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OPMERKINGVOORAF
Vooraf dient te worden opgemerkt dat de teelt
van kruiden in Nederland een zeer geringe
omvang heeft en beperkt blijft tot een kleine
groepvantelers.Grofweg zijn ertweeteeltrichtingen te onderscheiden. De teelt van
zogenaamde keukenkruiden op vollegrondsgroenteteelt- en glastuinbouwbedrijven en de
min of meer grootschalige kruidenteelt op
akkerbouwbedrijven. Bij de eerste teelt- en
telersgroep gaathetomdeproductie van(veelal
beperkte hoeveelheden) aromatische keukenkruiden die, vaak handmatig in bosjes geoogst,
verswordenafgezet opdeveiling.Inhettweede
geval gaat het om akkerbouwmatige teelt van
zowel aromatische- als medicinale kruiden, op
contract, voor een kruidendrogerij of een conservenindustrie. De medicinale gewassen worden na te zijn gedroogd, verwerkt door de farmaceutische industrie. Deze PAV-teelthandleidingricht zichop de grootschalige akkerbouwmatige verbouw voor de industrie. Benadrukt

dient teworden dat zogenaamde 'vrije'productievankruidenopakkerbouwmatigeschaalgeen
perspectievenbiedt.Hetgaatbijkruidenomeen
relatief kleine markt, waardoor de prijs zeer
gevoelig is voor (ook geringe) overproducties.
Daarom vindt deteelt volledig opcontractbasis
plaats.Menzalduseerstoverzo'ncontractmoetenbeschikken,ofopeenanderewijzevanafzet
verzekerdmoetenzijn,alvorensmenmetdeteelt
vankruidenbegint.
Daar de productie nu reeds door een kleine
groepvanvastetelersopeenbevredigendewijze
wordt gerealiseerd, en de uitbreidingsmogelijkheden in de nabije toekomst gering zijn, ishet
organiseren vaneengoede afzet vóórdatmetde
teelt begonnen wordt van uitermate groot
belang. Alléén als aan deze voorwaarde isvoldaan,kanvooreenindividueletelerdeteeltvan
kruiden aantrekkelijk zijn.

INLEIDING
Binnen de Nederlandse kruidenteelt is er een
aantal gewassen dat voor de wortelproductie
geteeld wordt. Rheum palmatum, Pimpinella
saxifraga, Taraxacumofficinalis en de onlangs
geïntroduceerde Ginseng, zijn voorbeelden van
kruidenwortelgewassen met een, qua areaal,
onbeduidende betekenis. De, sinds jaar-en-dag,
veruit belangrijkste drie zijn Valeriaan
(Valeriana officinalis), Maggiwortel (Levisticum
officinalis) en Angelica (Angelica archangelica). Hoewel deze gewassen qua gewasgroei,
wortelvorm, en deelsookwatbetreft teeltmethodiek, van elkaar verschillen, worden ze binnen
dekruidenteeltpraktijk enhet kruidenteeltonderzoek als dé kruidenwortelgewassen aangeduid.
Een aantal jaren lang heeft het onderzoek zich

gericht op de algehele teeltoptimalisatie van
deze gewassen. Van uitplanten vlakvelds naar
directzaai op ruggen bij een ruimere rijenafstand. Opbasisvan literatuurgegevens over,en
praktische teeltervaringen en onderzoeksresultaten met, de kruidenwortelgewassen werd deze
teeltbeschrijving samengesteld.
Na een algemeen hoofdstuk waarin de gewassen
kort worden besproken, worden per gewas, volgenseen gelijkvormige opzet, dediverseteeltaspecten behandeld. De gangbare, praktijkmatige
teeltmethodiek krijgt daarbij de meeste aandacht. Daarnaast worden de alternatieven gebaseerd ophet onderzoek behandeld.

ALGEMEEN
Plantbeschrijving,teeltkarakteristiek,gebruik,toepassingen
teeltomvang

voor de oliewinning gedestilleerd. In Frankrijk
worden de stevige dikke Angelica-bladstengels
wel gekonfijt als lekkernij en voor gebruik in
bakkerijproducten.

Angelica archangelica

Deteelt vanAngelicawortel heeft inNederland
eenbescheiden omvangvanjaarlijks 20-40hectare.Voorhetgoedkunnenoogsten (rooien)van
de wortels vindt de verbouw plaats op lichte,
veelal zanderige,gronden.

Anglica archangelica L.of (Aarts-)Engelwortel
behoort tot de familie der schermbloemigen
(Apiaceae/Umbelliferae), stamt uit Eurazië, en
heeft een levenscyclus van twee jaar. Vanuit
zaad, dat rijp wordt in de zomer, ontwikkelt de
plant zich in hetzelfde najaar en het daaropvolgendeseizoenvolledigvegetatief (afbeelding
1). Hetgewasvormtdaarbij eenenorme,tot 1,5
meter hoge, rozetvormige bladmassa en legt
reservevoedsel aanindewortel.Deplantiszeer
winterhard. Degroei gaattot langin het najaar
doorenbegintweerdirectnadewinter,vroegin
het voorjaar. De wortel bestaat uit een verdikte
massieve kern met vertakte zijwortels er rondomheen(afbeelding 2). Indezomernade tweede winter 'schiet' de Angelica door, komt met
een imposante bloemstengel engrote groengele
bloemschermen in juni/juli tot bloei en zaadvorming(afbeelding 3)ensterft daarna af.
BijdeNederlandse teeltgaathetomdeproductievandeAngelica-wortelsdievoordewinter na
heteerstegroei-jaarwordengeoogst.Dewortels
worden, na te zijn gewassen, vers gedistilleerd
voordewinningvandeetherischeolieofgesnedenengedroogd.Uiteindelijk vindtdeAngelica
toepassing als geur- en smaakstof in alcoholischelikeurenzoalsBenedictine,Chartreuze,Gin
enVermouth. Deinhoudstoffen vandeAngelicawortel/Angelica-olie hebben een eetlustopwekkendewerking enhelpentegenmaag-endarmbezwaren.Voor dit laatste doel worden medicinale preparaten uit de Angelica-wortel, of een
thee-aftreksel van degedroogde wortel voorgeschreven.OokhetzaadvanAngelicawordtsoms

Levisticum officinalis
Maggi,Levisticum officinalis Koch.,iseenvaste
(overblijvende) plant uit de familie der
schermbloemigen (Apiaceae). Het oorsprongsgebied ligt waarschijnlijk in Zuidoost-Azië,
maardeplantisinheelEuropawijdverbreiden
alsaromatisch gewasbekend. Indenatuurworden, vanuit in augustus afvallend rijp zaad, in
hetzelfdenajaarzaailingengevormddie zichéén
volledig seizoen vegetatief ontwikkelen tot
planten met een gewaslengte van 80-90 cm
(afbeelding 4). In dejaren nadien vindt steeds
opnieuw bloemvorming plaats. De bloemstengels met schermbloemen worden rond twee
meter hoog (afbeelding 5). De bloeiwijzen
bestaanuitgroengele schermenvaneenbeperkte doorsnede (5-10 cm).Dewortelmassa breidt
zich gedurende de jaren voortdurend met zijknoppen uit waardoor de planten een enorme
omvang kunnen krijgen. Levisticum wordt in
Nederland zowel voor het blad,alsmaggikruid,
als voor de wortels verbouwd. Omdat de bijbehorende teeltsystemen volledig van elkaar
verschillen, wordt de bladteelt hier buiten
beschouwing gelaten. De Levisticum-wortels
worden voor de winter na het eerste groei-jaar
geoogst, gewassen gesneden en gedroogd. Er
zijn dandonkere,grof vertaktewortelsmeteen
sterk verdikte kop gevormd (afbeelding 6).

De etherische olie, meestal gewonnen uit de
gedroogdewortels,wordtalssterk aromatoegepast in voedingsmiddelen (kruidenextracten),
kruidenlikeuren, in de parfumerie en in tabak.
Thee-aftreksels vandegedroogdewortelhebben
eenvochtafdrijvende werkingenwordenomdie
reden bijvoorbeeld toegepast ter vermindering
vanoedemen.
De verbouw van Levisticum-wortel heeft in
Nederland eenbescheiden omvang vanjaarlijks
±40hectare.Omdewortelsgoedtekunnenoogsten(rooien),vindtdeteeltoplichte,veelalzanderige,grondenplaats.
Valerianaofficinalis
Valeriaan, Valeriana officinalis L. is een vaste
plantuitdekleinefamilie derValeriaanachtigen
(Valerianaceae). De plant is inheems en in de
noordelijke helftvanEuropawijdverbreidlangs
slootkantenenopanderevochtigegroeiplaatsen.
Vanuit zaad heeft Valeriaan een vol jaar nodig
voor de vegetatieve ontwikkeling. De plant
bereikt een gewaslengte van 40-50 cm (afbeelding7).Ondernatuurlijke omstandighedenkomt
de plant pas na de tweede winter jaarlijks tot
bloei. De ranke bloemstengels met de vertakte
wit-roze bloemschermpjes (afbeelding 8) wordencirca 1,7 meterhoog.Dewortelsbestaanuit
een relatief kleine kern met daaromheen een
fijnvertakte, witgekleurde, wortelpruik (afbeelding9).Hetwortelrhizoom vormtgedurendede

gewasont-wikkeling krachtige uitlopers, die bij
de oogst als valeriaanwortel worden meegenomenenverwerkt.
Devaleriaanwortelproductie vindt inNederland
meestal als eenjarige teelt plaats. De wortels
worden aan het eind vanhet groeiseizoen, voor
dewinter,geoogst.Vanwegedefijnvertakte wortelpruik wordt in het algemeen zeer veel grond
meegenomen. Na intensief wassen, snijden,
drogen en bewerken ontstaat de verkoopbare,
gedroogdevaleriaanwortel.
Hetisnogsteedsnietgeheelduidelijk aanwelke
specifieke stoffen indevaleriaanworteldemedicinale werking moet worden toegeschreven.
Zowel de etherische olie als de specifieke
inhoudsstoffen (met name valepotriaten en
valereenzuren) uit valeriaanwortel vinden een
weginkant-en-klarepreparatenmeteen, inmeer
of mindere mate,rustgevende (sederende,tranquillerende) werking. Eenvoudige thee-aftrekselsvandegedroogdewortels worden voorhetzelfde doel gebruikt. Nederlandse valeriaan
wordtkwalitatiefgoedbeoordeeld.Naeenperiodemet een constant areaal van rond de 30ha,
is de teeltoppervlakte de laatste seizoenen verdubbeld. Gezien de oogst en schoning van de
fijnvertakte wortels vindt de verbouw bij voorkeurplaatsoplichte,zanderige,gronden.

