspuit
4,00m
rugspuit
2,00m
opgrepen + bossen 1,50 m
Flevowasmachine -

61-II2
61-112

totaal manuren

werkaantal manbreedte pers. uren
0,4
1,1
3,0
0,6
0,6
1,3
85,0
12,8

mach.
uren

1,1
3,0

12,8

104,8

De oogst is zeer arbeidsintensief. In plaats van losgrepen met de hand wordt op
sommige bedrijven ook een lichter gebruikt.Depeenmoetdanechterwelopbedden
wordengeteeld.Detijdvoorhetopbosseniszeervariabelenlooptuiteenvan40tot100
bosperuurbijgeroutineerdekrachten.Ditkomtmetnamedoordematewaaringeselecteerd wordt. En dit hangt af van de zaaimethode en de uniformiteit per bos die men
nastreeft. Indetabel iseen prestatie van85 bosperuuraangehoudenof70bos/uur
inclusief het losmaken, zoals bij precisiezaai of goed geslaagde breedwerpige zaai
mogelijkis.
In tabel 21 wordt de arbeidsbehoefte voor de teelt van waspeen weergegeven. Dit
voorbeeld iséénuitdevelemogelijkheden,waarbij isuitgegaanvandeteelt indekop
vanNoord-Hollandenafzet opdeveiling Katwijk.
Intabel22 wordt eenaantalandereuitvoeringsmogelijkhedenweergegevenvoorhet
kleinere bedrijf. Indetabel is niet detijd opgenomen vanaan- enafloop van ennaar
Katwijk voordeverschillende bewerkingen.
Bijdeoogst isdetijdrelatief hoogi.v.m.elkekeerbewerkenvaneengedeeltevanhet
perceel.
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Tabel 21. Arbeidsbehoefte waspeen 1ha,ca4400kistenà23kgbruto.
periode

bewerking

methodeen
hulpmiddelen

werkwerk- aantal manbreedte snel- peruren
heid sonen
km/uur

herfst

bekalken1000kg
kieseriet+ Borax
basismengmest
ploegen
kopeggen+ slepen
+ rollen
zaaien
stroinsteken

schotelstrooier
hand
pendelstrooier
wentelpl.2schaar
rotorkopeg

3m
4m
6m
0,8m
3m

21 -32
41 -52
41 -52
41 -52
41- 52.
4 1 -52
52-62

71
62.71
81 - 1 2 1
81-121

81 -12 1
81 -121

81-121
81-121

zaaimachine
handschudden +
inrijdenmetSolo
onkruidbestrijding1x opbouwspuit
ziektebestrijding2x
opbouwspuit
overbemesting1x
hand
oogst-loofverwijderen maaikneuzen
rooien+ transport
stapelkisten
lossen+ laden
stapelkistenmet
hefmast
transport + laden
vrachtauto+ aanleeg
hanger(20ton)
NH-Katwijk4x
lossen+ laden
stapelkistenmet
heftruck
wassen+ sorteren
wasm.+ sorteerm.
leesband
transport
inschuur+ laden
palletsmettruck

6
3
6
6
2

1
1
1
1
1

3,2
2,5
1,8
4,0
3,2

1,40 m 4
20/1,75 -

1
1

2,0
12,5

18m
18m
4m
1,5m
1,5m

6
6
3
2,0
0,4

-

~

1
1
1
1
2
1

1,0
2,0
2,5
6,4
51,4
9,3

-

60,0

1

14,1

-

-

1
2-4
1

±252 -377

totaal manuren herfstteelt
Onderdekkers
strolossenaan
klamp
stro uitrijden

82-92

hand50ton

4w.trekker +
wagen
111-121 stroverspreiden
stroblazer
stro naverdelen
hand
uitstrooien hand
muizenkorrels
plasticfolie +
uitrollen,windbovendekaanbr.
stil,hand
11-51
bovendek verwijderer handmetdrietand
plastic verwijderen
wegtrekken met
hand+ trekker
onderdek verwijderen handmetdrietand
harken
harkkeerder
opruimenstro
verbranden
totaalmanuren onderdekkersteelt
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5,4
125250
5,4

-

2

13,7

-

2

36,6

30

4

-

4
5,25

-

1
4

22,0
8,8
2,0
25,0

5,25
5,25

1
1

7,2
5,5

3,0
1,5

1
1

31,9
14,3
±12,0
421 -546

Verschillende bewerkingen kunnenookanderswordenuitgevoerd.Intabel22worden
daaromenkeleaanvullingenvermeld.
Tabel22. Aanvullingen arbeidsbehoefte waspeenper habijeengroottevan2ha.
bewerking

methodeen
hulpmiddelen

werkwerkaantal
breedte snelperin m
heid
sonen
km/uur

ploegen
frezen
frezen
frezen
stroinsteken
loof verwijderen
loof verwijderen
koppenophetveld
harken
harken
verwijderenvan
plasticenstro
idem
idem
rooien(1)
rooien(1)
rooien(2)