ANGELICAARCHANGELICA
Teeltsystemen
In het gangbare teeltsysteem wordt uitgegaan
van de opkweek van plantmateriaal in denazomer dat in oktober vlakvelds, in een plantverbandvan50 x30cm, wordtuitgeplant.Deplantjes kunnen zich voor de winter vestigen, lopen
vroeg inhetvoorjaar uitenhebben daneenvolledigseizoenbeschikbaarvoorvegetatievegroei
enwortelproductie.Meestalwordenderijen,als
methodeomonkruidtebestrijden, voorhetsluiten van het gewas één- of tweemaal aangeaard.
Hierdoor ontstaan een soort ruggen. Voor de
winter, aan het eind van hetjaar innovember/december,wordendewortelsgerooid.
Andere teeltsystemen die zijn beproefd en een
alternatief bieden,zijn:
• uitplanten vlakveldsbij eenzelfde plantaantal
maar een andere rijenafstand/plantverband
van75x20cm;
• uitplanten in voorgevormde ruggen bij beide
rijenafstanden (50en75cm);
• directzaai opvoorgevormde ruggen bij 50en
75cm rijenafstand.
Voordelen van een ruimere rijenafstand van
75cmisdemogelijkheid diehetbiedtomgangbareapparatuur,genormaliseerd voordeaardappelteelt, intezetten.Ruggenteelt maaktdewortels eenvoudiger oogstbaar en directe uitzaai
leverteenenormeteeltkostenbesparing.

Plantenopkweek en uitplanten
Zaaizaad,zaaitijd, zaaizaadhoeveelheidenzaaimethode
Omdat de kiemkracht van Angelica-zaad snel
terugloopt wordt, voor de opkweek van planten
op een plantenbed, vers geoogst grof zaad, bij

voorkeur van de hoofdschermen van een
Angelica-zaadvermeerdering, uitgezaaid. De
zaaizaadvoorziening behoeft duseigenlijk ieder
jaar een producerend zaadgewas. De zaaizaadvoorzieningwordtmeestaluiteigenproductieen
met eigen selectie verzorgd door een firma die
dekruidencontracteert.Uitdehandelbetrokken
Angelica-zaad heeft meestal een matige tot
slechtekwaliteit.Omdatdezaadoogstbeginjuli
plaatsvindt,kanindetweedehelft vanjuliwordenuitgezaaid.Erwordt250-300gramzaaizaad
perare verzaaid(25-30kgperha). Meteenzaaimachineopregelsvan25-30cm,ofbreedwerpig
waarnahetzaadlichtmoetwordeningeëgd(1-2
cm)eneventueelaangerold.Alsuitgegaanwordt
van 6000 planten per are dan kan daarmee uiteindelijk bijna 10arevoordewortelteeltworden
ingeplant. Tussen plantenbed en teelt zit dus
grofweg een oppervlakte-vermeerderingsfactor
van 10. Dekiemingenopkomstverlopenbijvoldoendevochtvrijsnel.Bijdroogtemoetworden
beregend. In twee tot drie weken staat de
Angelica boven. Juist voor opkomst kan het
onkruid met een contactmiddel worden doodgespoten.Bijteeltoprijenkangeschoffeld worden.Indiendeplantenzichtetraagontwikkelen,
kanzonodigwatstikstof(40-50kgperha)wordenbijgegeven.
Planttijd,oprooien,plantmethode,
rijenafstandenkosten
Goedplantmateriaal heeft eenpinkdikkewortel.
Normaal is dit half oktober bereikt. Meestal
worden de plantjes in deze periode ook opgerooidenuitgeplant. Slechtszeldenoverwinteren
deplanten ophetplantenbed ominhet voorjaar
tewordenuitgeplant.
Wanneerop regelsisgezaaid,kunnendeplanten
met een preilichter aan het loof opgerooid worden. Ook kan met een beddenlichter een aantal

rijen worden losgetrild en handmatig worden
opgetrokken. Bij breedwepige zaai is dit de
enige oplossing. De planten worden in gelijke
richting inkisten gelegd. Het loof wordt meestal
afgesneden/ingekort tot een lengte van ± 6 cm.
Uitplanten geschiedt vlakvelds met een eenvoudige schijven-plantmachine (van bijvoorbeeld
Accord) waarmee in een werkgang, bij
50 cm rijenafstand, vijf of zes rijen kunnen worden geplant. Deplantjes moeten metdekop naar
boven, liefst met wat loof boven de grond uit,
worden ingeplant en door de loopwielen van de
plantelementen stevig worden aangedrukt. Bij
een plantverband van 50 x30,is de plantafstand
in de rij 30 cm. Om eenzelfde plantaantal (van
66.666 planten per ha) te bereiken, moet bij een
rijenafstand van 75 cm op elke 20 cm in de rij
een plantje staan (plantverband 75x20).Om dit
te kunnen realiseren, moet bij het planten langzaam gereden worden en dienen de plantjes snel
tussen de schijven te worden ingevoerd. Met de
machine valt het niet mee deze dichte plantafstand te bereiken.

Zaaitijd,zaaibedbereiding, rijenafstand,zaaimethode, zaaizaadhoeveelheid enkosten

Uitplanten in voorgevormde ruggen zodat de
wortelgroei van de planten daadwerkelijk boven
maaiveld begint, en niet door aanaardbewerkingen dieper ondergestopt wordt, is machinaal
moeilijk te realiseren.
Dekosten vandeplantenopkweek enhet oprooien en uitplanten vanAngelica variëren per teler,
uitvoering en berekeningsmethode. De uren en
loonkosten voor het oprooien en uitplanten zijn
hierbij doorslaggevend. Op basis van KWINcijfers voor vergelijkbare (tuinbouw-) teelten
moet gerekend worden op ƒ 2000,- tot
ƒ 2500,- per hectare teelt.

Nokkenrad- of pneumatische zaaimachines
moeten voor het zaaien op ruggen worden aangepast. Deze machines moeten verhoogd op de
wielen worden gezet; ook moeten zaaipijpen
worden afgesloten en/of verplaatst. Op 75 cmruggen worden bij voorkeurtweezaairegels,met
een onderlinge afstand van ±8cm, gezaaid.Van
het Miniair-super-precisiezaaisysteem bestaan
voor zaai op 50en 75cm ruggen standaard zaaimachines die ook in de teelt van witlof en peen
worden gebruikt. Voor het verzaaien van
Angelica-zaad zijn Miniair-zaaischijven (nummer 80-15)het meest geschikt.

Directzaai

Als zaaizaadhoeveelheid bij nokkenradzaai is in
proeven steedsuitgegaanvan 3kgperhectare.In
twee proeven werden daarmee, met een beperkte spreiding tussen de twee rijenafstanden, ±25
planten per m 2 verkregen. De verdeling van de
planten isechtermoeilijk stuurbaar. Bij precisiezaai,waarvoor aanzienlijk minder zaad nodig is,

Directe inzaai,ofinzaaiterplaatse,vanAngelica
heeft in de praktijk nog nauwelijks ingang
gevonden. Op proefschaal is er echter positieve
ervaring mee opgedaan. Op basis daarvan kan
daardoor het volgende worden opgemerkt.
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Directe inzaai ter plaatse, met vers zaaizaad,
moet eind juli-begin augustus plaatsvinden, in
dezelfde periode wanneer voor plantenteelt
wordt uitgezaaid. Dit kan alleen wanneer,na een
vroeg ruimende voorvrucht, teeltoppervlakte
beschikbaar is. Veelal zal het land geploegd
moeten worden en nadien, om te sterke uitdrogingte voorkomen, weermoeten worden vastgedrukt. Natuurlijke regen kan in deze
periode beperkend zijn, terwijl de grond door
voorvrucht en grondbewerking meestal al droog
is. Bij directzaai ligt het voor de hand dit op
voorgevormde ruggen te doen. Voor een goede
vorming van de ruggen en kieming van het zaad
kan beregening noodzakelijk zijn. De ruggen
kunnen,bijzowel 50als75cmrijenafstand,worden opgefreesd of met een rugvormer worden
opgebouwd.

werden ineenproef ook 20plantenperm2 verkregen,diebovendienwatregelmatigerverdeeld
inderijen stonden.Deonregelmatige zaadvorm
en matige kwaliteit alsmede de kieming en
opkomst van het Angelica-zaaizaad maakt het
zaaien op eindafstand (voorlopig) tot een onmogelijkheid.

Nahetuitplanten isterbestrijding van eenjarige
onkruiden alleen het bodemherbide monolinuron-50% (Aresin) officieel toegelaten. Het
kan, in een dosering van 1-2 kgper ha, opgesloten vochtige grond worden toegepast na uitplanten in de herfst en/of uitlopen in het voorjaar. Meestal ontwikkelt zich na het uitplanten
niet veel onkruid meer. Bovendien kan het
perceel in de winter, bij een bovengronds
volledig afgestorven gewas,met contactherbiciden worden 'afgebrand'. In het seizoen kan,
afhankelijk van het teeltsysteem, één of
meerdere keren worden geschoffeld en aangeaard. De gewasontwikkeling van Angelica,
zeker van uitgeplante bestanden, iszodanig dat
hetonkruid eenvoudigwordtonderdrukt.

onttrekking door de Angelica-wortels bij een
gemiddelde opbrengst (van drie ton droog per
ha) bedraagt respectievelijk ongeveer 60 en 90
kgper ha.Voordeproductie van het bladapparaatmoetdaarnaastongeveereenzelfdehoeveelheid worden gerekend. Opdemeeste zandgronden waar Angelica wordt verbouwd, is de
bodemvruchtbaarheid zodanigdatditeenvoudig
geleverd kan worden. Met giften van 600 kg
superfosfaat (20% P 2 0 5 ) en 600 kg patentkali
(30% K20) wordt ruimschoots in de behoefte
voorzien.
Bij ter plaatse zaai kan bij de zaaibedbereiding
eventueel een klein beetje stikstof (40-50 kgN
per ha) worden meegegeven voor de beginontwikkeling van de planten. Bij uitplanten in de
herfst gaathet meeromhet aanslaan endevestiging van het gewas dan om echte groei enis,
bij een normale bodemvruchtbaarheid, stikstofbemesting voor de winter weinig zinvol.Vroeg
inhetvoorjaarbij hetuitlopenvanhetgewaskan
zowelineengeplantalsineengezaaidgewasde
stikstof worden gestrooid. Bij een uiteindelijke
N-onttrekking door de wortels van ± 100 kg
moet gerekend worden met een stikstofbemestingvan±300kgN perha.Destikstof zal eerst
hoofdzakelijk voor deloofontwikkeling worden
ingezet.Naarmatedewortelgroeiopgangkomt,
komt er voldoende minerale stikstof vrij voor
deze (wortel)productie. Vanuit de afstervende
loofmassa zaleengedeeltevande voedingsstoffen (waaronder N) worden gerelocaliseerd. Via
derestmassavanhetbovengrondse gewasnade
oogst, blijft echter een aanzienlijk deel van de
mineralenophet landachter.

Bemesting

Gewasontwikkeling

Angelica houdt van gronden met een goede
bodemvruchtbaarheid. Organische meststoffen,
met name vaste (stal)mest, kunnen beter niet
direct voorafgaand aan de teelt, maar inbouwplanverband worden toegepast. Mestresten kunnennamelijk tussen dewortelsblijven zittenen
het product verontreinigen. De fosfaat- enkali-

Angelica investeert veel in het bladapparaat.
Degroeikomt direct nadewinter, in maart,op
gang. Degroei van geplanteAngelica isduidelijk sterker dan van gezaaide Angelica.
Demeestal watbeter ontwikkelde worteltjes en
deruimere stand (betere plantverdeling) bijeen
geplant bestand zijn daarop van invloed.

Hetvormenvanruggenenhet(inloonwerk)ter
plaatse zaaien met een Miniair-super-precisiezaaimachine kost ±ƒ 500,-per ha. In vergelijking met uitplanten moet de te betelen oppervlakte echter drie maanden eerder beschikbaar
zijn!

Onkruidbestrijding (chemischen
mechanisch)
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Angelica 1991
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Figuur Ien2.Verloop loof/wortel-gewichtsverhouding vers endroog vanAngelica, 1991 (vier gezaaide endrie geplante objecten).

Angelica 1991
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Figuur 3 en4 .Verloop droge wortel enloofgewicht perplant vanAngelica, 1991(vier gezaaide endrie geplante objecten).

In proeven werden (begin augustus) in geplante
objecten looflengten van 1,50 meter gemeten.
Het loof van gezaaide Angelica blijft hierbij
enigszins achter engaat inhetnajaar snellerop
retour. Zowel geplante als gezaaide bestanden
bedekken bij een rijenafstand van 75 cm de
grond volledig.
De loof/wortel-gewichtsverhouding vers en
droog gedurende het seizoen vertoont, in de
teeltproef 1991, voor geplante en gezaaide
objecten hetzelfde beeld (figuur 1en2).Versis
de loofmassa inaugustus ±10 maal zohoogals
het wortelgewicht! De loof/wortel-gewichtsverhouding droog zakt vanmaximaal 3,5 injuli en
augustus totbijna 1, eind oktober. Deontwikkeling van de droge wortel- en loofproductie per
plant (figuur 3 en 4) laat duidelijk de grotere
productiviteit van geplante ten opzichte van
gezaaide Angelica zien. De geplante objecten
vertonen, onafhankelijk vanderijenafstand, een
snellerewortelgewichtstoenamedandegezaaide
objecten. Deplantdichtheid in derij is hiervan
de oorzaak. De wortels van gezaaide Angelica
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hebben eenwatbietachtige,bebaarde penwortelvorm.Geplante wortels hebben een sterk verdikte kop enzijn veel meer vertakt.

Ziektenenplagen
Wanneer eenruime vruchtwisseling metandere
schermbloemigen wordt aangehouden, doen
zich inde teelt vanAngelica weinig problemen
voor.
Het Angelica-blad kan worden aangetast, en
pleksgewijs worden ieeggevreten' door larven
van deselderijmineervlieg. Bestrijding ismoeilijk, maar de aantasting lijkt nooit zodanig dat
het ten koste gaat vande wortelopbrengst. Het
blad kanookworden aangetast door valse meeldauw. Bestrijding lijkt, in verhouding tot de
opbrengst-schade, weinig zinvol.
In eentenauwe vruchtwisseling, enbij langdurig vochtige en/of koude omstandigheden kan
violetwortelrot (Rhizoctonia) de wortels volledig aantasten eneengewas te gronde richten.

De wortelgroei van Angelica kan ook worden
aangetast door vrijlevende aaltjes (Pratylenchussoorten).

Oogsttijd, loofverwijdering,
oogstmethodeentarrapercentage
In november-december worden de wortels
geoogst.Afhankelijk van de staat van het gewas
(vroeg of laat 'rijpend') en de weersomstandigheden (bijvoorbeeld nachtvorsten) is de bovengrondse gewasmassa dan wel afstervend en
ineengezakt, maar blijft er meestal tot lang inde
winter een forse bladkroon op de wortelkroon
aanwezig. In de winter en tijdens een vorstperiode gaan de verse opbrengst en de wortelkwaliteit achteruit. Oogsten in het voorjaar is
daarom onnodig risicovol.
Voor de oogst moeten de loofresten worden verwijderd. Hetgewasmoetworden gekopt.Ditkan
met een volvelds loofklapper/klepelmaaier
waarbij het loof, of zeer fijn wordt kapotgeslagen, of wordt afgevoerd op de naastliggende,
reedsgerooide baan. De loofmassa kan namelijk
soms zo groot zijn dat deze een goede werking
van de rooimachine verstoort.
Het koppen moet nauwkeurig gebeuren. Het
resultaat hangt in belangrijke mate af van de
regelmatigheid van de gewasstand en de
gebruikte machine. Blijven te veel loofresten
achter dan verhoogt dit de kans op broei aan de
hoop (tussenopslag). Loofresten bemoeilijken
het wasproces en in extreme gevallen moeten de
wortels in de drogerij handmatig worden nagekopt om een te sterke verontreiniging van het
gedroogde product te voorkomen. Te diep koppen geeft naast verlies aan opbrengst een verlies
aan vluchtige olie als gevolg van de wortelbeschadiging.
Het rooien vindt plaats met al ofniet, inmeer of
mindere mate, aangepaste aardappelrooimachines. In de teelt op een rijenafstand van 75 cm-

ruggen zijn deze, veelal tweerijige, rooimachines nagenoeg standaard inzetbaar. Voor het oogsten in een 50 cm-teeltsysteem moeten de rooischaren worden verplaatst. De worteldiepte van
Angelicablijft beperkttot20-25cmwaardoorde
rooidiepte, zeker bij teelt in ruggen, geen probleem vormt. Om de hoeveelheid tarra te beperken, worden soms de rooimatten en schudsystemen op de rooiers aangepast. Soms wordt in
twee fasen geoogst. De grond en dewortels krijgen dan even de tijd om wat op te drogen waardoor bij het opnemen extra grond kan worden
uitgeschud. Meestal is er een tussenopslag aan
de hoop op het erf van de teler en wordt, nadat
alles gerooid is, het product opgeladen en per
vrachtauto naar de drogerij vervoerd. Het opladen op de vrachtauto gebeurt dikwijls over een
(fabrieks-)aardappel- ofbietenreiniger om grond
kwijt te raken.
De hoeveelheid tarra die met de Angelica-wortels wordt aangeleverd, is in het algemeen hoog.
Tarrapercentages van 50-60 procent vormen
geen uitzondering! Door het verschil in wortelvorm tussen direct gezaaide en geplante
Angelica is het tarrapercentage van gezaaide
wortels lager. Vlakvelds- of ruggenteelt maakt
voor het tarrapercentage geen verschil.

Wortelopbrengsten
De wortelopbrengsten verschillen per teler, seizoen en perceel. In tabel 1zijn de gemiddelde
cijfers weergegeven van drie plant- en vier zaaiobjecten uit een goed geslaagde teeltproef, op
zeer lichte zavelgrond in 1991.
In het algemeen wordt met praktijkopbrengsten
van 15 tot 20 ton verse wortels (3-4 ton droog)
per hectare gerekend. Uit de teeltproeven is
gebleken dat met gezaaide gewassen een even
goede opbrengst kan worden gerealiseerd als
met uitplanten en dat, bij eenzelfde plantaantal,
50 of 75 cm rijenafstand geen opbrengstverschil
geeft. Het tarrapercentage ligt, door de andere
wortelvorm, bij gezaaide Angelica lager dan
bij geplante Angelica. Uitplanten is echter op-
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Tabel 1.Gemiddelde cijfers van drie plant- en vier zaai-objecten, Angelica-teeltproef 1991.

planten per m2

vers

droge stof

droog

(najaar 1990)

ton per ha

%

ton per ha

geplant

6,6

19,2

21,9

4,20

50,4

339

gezaaid

37,3

21,7

21,0

4,55

44.6

88

brengstzekerder omdat het precieze plantaantal
eneenjuisteplantverdeling kan worden gehaald.
Bij inzaai is dit veel moeilijker stuurbaar.

Verwerking
In de meeste gevallen worden deAngelica-wortels door de contracterende drogerij zelf gewassen, gesneden (soms vers afgezet) of
gedroogd. Soms vindt het wassen bij derden
plaats,bijvoorbeeld ineen gespecialiseerde wortelwasserij. Het wassen dient op intensieve
wijze, meestal in meerdere werkgangen, te geschieden. Pas aan het eind worden de wortels
gesneden. Voor de winning van de etherische
olie worden de gewassen wortels vers gedestilleerd. Om verlies aan etherische olie te voorkomen, wordt bij lage temperaturen (40-50°C)
gedroogd. Het drogen vindt meestal plaats in
eestdrogers (droogvloerkamers), bij een beperkte storthoogte (50cm),ineen langdurigproces van enkele dagen. Het gedroogde product
wordt, afhankelijk van de wens van de afnemer,
nabewerkt (gebroken, gesneden, gemalen en/of
gefractioneerd), enafgezet alsRadixAngelicae/Angelicae radix (afbeelding 10). Voor het
gehalte aan vluchtige olie geldt een minimum
van0,3%.

Economie
Het economische resultaat van deAngelica-teelt
is sterk afhankelijk van het groeiseizoen, de
wijze waarop de teelt wordt uitgevoerd en de
teeltmaatregelen die door de teler worden
genomen. Tabel 2 geeft een mogelijke saldoberekening voor geplante en gezaaide Angelica.
De prijs van de verse, schoongewassen wortels
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tarra %

gewicht
gram per wortel

ligt vast in het teeltcontract. Afhankelijk van de
drogerij vindt een kortingplaatswanneerhet tarrapercentage te hoog ofhet drogestofgehalte van
de wortels te laag is. Afhankelijk van de drogerij worden voor de aflevering vanaf heterf via
een aardappelreiniger en het transport naar de
fabriek kosten in rekening gebracht. Hoewel uitplanten wat oogstzekerder is, wordt hier uitgegaan van eenzelfde wortelopbrengst bij uitplanten en zaaien. Er is geen rekening gehouden
met het feit dat voor directzaai het perceel/de
oppervlakte vroeger (en in totaal ongeveer drie
maanden langer) beschikbaar moet zijn.
De kosten van losse planten zijn met één cent
per stuk laag. Meestal wordt de plantenteelt
vanuit de drogerij bij een van de wortelgewastelers ondergebracht; soms worden ze door de
contractnemer zelf opgekweekt.
Voor planten in loonwerk wordt, inclusief de
arbeid die nodig is om de plantelementen te
bezetten, ±ƒ 1500,-per ha gerekend. Een plantmachine alleen kostƒ 300,-totƒ450,-perha en
50 uur arbeid (àƒ 20,-) ƒ 1000,-per ha. Hierbij
wordt uitgegaan van officiële tarieven. Vaak
heeft de drogerij een plantmachine in eigen
beheer en wordt er in de herfstvakantie met
scholieren geplant. De kosten kunnen dan
aanzienlijk lager uitvallen. De zaaikosten in
loonwerk zijn metƒ 500,-hoog. Hierbij is rekeninggehouden methetvormen vanderuggen en
het daarop uitzaaien met een precisiezaaimachine.
De saldi bij eigen mechnisatie laten een beperkt
verschil zien inhet voordeel van zaaien. Worden
de officiële kosten van losse arbeid/loonwerk
gerekend dan blijft van een gezaaid gewas
aanzienlijk meer over dan wanneer wordt uitgeplant.

Tabel 2. SaldoberekeningAngelica.

geplant

hoofdproduct

gezaaid

hoeveelheid

prijs

bedrag

hoeveelheid

prijs

bedrag

18000

0.40

7200

18000

0,40

7200

bruto-opbrengst (a)

7200

7200

toegerekendekosten
plantmateriaa!