1-schaar

0,40
1,50
2,50
3,00
1,50
1,50
0,35
1,50

6,0
2,0
2,0
2,0
8,7
4,0
2,7
2,0

1,50

4,0

7,6
5,7
3,8
3,2
6,2
4,2
13,4
6,2
13,9
4,2

3,0
1,5-3,00
1,70
0,34
0,70
1,70

6,0
6,0
1,1
0,6
0,6
0,6

2
2
1

10,4
33,5
11,4
127,7
65,5
37,6

lossen,laden,
verspreiden,
lossen,laden,
verspreiden,
lossen,laden
verspreiden
transport
transport

machinaal
maaibalk
cirkelmaaier
één-of tweezijdig
hand
met harkkeerder
met harkkeerder
zonder naharken
met naharken
machinaal
inveilingkisten
inveilingkisten
opmeerijdende
wagen
veilingkisten
met kleine wagen
veilingkisten
metgrotewagen
veilingkisten;
vrachtautoopland
vrachtauto (7ton)
NH-Katwijk12x
inschuur+ laden

3

manuren

-

-

2

79,2

-

-

2

73,7

-

-

2

44,0

-

2
1

39,0
14,0

-

60,0

1) rooien meteentweerijïge (ofvierrijïge) zelfrijdende machinewaarbijdebestuurder
tevensloof-ofstroresten harkt.
2) rooienmeteenzelfrijdendetienrijïgemachinemetafvoerineenmeerijdendewagen.

Saldoberekening
Totslotwordtintabel24eenoverzichtgegevenvanhetsaldovanbospeenenintabel25
vanwaspeenvoorveilingaanvoer envoor contractteelt.
Opbrengst.-Bijbospeeniseenopbrengstvan550-650bosperareaangehouden,wat
bij eengoeduitgevoerdeteeltgehaaldwordt.Deopbrengst bijwaspeen herfstteelten
onderdekkersheeftbetrekkingopeengoeduitgevoerdeteeltinNoord-Hollandeninde
IJsselmeerpolders.Bijdeonderdekkersteeltwordenindeherfstpadengerooiddieeen
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opbrengst gevenvancirca12tonperha.Derestwordtinhetvoorjaargerooid,waarbij
circa 10% als uitval wordt afgetrokken. De kg-opbrengst bij de contractteelt van
waspeen iste beschouwen als een gemiddelde voor gekopte peen indeNoordoostpolder. In het zuidoosten van ons land zal de netto-opbrengst 20 ton lager zijn. De
contractprijs moeteveneens alseengemiddeldewordenbeschouwd.
Deprijsvoor bospeen ishetvijfjarig gemiddelde vandetotaleveilingaanvoer. Deprijs
voorwaspeen ishetvijfjarig gemiddeldevandeveilingteKatwijk.Deveilingprijzenvan
deafgelopenjarenwordenweergegeven intabel23.
Toegerekende kosten.-Hetzaaizaad isnietgefractioneerd enwordtgewoonlijkmet
een gewone zaaimachine gezaaid. Bij gebruik van een precisiezaaimachine is het
zaadverbruikca50%. Echterdeprijsvoorhetzaadisdan ookveelhoger.De prijsvoorde
meststoffenheeftbijN betrekkingopkalkammonsalpeter,bijP205optripelsuperfosfaat
en bijK 2 0oppatentkali.Alsaanvullende magnesiumbemestingwordtoplichtezandgrondennog veelaleen paarhonderdkilokieserietgestrooid.Hetstrooienvan boraxkan
spoedigtotboriumvergiftigingleidenbijvolgendegewassen;indesaldoberekeningisdit
vervangendooreenbespuiting metManeltra-borium.Ophumusarmezandgrondenis
hetgebruikvanbodemherbicidenvóórdeopkomstvrijriskant.Echterlaatspuitengeeft
problemenmetnateelten,terwijlselectieveolievrijduur is.Bij devroegeteeltwordtinde
praktijktocheenbodemherbicide nazaaientoegepast.
Inde meestegebieden moetdewortelvlieg intensief wordenbestreden.Birlanewordt
toegepast als grondbehandeling vóór hetzaaien,terwijl diazinon laterover hetgewas
wordt gespoten. De bestrijding van muizen en het aanbrengen van eenwinterdek is
alleen van toepassing bij de onderdekkersteelt. Bij de waspeen zijn de kosten van
vervoervan Noord-HollandnaarKatwijktoegerekend.Ditvervoergeschiedtookveelin
eigen beheer.
Tabel23. Prijsontwikkeling inet/bos (bospeen) ofct/kg (waspeen).

maand

jaar

1976 1977 1978 1979 1980 1981

bospeen

mei

142

197

148

214

209

215

juni
juli
aug.
sept.
okt.
nov.