66000

0,01

zaaizaad

660

-

3

50

150

332

meststoffen:
KAS

300

0,95

285

350

0,95

superfosfaat

120

0,76

91

120

0,76

91

patentkali

180

1,45

261

180

1,45

261

3

35

105

herbiciden:
monolinuron-50%

2

59

118

glyfosaat

3

35

105

overigekosten:
rente

1150

7%

80

710

7%

50

verzekering

7200

0,88%

63

7200

0,88%

63

tot.toegerekende kosten (b)

1781

1170

saldoeigen mechanisatie (a-b)

5419

6030

lossearbeid/loonwerk:
1

1500

1500
1

500

500

oogsten

1

1000

1000

1

1000

1000

reinigen/afleveren

1

250

250

1

250

250

planten
zaaien

tot.losse arbeid/loonwerk

2750

1750

saldo na aftrek

2632

4280
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LEVISTICUM OFFICINALIS
Teeltsystemen
In het gangbare teeltsysteem wordt uitgegaan
vandeopkweek vanplantmateriaal indezomer
dat in oktober vlakvelds, in een plantverband
van 50 x 30 cm, wordt uitgeplant. De plantjes
vestigen zich voor de winter maar ontwikkelen
dan in deregel geen loofmeer.Afhankelijk van
detemperatuur komtdemaggieindmaart/begin
april boven en heeft dan een volledig seizoen
beschikbaarvoorvegetatievegroeienwortelproductie.Meestalwordenderijen,alsmethodeom
onkruid te bestrijden, voor het sluiten van het
gewas één- of tweemaal aangeaard. Hierdoor
ontstaan een soort ruggen. Voor de winter, aan
het eind van het jaar in november/december,
wordendewortelsgerooid.
Andere teeltsystemen die zijn beproefd en een
alternatief bieden,zijn:
• uitplanten vlakveldsbij eenzelfde plantaantal
maar een andere rijenafstand/plantverband
van75x20cm;
• uitplanten in voorgevormderuggen bij beide
rijenafstanden (50en75 cm);
• directzaai opvoorgevormde ruggen bij 50en
75cm rijenafstand.
Voordelen van een ruimere rijenafstand van
75cmisdemogelijkheid diehetbiedtomgangbareapparatuur,genormaliseerd voordeaardappelteelt, intezetten.Ruggenteelt maakt dewortels eenvoudiger oogstbaar en directe uitzaai leverteenenorme teeltkostenbesparing.
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Plantenopkweek en uitplanten
Zaaizaad, zaaitijd enzaaizaadhoeveelheid
Levisticum-zaad is redelijk goed bewaarbaar,
zonder een al te snelle achteruitgang van de
kiemkracht. Voor de opkweek van planten kan
overjarig zaaizaad gebruikt worden, zodat niet
met zaaien hoeft te worden gewacht tot ervers
afgerijpt zaadbeschikbaar is. Datishandigwant
hetzaadismeestalpasinaugustusrijp.Hetzaaizaad zal meestal door de contracterende kruidendrogerij, vanuit een eigen productiebron
(eigen selectie), worden geleverd. Van zaad uit
de handel kan de kwaliteit en het verkregen
Levisticum-type tegenvallen. Inverband metde
vormingvanschieters inhet (wortel-)productiejaarmoet vermeden worden datdeplanten voor
delangstedag(21 juni)bovenstaan.Deplanten
mogen niet te fors, en fysiologisch teoud,worden uitgeplant. Als vroegste uitzaai voor plantenteelt wordt de periode rond 10 juni aangehouden.Bijuitzaaiindetweedehelft vanjuni
zalhetgevaarvanbloemvorming inhetproductiejaar beperktblijven. Erwordt200gramzaaizaad per areverzaaid (20 kg per ha) inbezakte
grond op regels van 25-30 cm; er wordt een
diepte aangehouden van 2-3 cm.Als uitgegaan
wordt van minimaal 6000 planten per are dan
kan daarmee uiteindelijk bijna 10 are voor

de wortelteelt worden ingeplant.Tussen plantenbed enteelt zitdusgrofweg een oppervlakte-vermeerderingsfactor van 10. Het plantenbed kan
na zaai tegen onkruid worden gespoten met de
bodemherbicide linuron (1 kg per ha).Voorkieming en opkomst is in de zomer minimaal twee,
meestal rond de drie weken nodig. Een goede
vochtvoorziening is daarbij van groot belang.
Bij droogte moet worden beregend. Juist voor
opkomst kan het onkruid met een contactmiddel
worden doodgespoten.Als het gewas twee echte
blaadjes heeft, kan opnieuw 1kg linuron per ha
worden toegepast.Tussen de regels kan dan echter ook geschoffeld worden.
Als deplanten zichte traag ontwikkelen, kan zo
nodig wat stikstof (40-50 kg per ha) worden bijgegeven.

Planttijd,oprooien,plantmethode,rijenafstandenkosten
Goed plantmateriaal heeft een pinkdikke wortel.
Normaal is dit half oktober bereikt. Meestal
worden de plantjes in deze periode ook opgerooid en uitgeplant. Slechts zelden overwinteren
de planten op het plantenbed om in het voorjaar
te worden uitgeplant.
Wanneerhet loofnog gezond en sterk genoegis,
kunnen deplanten met eenpreilichter opgerooid
worden.Ookkanmeteenbeddenlichter een aantal rijen worden losgetrild en kunnen de planten
handmatig worden opgetrokken. De planten
worden in gelijke richting in kisten gelegd. Het
loof wordt meestal afgesneden/ingekort tot een
lengte van ± 6 cm. Uitplanten geschiedt vlakvelds met een eenvoudige schijvenplantmachine
(vanbijvoorbeeld Accord)waarmee ineen werkgang, bij 50 cm rijenafstand, vijf of zes rijen
kunnen worden geplant. Goed plantmateriaal
van Levisticum is vrij sterk. Ook wanneer de

plantjes niet geheel rechtop worden geplant,
maar geheel in de plantgeul verdwijnen komen
ze in het voorjaar wel weer boven. Er zijn telers
die de planten zonder plantschijven, nagenoeg
vlak in plantgeultjes van ± 10cm diep 'gooien'.
De planten worden door de loopwielen van de
plantelementen voldoende aangedrukt.
Bij een plantverband van 50 x 30, is de plantafstand in de rij 30 cm. Om eenzelfde plantaantal
(66.666 planten per ha) tebereiken,moet bij een
rijenafstand van 75 cm op elke 20 cm in de rij
een plantje staan (plantverband 75x20).Om dit
te realiseren, moet bij het planten langzaam
gereden worden en dienen de plantjes snel (tussen de schijven) te worden ingevoerd. Met de
machine valt het meestal niet mee deze dichte
plantafstand te bereiken.
Uitplanten in voorgevormde ruggen zodat de
wortelgroei van de planten daadwerkelijk boven
maaiveld begint, en niet door aanaardbewerkingen dieper ondergestopt wordt, is machinaal
moeilijk te realiseren.
Dekosten vandeplantenopkweek enhet oprooien en uitplanten van Levisticum variëren per
teler, uitvoering en berekeningsmethode. De
uren en loonkosten voor het oprooien en uitplanten zijn hierbij doorslaggevend. Op basis
van KWIN-cijfers voor vergelijkbare (tuinbouwteelten moet gerekend worden op
ƒ 2000,-totƒ 2500,-per hectare teelt.

Directzaai
Directe inzaai of inzaai ter plaatse van
Levisticum heeft in de praktijk nog nauwelijks
ingang gevonden. Op proefschaal is er echter
positieve ervaring mee opgedaan. Opbasis daarvan kan hierover het volgende worden opgemerkt.
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Zaaitijd,zaaibedbereiding, rijenafstand,
zaaimethode,zaaizaadhoeveelheid en
kosten
Directe inzaai ter plaatse kan zodra een perceel,
na een vroeg ruimende voorvrucht, vrij beschikbaar is. Meestal is dit eind jul^egin augustus
het geval. Het land moet worden geploegd en
nadien weer worden vastgedrukt om te sterke
uitdroging te voorkomen. Natuurlijke regen kan
in deze periode beperkend zijn, terwijl de grond
door voorvrucht en grondbewerking meestal al
droog is. Bij directzaai ligt het voor de hand dit
op voorgevormde ruggen te doen. Voor een
goede vorming van de ruggen en kieming van
het zaad kan beregening noodzakelijk blijken te
zijn. De ruggen kunnen, bij zowel 50 als 75 cm
rijenafstand, worden opgefreesd of met een
rugvormer worden opgebouwd.
Nokkenrad- of pneumatische zaaimachines
moeten, voor het zaaien op ruggen worden aangepast. Deze machines moeten verhoogd op de
wielen worden gezet en er moeten zaaipijpen
worden afgesloten en/of verplaatst. Op 75 cmruggen worden bij voorkeur twee zaairegels
gezaaid, met een onderlinge afstand van ±8cm.
Van het Miniair-super-precisiezaaisysteem bestaan voor zaai op 50- en 75 cm-ruggen standaard zaaimachines die ook in de teelt van witlof en peen worden gebruikt. Voor het verzaaien
van Levisticum-zaad zijn Miniair-zaaischijven
(nummer 80-10) het meest geschikt.
Als zaaizaadhoeveelheid bij nokkenradzaai is in
proeven steeds uitgegaan van 4 kg zaaizaad per
hectare. In twee proeven (1990en 1993) werden
daarmee respectievelijk 27en 59planten per m 2
verkregen. Erwas daarbij overigens een beperkte spreiding tussen de twee rijenafstanden. Dit
geeft aan dat het opkomstresultaat, afhankelijk
van de zaaizaadpartij en het seizoen, zeer sterk
kan wisselen. Hierop isbij deuitzaai, behoudens
eenbepalingvan dekiemkracht,moeilijk teanticiperen. De verdeling van de planten is ook
moeilijk stuurbaar. Bij precisiezaai, waarvoor
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aanzienlijk minder zaad nodig is, werd in één
proef hetplantaantal metgemiddeld slechts20%
teruggebracht. Deze planten stonden evenwel
wat regelmatiger verdeeld in de rijen. De onregelmatige zaadvorm en matige kwaliteit, kieming en opkomst, van het Levisticum-zaaizaad
maakt het zaaien op eindafstand (voorlopig)
tot een onmogelijkheid. Het vormen van ruggen
en het (in loonwerk) ter plaatse zaaien met
een Miniair-super-precisiezaaimachine kost
±ƒ 500,- per ha. In vergelijking met uitplanten
moet detebetelen oppervlakte echter driemaanden eerder beschikbaar zijn!

Wortelsnijden
Gezaaide Levisticum-wortels groeien met een
penwortel de diepte in. Vooral bij een dichte
stand is er hoofdzakelijk een verdikking van de
hoofdwortel en vindt erweinig wortelvertakking
plaats. Gezaaide wortels hebben dan ook een
heel andere vorm dan uitgeplante wortels die
een dikkere kop en meer zijwortels zijn gaan
vormen. Om penwortelgroei van gezaaide Levisticum in de diepte te verstoren, met het idee
dat dit tot een verdikte en vertakte wortelgroei
en beteroogstbare wortels zou leiden, isgeëxperimenteerd met het doorsnijden van de wortels.
Hiertoe werden inapril,meteen speciale machine, hoekschoffelachtige messen vanaf beide zijkanten op een diepte van ± 25 cm door de rug
getrokken. Het effect van wortelsnijden lijkt
sterk afhankelijk van de toepgepaste techniek,
de vochtigheid van de rug en de weersomstandigheden nadien. Er werden plantuitvallen van
20-50% geconstateerd. De gesneden wortels
waren met 15-20 cm duidelijk korter en iets
meerverdikt dan de ongesneden wortels.De uiteindelijke wortelopbrengst lag echter gemiddeld
40% lager dan onbehandeld. De gewichtstoename door diktegroei en vertakking als
gevolgvan hetwortelsnijden weegt nietoptegen
de plantuitval, de tijdelijke verstoring van de
groei en het gewichtsverlies van de wortelpunten. Bij zaai op ruggen kunnen de wortels

waarschijnlijk diep genoeg worden gerooid
waardoor wortelsnijden niet beslist noodzakelijk
is.

Onkruidbestrijding (chemisch en
mechanisch)
In de plantenteelt en bij direct gezaaide
Levisticum kan na zaai, en na opkomst als het
gewas twee echte blaadjes heeft, het bodemherbicide linuron-50%,ineen dosering van 1kgper
ha, toegepast worden.
Na het uitplanten ister bestrijding van eenjarige
onkruiden alleen het bodemherbicide monolinuron-50% (Aresin) officieel toegelaten. Het
kan, in een dosering van 1-2 kg per ha, op gesloten vochtige grond worden toegepast na uitplanten in de herfst en/of uitlopen in het voorjaar. Meestal ontwikkelt zich na het uitplanten
niet veel onkruid meer. Bovendien kan in het
vroege voorjaar, juist voordat het gewas begint
uit te lopen, het perceel met contactherbiciden
worden 'afgebrand'. Vaak is een behandeling
met Aresin na opkomst in het voorjaar dan ook
voldoende. Deze behandeling is ook in een gezaaid bestand toepasbaar.
In het seizoen kan, afhankelijk van het teeltsysteem,één ofmeerderekeren worden geschoffeld
en/of aangeaard. De gewasontwikkeling van
Levisticum, zeker van uitgeplante bestanden en
bij teelt op een rijenafstand van 50 cm, is zodanig dat het onkruid redelijk eenvoudig wordt
onderdrukt.

Bemesting
Levisticum houdt van gronden met een goede
bodemvruchtbaarheid. Organische meststoffen,
met name vaste (stal)mest, kunnen beter niet
direct voorafgaand aan de teelt, maar in bouwplanverband worden toegepast. Mestresten kunnen namelijk tussen de wortels blijven zitten en

het product verontreinigen. De fosfaat- en kalionttrekking door de Levisticum-wortels bij een
goede opbrengst (van 5 ton droog per ha)
bedraagt respectievelijk ongeveer 50 en 130 kg
per ha. Voor de productie van het bladapparaat
moet daarnaast met ongeveer eenzelfde hoeveelheid worden gerekend. Op de meeste zandgronden waar Levisticum wordt verbouwd, is de
bodemvruchtbaarheid zodanig dat dit eenvoudig
geleverd kan worden. Met giften van 500 kg
superfosfaat (20% P 2 0 5 ) en 800 kg patentkali
(30% K 2 0) wordt ruimschoots in de behoefte
voorzien. Bij ter plaatse zaai kan bij de zaaibedbereiding eventueel eenklein beetje stikstof (4050 kg N per ha) worden meegegeven voor de
beginontwikkeling vandeplanten.Bij uitplanten
in de herfst gaat het meer om het aanslaan en de
vestiging van het gewas dan om echte groei en
is, bij een normale bodemvruchtbaarheid, stikstofbemesting voor de winter weinig zinvol.
Vroeg in het voorjaar bij het uitlopen van het
gewas kan zowel in een geplant als in een gezaaid gewas de stikstof worden gestrooid. Bij
een uiteindelijke N-ontrekking door de wortels
van ± 100 kg moet gerekend worden met een
stikstofbemesting van ± 300 kg N per ha. De
stikstof zal eerst hoofdzakelijk voor de loofontwikkeling worden ingezet. Naarmate de
wortelgroei op gang komt, komt er voldoende
minerale stikstof vrij voor deze (wortel)productie. Vanuit de afstervende loofmassa zal een
gedeelte van de voedingsstoffen (waaronder N)
worden gerelocaliseerd.

Gewasontwikkeling
De groei van Levisticum komt vrij traag,
afhankelijk van detemperatuureind maart/begin
april, op gang. De loofgroei is geleidelijk en
bereikt injuli en augustus een lengte van 80-100
cm. Bij een rijenafstand van 75 cm wordt de
grond niet volledig bedekt. Vanaf september,
maar vooral in oktober, wordt de gewaslengte
(bladmassa) snel minder.
Vindt er, ondanks een juiste zaaitijd van de
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Levisticum 1991

loof/wortel vers

loof/wortel droog

Levisticum 1991
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Figuur 5en 6.Verloop loof/wortel-gewichtsverhouding vers en droog van Levisticum, 1991 (vier gezaaide en drie geplante objecten).

Levisicum 1991

Levisticum 1991

loof droog (g)
100-
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4-SEP
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Figuur 7en 8.Verloop droge wortel- en loofgewicht per plant van Levisticum, 1991 (vier gezaaide endrie geplante objecten).

planten, onverhoopt toch bloemvorming plaats
(bijvoorbeeld als gevolg van een koude winter
gecombineerd met een zeer moeizame beginontwikkeling in het voorjaar) dan dienen deze
bloemstengels vroegtijdig diep uitgesneden te
worden.
De ontwikkeling van de loof/wortelgewichtsverhoudingen vers en droog in de teeltproef
1991iszeerevenwichtigenlaat,bijdeverschillenderijenafstanden,geen verschil zien tussen
geplante en gezaaide objecten (figuur 5 en 6).
Versisdeloofmassa injulinogviertot vijfmaal
zo groot als het wortelgewicht. Eind oktober is
de loof/wortel-gewichtsverhouding, zowel vers
alsdroog,echtertotverbeneden 1 gedaald,hetgeen duidt op het nagenoeg volledig afsterven
vanhetbovengrondsegewas.
De ontwikkeling van de droge wortel- en loofproductieperplant (figuur 7en8)laat duidelijk
de grotere productiviteit van geplante ten
opzichte van gezaaide Levisticum zien. De
geplante objecten vertonen, onafhankelijk van
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de rijafstand, een snellere wortelgewichtstoename dan de gezaaide objecten. De plantdichtheid in derij ishiervan deoorzaak. Dewortels
van gezaaide Levisticum blijven penwortelachtig enzijn beperkt vertakt. Geplante wortels
hebben een sterk verdikte kop, zijn grover en
hebbenenhebbenveelmeerzijwortels.

Ziektenenplagen
Wanneereenruimevruchtwisseling(1 op4)met
andere schermbloemigen wordt aangehouden
doen zich in de teelt van Levisticum weinig
problemenvoor.
Het Levisticum-blad kan worden aangetast, en
pleksgewijs worden 'leeggevreten' door larven
van de selderijmineervlieg (Euleia heraclei).
Bestrijding ismoeilijk, maar de aantasting lijkt
nooit zodanig dat het ten koste gaat van de
wortetopbrengst.
Bladvlekkenziekten als Septoria en Alternaria
kunnenhetbladapparaatsterkaantasteneninhet

: ». rf'" | Afb. 1.Volgroeid
is_aSàasssi_ vegetatiefAngelica-gewas.

;;:ß i
•r

v r.V-v;,/J.

*M
Afb. 3.Angelica-bloemstengels/zaadschermen.
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Afb. 2.Angelica-wortels.

22

• - " • . ..— * '

i

aatse gezaaid
Levisticum-gewas

Afb. 5.Levisticum-gewas
inbloei.
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Afb. 6. Levislicum-wortel
(geplant).

Afb. 7.Ter plaatse gezaaid
vegetatief valeriaangewas
(juni/juli).
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Afb. 8. Bloeiende valeriaan.

Afb. 9.Valeriaanwortels.
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Aft>. 10. Gedroogde
Angelica radix.

Afb. 11. Gedroogde
Levisticum radix.
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Afb. 12.Met meskouters
over de regel doorsnijden
van de valeriaanwortels.
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1 Afb. 13. Openbrekende
* grondbalk op de rooimat.
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Afb. 14.Gedroogde Radix
Valerianae.
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najaar vervroegd doen afsterven. Er zijn tegen
deze ziekten geen fungiciden toegelaten. Ook is
er geen inzicht in de relatie tussen aantasting en
opbrengstderving.
Ineen tenauwevruchtwisseling en bij langdurig
vochtige en/of koude omstandigheden kan
violetwortelrot (Rhizoctonia) de wortels volledig aantasten en een gewas te gronde richten.
De wortelgroei van Levisticum kan ook worden
aangetast door vrijlevende aaltjes (Pratylenchussoorten).

Oogsttijd, loofverwijdering,
oogstmethode entarrapercentages
In november-december worden de wortels
geoogst. De bovengrondse gewasmassa is dan
meestal al volledig afgestorven. In de winter en
tijdens een vorstperiode gaandeverse opbrengst
en de wortelkwaliteit achteruit. Oogsten in het
voorjaar is daarom risicovol.
Voor de oogst moeten eventuele loofresten met
een volvelds loofklapper/klepelmaaier worden
verwijderd. Dit koppen moet nauwkeurig
gebeuren. De regelmatigheid van de gewasstand
en de gebruikte machine bepalen in belangrijke
mate het resultaat. Te diep koppen geeft naast
verlies aan opbrengst een verlies aan vluchtige
olie als gevolg van de wortelbeschadiging. Het
rooien vindt plaats met al of niet, in meer of
mindere mate, aangepaste aardappelrooimachines. Inde teelt op een rijenafstand van 75cm
(ruggen) zijn deze, veelal tweerijige, rooimachines nagenoeg standaard inzetbaar.
Voor het oogsten in een 50 cm-teeltsysteem
moeten de rooischaren worden verplaatst. Soms
worden de rooiers uitgerust met schudlichters.
Levisticum wortelt relatief (tot 30 cm) diep
waardoor de rooischaren, zeker bij vlakveldsteelt, soms wat verlengd dienen te worden. Om
doorsnijding van de wortels te voorkomen, worden bij Levisticum somsrooipennen gebruikt. In
een vastgeworteld gewas kunnen daarmee

echter, door het kapottrekken van de wortelkroon, zijwortels afscheuren en als opbrengstverlies achterblijven.
Levisticum is met rooimachines waarvan de
rooimatten en de schudsystemen goed werken
redelijk schoon te oogsten. Soms wordt in twee
fasen geoogst. De grond en wortels krijgen dan
even de tijd om wat op te drogen waardoor bij
het opnemen extra grond kan worden uitgeschud. Meestal is er een tussenopslag aan de
hoopop het erfvan de teler enwordt, nadat alles
gerooid is,het product opgeladen en per vrachtauto naar de drogerij vervoerd.
De hoeveelheid tarra die met de Levisticumwortels wordt aangeleverd, valt zeker in
vergelijking met Angelica- en valeriaanwortel,
mee. Tarrapercentages van rond de 25 procent
zijn in de praktijk haalbaar. In proeven werd
weinig verschil geconstateerd tussen het tarrapercentage van gezaaide en geplante Levisticum. Geplant in ruggen geeft wat minder tarra
dan geplant vlakvelds.