89

129

106

181

116

109

waspeen
juni
juli
aug.
sept.
okt.
nov.
dec.
jan.
febr.
maart

april
60

mei

92
106
84
63
94

82
76
71
52
66

73
94
68
63
82

71
70
70
62
88

88
132
73
65
97

78
85
66
67
98

63
57
52
34
27
29
47
36
42
40
39
35

135
40
22
16
20
21
21
85
97
136
190
251

80
35
26
17
15
17
28
20
29
30
31
29

144
66
27
23
21
26
26
56
57
60
62
76

100
41
30
26
24
27
34
53
52
56
68
92

102
34
20
18
21
22
32
78
96
130
148
170

Tabel24. Saldoberekening per habospeen(gebaseerdopduinzandgrond).
zaaiperiode

vroeg
febr. - b.maart

zomer
april- uni

herfst
juli

oogstperiode

juni

juli-aug.-sept.

okt.-novf

hoev.
opbrengst
(bos) (a)

60.000

prijs

bedr. hoev.

prijs

t

bedr. hoev.

1,2474.400 70.000

0,82 57.400 55.000

70
1,95
1,45
1,20
1,0

700
137
109
300
50

70
1,95
1,45
1,20
1,0

560
137
109
300
50

chemische onkruidbestrijding
Linuron
1 69,16
Dosanex

69

1 69,16

69

toegerekende
kosten
zaaizaad
bemesting: N
P2O5

K20
MgO

ziektebestrijding
Birlane25%
stro
plasticfolie
0,05mm

10
70
75
250
50

12 24,0
1.500 0,12
10.000 0,23

8
70
75
250
50

12

24,00

180 1.500

0,12

288

288

8
70
75
250
50

prijs

bedr.

0,68 37.400

70
1,95
1,45
1,20
1,0

560
137
109
300
50

2,5 36,92

92

12 24,00

180 1.500

0,12

288
180

2300

verzekering
rente

1.378

11%

152

fusthuurincl.
pallet

5.000

0,24

1.200 5.830

0,24 1.399 4.583

0,24 1.100

vrachtkosten

5.000

0,65

3.250 5.830

0,65 3.790 4.583

0,65 2.979

6% 4.464 57.400

6% 3.44447.6OO

6% 2.856

veilingprovisie

74.400

564

11%

62

570

11%

63

Totaaltoegerekendekosten(b)

13.199

10.388

8.714

saldo(a-b)

61.201

47.012

28.686

61

Tabel 25. Saldoberekening per hawaspeen
omschrijving

herfstteelt

zaaiperiode

april-mei

oogstperiode

oktober-november febr.-maart-april
hoev.

opbrengsten
hoofdprodukt
90.000
bijprodukt
bruto-opbrengst (a)
toegerekende kosten
zaaizaad
12
bemesting: N
70
75
P205
K20
250
MgO
50
overbemestingN
30
bestrijding
Dosanex
Birlane25%
Diazinon20%
Maneltraborium
muizenkorrels

2,5
12
20
2x2

contractteelt NOP

onderdekkers
april-mei

prijs bedr. hoev.

april-mei
oktober-november

prijs bedr. hoev.

prijs bedr.

0,2118.900 70.000 0,75 52.500 65.000
12.000 0,21 2.520
18.900
55.020

0,18 11.700
11.700

45
1,95
1,45
1,22
1,0
1,95

540
137
109
305
50
59

10
70
75
250
50
30

45
1,95
1,45
1,22
1,0
1,95

450
137
109
305
50
59

20
70
75
250
50
30

45
1,95
1,45
1,22
1,0
1,95

900
137
109
305
50
59

36,90
24,0
16,40
15,50

92
288
328
62

2,5
12
20
2x2
25

36,90
24,00
16,40
15,50
33,00

92
288
328
62
825

2,5
12
20
2x2

36,90
24,00
16,40
15,50

92
288
328
62

0,4%
11%

48
134

4%

468

stroinsteken
1.500
0,11
165 1.500
165
0,11
strowinterdek
55.000 0,11 6.050
11.500 0,18 2.070
plasticfolie
m2
0,05mm
verzekering
12.000 0,4%
48 18.000 0,4%
72 12.000
rente
1.190
11%
131 6.270 11%
690 1.220
afleveren:huur,
was/sort.lijn/u.
45 95,00 4.275
41 95,0 3.895
fusthuur
incl.pallet
4.500
0,24 1.080 4.100
0,24
984
vracht(perton)
90 40,00 3.600
82 40,00 3.280
veilingprovisie 18.900
5%
945 55.020
5% 2.751 1.700
totaaltoegerekendekosten(b)
Saldoperha
E.M. (a-b)

62

12.214

22.662

2.980

6.686

32.358

8.720
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