Wortelopbrengsten
De wortelopbrengsten verschillen per teler,
seizoen enperceel. Intabel 3zijn de gemiddelde
cijfers weergegeven van drieplant- en vier zaaiobjecten uit een goed geslaagde teeltproef, op
zeer lichte zavelgrond, in 1991.
In het algemeen wordt met praktijkopbrengsten
van 20 tot 25 ton verse wortels (4-5 ton droog)
per hectare gerekend.
Uit de teeltproeven is gebleken dat met gezaaide gewassen een even goede opbrengst kan wordengerealiseerd alsmetuitplanten.Uitplanten is
echter opbrengstzekerder omdat het precieze
plantaantal en eenjuiste plantverdeling kan worden gehaald. Bij inzaai is dit veel moeilijker
stuurbaar. Wanneer wordt uitgeplant is er, bij
eenzelfde plantaantal,geen verschil in opbrengst
tussen 50-/of 75 cm rijenafstand. Bij zaai is de
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Tabel 3 .Gemiddelde cijfers van drie plant- en vier zaaiobjecten, Levisticum-teeltproef 1991.
planten per m2

vers

droge stof

droog

tarra %

gewicht

(najaar 1990)

ton/ha

%

ton perha

geplant

6,6

25,1

22,4

5,7

18,3

371

gezaaid

35,4

25,2

21,4

5,4

26,0

108

opbrengst bij 75 cm rijenafstand wat lager dan
bij 50cm rijenafstand. Het tarrapercentage van
gezaaide Levisticum is niet lager dan van
geplante Levisticum.

Verwerking
In de meeste gevallen worden de Levisticumwonels door de contracterende drogerij zelf
gewassen, gesneden en gedroogd. Soms vindt
hetwassenbijderdenplaats,bijvoorbeeld ineen
gespecialiseerde wortelwasserij. Het wassen
geschiedt meestal inmeerdere werkgangen.Pas
aan het eind worden de wortels gesneden. Om
verlies aan etherische olietevoorkomen, wordt
bij lage temperaturen (40-50°C) gedroogd.
Meestal in eestdrogers (droogvloerkamers), bij
een beperkte storthoogte (50 cm), in een langdurig proces van enkele dagen. Het gedroogde
product wordt, afhankelijk van de wens vande
afnemer nabewerkt (gebroken, gesneden,
gemalen en/of gefractioneerd), en afgezet als
RadixLevistici/Levistici radix(afbeelding 11).
Voor het gehalte aan vluchtige olie geldt een
minimumvan0,5%.

Economie
Het economische resultaat van de Levisticumteeltissterkafhankelijk vanhetgroeiseizoen,de
wijze waarop de teelt wordt uitgevoerd en de
teeltmaatregelen die door de teler worden
genomen. Tabel 4 geeft een mogelijke saldoberekening voor geplante en gezaaide
Levisticum. De prijs van de verse, schoongewassen wortels ligt vast in het teeltcontract.
Afhankelijk van de drogerij vindt een korting
plaatswanneerhettarrapercentagetehoogofhet
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gram per wortel

drogestofgehalte van de wortels te laag is.
Afhankelijk van de dro-gerij worden voor de
aflevering vanaf het erf via een aardappelreiniger enhet transport naarde fabriek, kosten
inrekeninggebracht.
Hoewel het uitplanten wat oogstzekerder is,
wordt hier uitgegaan van eenzelfde wortelopbrengst bij uitplanten en zaaien. Er is geen
rekening gehouden met het feit dat voor
directzaai hetperceel/deoppervlakte vroegeren
(in totaal ongeveer drie maanden) langer
beschikbaar moet zijn.
De kosten van losse planten zijn met één cent
per stuk laag. Meestal wordt de plantenteelt
vanuit de drogerij, bij een van de wortelgewastelers ondergebracht, soms worden ze door
decontractnemer zelfopgekweekt.
Voor planten in loonwerk wordt, inclusief de
arbeid die nodig is om de plantelementen te
bezetten, ±ƒ 1500,-perhagerekend. Eenplantmachinealleenkostƒ300,-totƒ450,- perhaen
50uurarbeid (àƒ20,-)ƒ 1000,-perha.
Hierbij wordt uitgegaan van officiële tarieven.
Vaakheeft dedrogerijeenplantmachineineigen
beheer, en wordt er in de herfstvakantie met
scholieren geplant. De kosten kunnen dan
aanzienlijk lageruitvallen.
Dezaaikosteninloonwerkzijn met ƒ500,- hoog.
Hierbij is rekening gehouden met het vormen
van de ruggen en het daarop uitzaaien met een
precisiezaaimachine. De saldi bij eigen mechanisatie laten een beperkt verschil zien in het
voordeel vanzaaien.Wordendeofficiële kosten
van losse arbeid/loonwerk gerekend dan blijft
vaneengezaaidgewasaanzienlijkmeerover dan
wanneerwordtuitgeplant.

Tabel 4 . Saldoberekening Levisticum.

gezaaid

geplant

hoofdproduct

hoeveelheid

prijs

bedrag

hoeveelheid

prijs

bedrag

20000

0,40

8000

20000

0,40

8000

bruto-opbrengst (a)

8000

8000

toegerekendekosten
ptantmateriaa!

66000

0,01

zaaizaad

660

-

4

50

200
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meststoffen:
KAS

300

0,95

285

350

0,95

superfosfaat

100

0,76

76

100

0,76

76

patentkali

240

1,45

348

240

1,45

348

1

45

45

monolinuron-50%

2

59

118

2

59

118

glyfosaat

3

35

105

3

35

105

herbiciden:
ünuron-50%

overige kosten:
rente

1150

7%

80

790

7%

55

verzekering

8000

0,88%

70

8000

0,88%

70

tot.toegerekende kosten (b)

1742

1349

saldoeigenmechanisatie(a-b)

6258

6651

lossearbeid/loonwerk:
planten

1

1500

1500
1

500

500

oogsten

1

1000

1000

1

1000

1000

reinigen/afleveren

1

250

250

1

250

zaaien

250

tot losse arbeid/loonwerk

2750

1750

saldo na aftrek

3508

4901
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VALERIANA OFFICINALIS
Teeltsystemen
Inhetgangbare teeltsysteem vanvaleriaan wordt
uitgegaan van eenjarige teelt waarbij in het
vroege voorjaar ter plaatse (vlakvelds bij een
rijenafstand van 50 cm) wordt gezaaid en in het
najaar van hetzelfde seizoen de wortels worden
gerooid. Een enkele maal is geëxperimenteerd
met najaarszaai, uitzaai op ruggen en met het
opkweken van plantmateriaal en het uitplanten
daarvan. Hoewel de opbrengst en oogstzekerheid van geplante valeriaan nogal wat hoger is
dan vangezaaidevaleriaan houdtdepraktijk, om
kostentechnische redenen, vast aan uitzaai ter
plaatse.Voor devolledigheid zal hier echter ook
het plantenopkweek- en uitplant-teeltsysteem
worden beschreven.

Directzaai
Zaaitijd,zaaibedbereiding, rijenafstand,
zaaimethode,zaaizaadhoeveelheid, kosten en najaarsinzaai
Om het seizoen ten volletebenutten en rekening
houdend met de trage opkomst en beginontwikkeling van valeriaan, wordt gestreefd naar een
vroege uitzaai, liefst de tweede helft maart.
Voor het fijne zaad en de ondiepe inzaai is een
niet te diep losgemaakt vlak en vast zaaibed
noodzakelijk. Vooral bij na de winter geploegde
grond moet, hetzij met een vorenpakker, hetzij
door aanrijden, de aansluiting met de ondergrond hersteld worden.
Valeriaan wordt vlakvelds gezaaid bij een rijenafstand van 50cm. De vegetatieve gewasgroei is
zodanig dat bij 50 cm rijenafstand het gewas in
staat is de grond uiteindelijk volledig te
bedekken. Bij een ruimere rijenafstand van
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75 cm is dit niet het geval en daalt de wortelproductie per hectare. Bij zaai op ruggen zijn de
kieming en opkomst minderdanbij uitzaai vlakvelds als gevolg van een minder regelmatige
vochtvoorziening.
Meestal wordt gezaaid met Stanhay-zaaimachines, met specifiek voor valeriaan-zaad
gemaakte zaaibandjes. De diepteregeling van de
Stanhay-zaaimachines is,doorhet loopwiel voor
en achter het zaaikouter, goed instelbaar en het
zaad wordt goed aangedrukt. Er wordt oppervlakkig gezaaid Qktot maximaal 1cm diep). In
toenemende mate wordt ook gezaaid met de
Miniair-super-precisiezaaimachines. Er wordt
hiermee niet op afstand gezaaid. De gebruikte
zaaischijven verzaaien aaneengesloten regels
zaaizaad. De goede diepteregeling en het aandrukmechanisme bij deze zaaimachines zorgen
voor een goede opkomst van de valeriaan.
Het zaaizaad wordt veelal door de contracterende firma/drogerij geleverd. Vaak gaat het om
eigen selecties met een goede zaad- en productkwaliteit.
Om verzekerd te zijn van voldoende planten en
opkomstrisico's te vermijden worden, in verhouding tot het zaadgewicht, grote zaaizaadhoeveelheden van rond de 3kg per ha verzaaid.
Uit proeven blijkt dat dit te prefereren is boven
een zaaizaadhoeveelheid van 1,8 kg per ha.
De kosten van het zaaien kunnen variëren doordat de contracterende firma het zaaien in loonwerk of in eigen beheer kan uitvoeren. Er moet
gerekend worden met een bedrag van ±ƒ 250,-.
Met inzaai in de nazomer (augustus) zijn op
proefveldschaal redelijke resultaten behaald. De
kans isechter aanwezig dat de valeriaan-plantjes
zichvoordewinteronvoldoende sterkontwikkelen waardoor, als gevolg van uitwintering, aanzienlijke plantverliezen kunnen optreden. Dit is
vooral het geval wanneer op ruggen wordt uit-

gezaaid. In de praktijk worden geen voordelen
van nazomerzaai boven (tijdige) voorjaarszaai
gezien.

Plantenopkweek en uitplanten
Zaaitijd, zaaizaadhoeveelheid en
zaaimethode
Vooreen voorjaarsuitplant moethetplantmateriaal zeer vroeg, onder platglas of in een kas worden opgekweekt. Opkweek vroeg in het voorjaar
(vanafbegin maart)onder platglas of in dekasis
arbeidsintensief en kostbaar en wordt meestal
overgelaten aan professionals.
Een alternatief is opkweek in de vollegrond op
een plantenbed in de nazomer en het uitplanten
in de herfst. Opkweek in de nazomer verhoogt
de kans op bloemstengel(schieter)-vorming in
het teeltseizoen.
Bij plantenopkweek op een plantenbed in de
nazomer (juli/augustus) wordt 20-30 gram per
are (2-3 kg zaaizaad per ha) gezaaid met een
zaaimachine op regels van 25-30 cm.Als uitgegaan wordt van 6000 planten per are dan kan
daarmee uiteindelijk bijna 10 are voor de wortelteelt worden ingeplant. Tussen plantenbed en
teelt zit dus grofweg een oppervlakte-vermeerderingsfactor van 10. Voor de kieming en
opkomst zijn bij voldoende vocht twee tot drie
weken nodig. Bij droogte moet worden beregend. Juist voor opkomst kan het onkruid met
een contactmiddel worden doodgespoten. Na
opkomst kan worden geschoffeld. Indien de
planten zich te traag ontwikkelen, kan zo nodig
wat stikstof (40-50 kg per ha) worden bijgegeven.

Planttijd, oprooien, plantmethode,rijenafstand en kosten
Goed plantmateriaal van valeriaan heeft een fijn
vertakt wortelkluitje. Normaal isdit half oktober
bereikt. Meestal worden deplantjes indezeperi-

ode ook opgerooid en uitgeplant. Slechts zelden
overwinteren deplanten ophetplantenbed omin
het voorjaar te worden uitgeplant.
Met een beddenlichter kan een aantal rijen worden losgetrild en handmatig worden opgetrokken. De planten worden, zo goed mogelijk,
in gelijke richting in kisten gelegd. Het loof
moet soms worden ingekort tot een lengte van
±6 cm. Uitplanten geschiedt vlakvelds met een
eenvoudige schijven-plantmachine (van bijvoorbeeld Accord) waarmee in een werkgang, bij
50cm rijenafstand, vijf of zes rijen kunnen worden geplant. Deplantjes moeten metdekop naar
boven, liefst met wat loof boven de grond uit,
worden ingeplant en door de loopwielen van de
plant-elementen stevig worden aangedrukt. Bij
een plantverband van 50x 30,is de plantafstand
in de rij 30cm en worden 66.666 planten per ha
geplant. Om dit te realiseren, moet bij het
planten langzaam gereden worden en dienen de
plantjes snel tussen de schijven te worden
ingevoerd. Met de machine valt het niet mee
dezedichteplantafstand tebereiken.Vanwegede
wortelvorm vereisthetzorgvuldig uitplanten van
valeriaan meer aandacht dan het uitplanten van
Angelica en Levisticum.
Dekosten vandeplantenopkweek en het oprooien en uitplanten van valeriaan variëren per teler,
uitvoering en berekeningsmethode. De uren en
loonkosten voor het oprooien en uitplanten zijn
hierbij doorslaggevend. Op basis van KWINcijfers voor vergelijkbare (tuinbouw-) teelten
moet gerekend worden op ƒ 2000,- tot ƒ 2500,per hectare teelt.Voor losse planten opgekweekt
(en in bosjes gebundeld opgetrokken) onder
(plat) glas moet met een prijs van 3,5 cent per
stuk (1992) worden gerekend (ƒ 2350,per ha).

Onkruidbestrijding (chemischen
mechanisch)
Na het uitplanten is ter bestrijding van eenjarige
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onkruiden alleen het bodemherbicide monolinuron-50%(Aresin) toegelaten. Hetkan, ineen
dosering van 1-1,5 kgperha,opgeslotenvochtige grondwordentoegepast nauitplanten inde
herfst en/of voor het uitlopen in het voorjaar.
Meestal ontwikkelt zich na het uitplanten niet
veelonkruid meer.Bovendienkaninhetvroege
voorjaar, juist voordat het gewas begint uit te
lopen,hetperceelmetcontactherbicidenworden
'afgebrand'. VaakiseenbehandelingmetAresin
inhetvoorjaar danookvoldoende.
Inhet seizoen kan,afhankelijk vanhetteeltsysteem,éénofmeerdere keren,alofnietaanaardend,worden geschoffeld. Als de valeriaan zich,
naeentragebeginfase, eenmaalgevestigd heeft,
ishet gewasredelijk in staat deonkruidgroeite
onderdrukken.

hetmeerom hetaanslaanendevestigingvanhet
gewasdanomechtegroeienis,bijeennormale
bodemvruchtbaarheid, stikstofbemesting voor
dewinterweinigzinvol.Inhetgroeiseizoenkan,
zowelineengeplantalsineengezaaidgewas,de
stikstof worden gestrooid. Bij een uiteindelijke
N-ontrekking doordewortelsvan±70kgmoet
gerekendwordenmeteenstikstofbemesting van
150-200 kg N per ha. De stikstof zal eerst
hoofdzakelijk voor de loofontwikkeling worden
ingezet.Naarmatedewortelgroeiopgangkomt,
komt er voldoende minerale stikstof vrij voor
deze (wortel)productie. Vanuit de afstervende
loofmassa zaleengedeeltevandevoedingsstoffen (waaronder N) worden gerelocaliseerd. Via
derestmassa vanhetbovengrondse gewasnade
oogst,blijft echtereendeelvandemineralenop
hetlandachter.

Bemesting

Gewasontwikkeling

Valeriaan houdt van gronden met een goede
bodemvruchtbaarheid. Organische meststoffen,
met name vaste (stal)mest, kunnen beter niet
direct voorafgaand aan de teelt, maar in bouwplanverband worden toegepast. Mestresten
kunnen namelijk eenvoudig tussen de wortels
blijven zitten en het product verontreinigen. De
fosfaat- en kali-onttrekking door de valeriaanwortelsbijeengemiddeldeopbrengst (van3 ton
droogper ha)bedraagt respectievelijk ongeveer
45 en 75 kg per ha. Voor de productie van het
bladapparaat kan daarnaast ongeveer eenzelfde
hoeveelheid wordengerekend.
Opdemeestezandgrondenwaarvaleriaanwordt
verbouwd, is de bodemvruchtbaarheid zodanig
dat dit eenvoudig geleverd kan worden. Met
giften van 450 kg superfosfaat (20% P2O5)en
500kgpatentkali(30%K20)wordtruimschoots
indebehoefte voorzien.

Gezaaidevaleriaanheeft veeltijd nodigomzich
te vestigen. Meestal pas na een maand worden
kleinekiemplantjes zichtbaar. Paseindjuli worden gesloten gewassen gevormd. In valeriaanproeven van 1988-1990 werden in de maanden
augustus, september en oktober, van de
beproefde objecten, de loof/wortel-gewichtsverhoudingen bepaald. Intabel 5zijn degemiddelden van de gezaaide en geplante objecten vermeld.Hetgaatomgemiddelden vanruggenteelt
envlakveldsteelt, bij gezaaide valeriaan;bovendienbijtweezaaidichtheden.
Duidelijk isdatgezaaidevaleriaangedurendede
gehelenazomerhogere loof/wortel-gewichtsverhoudingen vertoont dan geplante valeriaan.
Geplante valeriaan groeit compacter, veroudert
gelijkmatiger en rijpt eerder af. Zaaigewassen
zijn later,gaan langerdoor met loofvorming en
blijven langergroen.
Zowel bij gezaaide als geplante valeriaan is,in
deperiodewaarin dedaadwerkelijke wortelproductie van de valeriaan plaats heeft, een
duidelijke stijging van het worteldrogestofpercentage zichtbaar. Ondanks de ontwikke-

Bij ter plaatse zaai kan bij de zaaibedbereiding
eventueel een beetje stikstof (50 kg N per ha)
worden meegegeven voordebeginontwikkeling
van de planten. Bij uitplanten in de herfst gaat
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Tabel 5.Seizoensverloop loof/wortel-gewichtsverhouding enworteldrogestofpercentage vangezaaide engeplante valeriaan, teeltproeven
1988-1990.
september

augustus

oktober

loof/wortel

ds%-wortel

loof/wortel

ds%-wortel

loof/wortel

ds %-wortel

gezaaid

4,24

18,3

3,0

21,2

1,97

30.8

geplant

2,46

18,4

2,0

24,8

1,56

31,0

lingsverschillen is het verloop van het worteldrogestofpercentage van beide teeltvarianten
vergelijkbaar.
Omdat bijgezaaidevaleriaan deplanten volledig
tot eenzode ineengroeien isde wortelgewichtstoename (productiviteit) per individuele plant
gedurende het naseizoen nauwelijks te bepalen
en niet te vergelijken met uitgeplante planten.
De wortelvorm van (dooreengegroeide) gezaaide valeriaanplanten en geplante valeriaan
vertoont overigens eenzeer grote gelijkenis.

Ziektenenplagen
Wanneermetvaleriaan inhetbouwplan eennormale vruchtwisseling wordt aangehouden, doen
zich indeteelt weinigproblemen metziektenen
plagen voor.
Soms kan, in de zomer onder droge en warme
condities, echte meeldauw het gewas (blad en
stengel) meteenwitte waas van schimmelpluis
overdekken. Vooral volgroeide bladeren worden
aangetast. Hetgewas lijkt erweinigvante lijden
en vaak verdwijnt de aantasting na verloopvan
tijd. Eenschaderelatie tussen aantasting enproductieschade isniet bekend. Erwordt verondersteld dat valeriaan waardplant is voor bepaalde
vrijlevende aaltjes (Pratylenchus-soorten).

Oogsttijd, loofverwijdering,
oogstmethodeentarrapercentage
In november-december worden de valeriaanwortels geoogst. In de winter en tijdens een
vorstperiode gaat de verse opbrengst, en de

wortelkwaliteit, achteruit. Oogsten in het voorjaar isdaarom onnodig risicovol.
Het duurt lang, ener zijn behoorlijke nachtvorsten voor nodig omvaleriaanloof ineen te laten
zakken en te laten afsterven. Zeker bij
gezaaide valeriaan blijft ertot lang inde winter
een forse bladmassa opdewortels aanwezig.Als
loof en stengel afsterven, blijven de taaie
houtvezels en de nerven uit stengel en blad
achter.Voor deoogst moeten deloofresten worden verwijderd. Het gewas moet worden ontbladerd en licht worden gekopt. Ditkanmet een
volvelds loofklapper/klepelmaaier waarbij het
loof zeer fijn wordt kapotgeslagen of wordt
afgevoerd op de naastliggende, reeds gerooide
baan.
Het koppen moet nauwkeurig gebeuren. Het
resultaat hangt in belangrijke mate af van de
regelmatigheid van de gewasstand en de
gebruikte machine. Blijven te veel loofresten
achter danverhoogt ditdekans opbroei aande
hoop (russenopslag). Loofresten bemoeilijken
het wasproces eninextreme gevallen moetende
wortels in de drogerij handmatig worden
nagekopt om een te sterke verontreiniging van
het gedroogde product te voorkomen. Te diep
koppen geeft naast verlies aan opbrengst een
verlies aan vluchtige olie als gevolg van de
wortelbeschadiging.
Het rooien vindt plaatsmetalofniet,inmeerof
mindere mate, aangepaste aardappelrooimachines. Voor het oogsten in een 50 cm-teeltsysteem moeten de rooischaren worden verplaatst.
De worteldiepte van valeriaan blijft beperkt tot
20 cmwaardoor derooidiepte, zeker bij teelt in
ruggen, geen probleem vormt. Om de enorme
hoeveelheden tarra enigszins te beperken, wor-
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den de rooimatten en de schudsystemen op de
rooiers aangepast. Soms wordt in twee fasen
geoogst. De grond en wortels krijgen dan even
de tijd om wat op te drogen waardoor bij het
opnemen extra grond kan worden uitgeschud.
In proeven is goede ervaring opgedaan met het,
juist voor de oogst, met meskouters Iangsover
middendoorsnijden van de plantregels. Hiervoor
werden in de paralellogrammen van een zesrijige, bestuurbare, schoffelbalk meskouters
gezet (zie afbeelding 12). Hierdoor breekt de
opgerooide grondbalk vol wortels op de rooimat
open (afbeelding 13),en kan beter door de rooimatten worden verwerkt. Vooral bij gezaaide
valeriaan, waarbij de wortels in de regels
volledig ineengegroeid zijn, is dit een goed
systeem.
Meestal is er een tussenopslag aan de hoop op
het erf van deteler en wordt, nadat alles gerooid
is, hetproduct opgeladen en per vrachtauto naar
de drogerij vervoerd. Het opladen op de vrachtauto geschiedt bij voorkeur over een intensief
reinigende (fabrieks-)aardappel- of bietenreiniger om grond kwijt te raken.

seizoen enperceel. Intabel 6zijn de gemiddelde
opbrengsten van gezaaide en geplante valeriaan,
zowel vlakvelds als op ruggen geteeld, uit twee
proefseries vermeld. Het gaat om drie proeven
waarin de uitplant en directzaai in één seizoen
plaatsvond (Elburg 1988-1990), en om twee
proeven waarbij nazomerzaai en uitplant in de
herfst met elkaar werden vergeleken (Slootdorp
1990/1991 en 1992/1993).
In het algemeen wordt met praktijkopbrengsten
van 15 tot 20 ton verse wortels (3-4 ton droog)
per hectare gerekend.

Dehoeveelheid tarra diemetde valeriaanwortels
wordt aangeleverd, is inhet algemeen zeerhoog.
Tarrapercentages van 70-80% vormen geen uitzondering! Er is daarbij geen verschil tussen
gezaaide of geplante, en vlakvelds of op ruggen
geteelde, valeriaan.

Verwerking

Uit de teeltproeven blijkt dat gezaaide valeriaan
20-40%minderopbrengt dan geplante valeriaan.
Voor de trage beginontwikkeling van zaaigewassen, zeker bij zaai in het voorjaar, is de
lengte van het seizoen beperkend voor de productie. Bij de nazomerzaai/herfstuitplant heeft
plantuitval in de winter bij de zaai-objecten een
extra opbrengstverlaging veroorzaakt. De in
deze proeven bepaalde tarrapercentages laten
geen verschil zien tussen geplante en gezaaide
valeriaan.

Soms worden de valeriaanwortels door de contracterende drogerij zelf gewassen en gesneden.
Vanwege de grote hoeveelheden tarra vindt het
wassen in toenemende mate bij derden plaats,
bijvoorbeeld in een gespecialiseerde wortelwasserij. Het wassen dient op een zeer intensieve wijze te geschieden, meestal in meerdere
werkgangen. Om de grond uit de wortelkernen

Wortelopbrengsten
De wortelopbrengsten verschillen per teler,

Tabel 6 .Gemiddelde opbrengsten gezaaide en geplante valeriaan in twee verschillende proefseries.

vers ton per ha

drogestofpercentage

droog ton per ha

tarrapercentage

Elburg (1988-1990)
gezaaid

15,8

21,1

3.3

geplant

19,7

21,2

4,2

gezaaid

13,6

22,0

3,1

72,8

geplant

24,2

22,7

5,6

73,0

Slootdorp (1990/1991, 1992/1993)
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te krijgen, moeten de wortels daarbij grof
worden gesneden.
Om verlies aan etherische olie en valereenzuur
te voorkomen, wordt bij lage temperaturen
(30-40°C) gedroogd. Het drogen vindt meestal
plaats ineestdrogers (droogvloerkamers), bij een
beperkte storthoogte (50 cm), in een langdurig
proces van enkele dagen.
Het gedroogde product wordt, afhankelijk van
de wens van de afnemer nabewerkt (gebroken,
gesneden, gemalen en/of gefractioneerd), en
afgezet als Radix Valerianae/Valeriana radix
(afbeelding 14).
Voor het gehalte aan vluchtige olie geldt een
minimum van0,5%.

Economie
Het economische resultaat van de valeriaan-teelt
is sterk afhankelijk van het groeiseizoen, de
wijze waarop de teelt wordt uitgevoerd en de
teeltmaatregelen die door de teler worden
genomen. Tabel 7 geeft een mogelijke saldoberekening voor geplante en gezaaide valeriaan.
De prijs van de verse, schoongewassen wortels
ligt vast in het teeltcontract. Afhankelijk van de
drogerij vindt een korting plaatswanneerhet tarrapercentage te hoog ofhet drogestofgehalte van
de wortels te laag is.Afhankelijk van de drogerij
worden voor de aflevering vanaf het erf via een

aardappelreiniger en het transport naar de fabriek kosten in rekening gebracht. Uitplanten
geeft bij valeriaan een hogere wortelopbrengst
dan zaaien. De kosten van losse planten is met
2cent per stuk laag.Opkweek onder(plat)glas is
duurder.
Meestal wordt de plantenteelt vanuit de
drogerij, bij een van de wortelgewastelers
ondergebracht.
Voor planten in loonwerk wordt, inclusief de
arbeid die nodig is om de plantelementen te
bezetten, ±ƒ 1500,- per ha gerekend.
Een plantmachine alleen kost ƒ 300,- tot
ƒ 450,- per ha en 50 uur arbeid (à ƒ 20,-)
ƒ 1000,- per ha. Hierbij wordt uitgegaan van
officiële tarieven. Vaak heeft de drogerij een
plantmachine in eigen beheer en wordt er in de
herfstvakantie met scholieren geplant. Dekosten
kunnen dan aanzienlijk lager uitvallen.
Bij de zaaikosten in loonwerk (±ƒ 250,-per ha)
is uitgegaan van vlakveldszaai met een pneumatische zaaimachine.
De saldi bij eigen mechanisatie laten een aanzienlijk verschil zien in het voordeel van planten. Worden de officiële kosten van losse
arbeid/loonwerk gerekend dan blijft van een
geplant gewasjuist ietsminderoverdan wanneer
wordt gezaaid.
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Tabel 7. Saldoberekening Valeriaan.

hoofdproduct

geplant

gezaaid

hoeveelheid

prijs

bedrag

hoeveelheid

prijs

bedrag

20000

0,40

8000

15000

0,40

6000

8000

bruto-opbrengst (a)

6000

toegerekendekosten
plantmateriaal

66000

0,02

zaaizaad

1332

-

3

100

300

238

meststoffen:
KAS
superfosfaat
patentkali

200

0,95

190

250

0.95

90

0.76

70

90

0,76

70

150

1,45

218

150

1,45

218

herbiciden:
monolinuron-50%

2

59

118

2

59

118

glyfosaat

3

35

105

3

35

105

overige kosten:
rente

1000

7%

70

710

7%

50

verzekering

8000

0,88%

70

8000

0.88%

70

tot.toegerekende kosten (b)

2167

1169

saldo eigen mechanisatie (a-b)

5833

4831

losse arbeid/loonwerk:
1

1500

1500
1

250

250

oogsten

1

1000

1000

1

1000

1000

reinigen/afleveren

1

500

500

1

500

planten
zaaien

500

tot. losse arbeid/loonwerk

3000

1750

saldo na aftrek

2833

3081
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Nog verkrijgbare PAV-uitgaven 1
Verslagen
228 Effecten intensieve bouwplannen oplichtezavelgronden indeNoordoostpolder (WG140).
A.Rops,december 1996
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M.H.J.P.vanderBurgtening.M.vanderHam,december 1996
222. Cichorei.Verslagvanvierjaarteeltonderzoek.Ir.CE.Westerdijk,oktober 1996
221. Natmaken,drogenenhelenvanpeenenwitlofwortels. Ing.J.A.Schoneveldening.H.RVersluis,
oktober 1996
220. Toepassingvanhetstikstofbijmestsysteeminzaaiuien.Ir.C.L.M,deVisser,oktober 1996
219. Teeltonderzoekwortelgewaskruiden Angelica,levisticumenvaleriaan1987-1993.
Ing.H.J.vanderMheen,oktober 1996
218. Teeltonderzoek Digitalis lanata 1987-1994.Ing.H.J.vanderMheen,oktober 1996
217. Effectenvanmaïs-grasvruchtwisseling.Ir.W.vanDijk,oktober 1996
216. Stikstofbemesting ennutriîntenopnamevanbroccoli.Dr.ir.A.P. Everaarts,C.P. deMoeiendr.
ir.R deWilligen,oktober 1996
215. InvloedvanN-rijenbemestingopdrogestofproductie enN-benuttingbijsnijmaïs.
Ir.W.vanDijk,juli 1996
214. Effectvanrijenafstand,plantdichtheidenstikstofbemesting opdeopbrengst,kwaliteiten
gevoeligheidvoorBotrytiscinereabijstamslaboon (Phaseolusvulgaris).Ing.J.J.Neuvel,
ing. H.RVersluisenir.K.J.Osinga,september 1996
213. BEA,LP-modelenOrspel; eenbeschrijvingenvergelijkingvanhulpmiddelen inhet
bedrijfseconomische onderzoek.Ir. J.Smid,drs.AT.Krikkeenir.H.B.Schoorlemmer.maart1996
212. Effectenvanbodembedekkingopdeopbrengst enkwaliteitvangroentegewassen.J.T.K.Pollen
ing. C.G.M.Geven,september 1996
211. Optimalisatievanerosieremmendeteeltsystemenvanmaïsensuikerbieten opfssgrond.
Ing.P.M.T.M.Geelen,drs.F.J.P.M.Kwaad,drs.E.J.vanMulligen,drs. A.G. Wansink,
drs. M.vanderZijpenir.W.vandenBerg,mei1996
210. Optimalizeringvandebiologisch-dynamische enecologische pootgoedteelt;eindrapport overde
onderzoeksjaren 1992totenmet 1995.Ir.M.Hospers,februari 1996
209. Bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroente/bloembollen,proeftuinZwaagdijk;evaluatie
1991-1993.Ing.M.H.Zwart-Roodzant, F.C.G.Kreukening.M.vander Ham, februari 1996
208. Perspectievenvoorkorrelmaïsalszetmeelbronvoorhetnoordelijkeveenkoloniale-/en
Eenvolledigoverzichtvande PAV-uitgavenwordtuopaanvraaggraagtoegezonden.
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203.
202.
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200.
199.
198.
197.
196.

195.

194.

193.
192.
191.

190.
189.
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zandgebied.Ir.W.vanDijk,dr.A.C.vanSwaaij,ing.K.H.Wijnholds ening. G.Veninga,
januari 1996
ƒ 15,Waarnemingsmethodenvoorbepalingvanverschillen inonvolledige resistentiebij
vollegrondsgroenterassen.Ir. J.Hoek,ing.I.P.M. Commandeur, ir.W. Sukkelening.H.J.Hylkema,
november 1995
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1981-1989.Ing.K.H.Wijnholdsenir.W. vandenBerg,november 1995
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zavelgrond.Dr.ir.A.Darwinkel,oktober 1995
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augustus 1995
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snijmaïs.Ir.W. vanDijk,ir.J.J.Schröder, L.tenHolteening.W.J.H,deGroot,
augustus1995
ƒ 15,Interactietussenrassenenproefplaatsenbijwitlof.Ing.A.R.Biesheuvelenir.G.vanKruistum,
juni 1995
ƒ 15,Ontwikkelingvaneengewasgroeimodel voorpeenopbasisvanSUCROS87.Ir. C.L.M.
deVisser,ing.J.A.Schoneveldening. M.H.Zwart-Roodzant,juni 1995
ƒ 20,Stikstofbemesting ennutriëntenopname vanbloemkool.Dr.ir.A.P.Everaarts en C.P.
deMoei,maart 1995
ƒ 15,Toedieningdierlijke mestoploss,dal-enlichtezavelgrond.Ing.S.Postma,maart1995
ƒ 20,Innovatiebedrijven geïntegreerdeakkerbouw;beknoptoverzichttechnischeen
economische resultaten.Ir.F.G.Wijnands,ing.P.vanAsperen,ing. G.J.M,vanDongen,
ing.S.R.M.Janssens,ir.J.J.Schröder ening.K.B.vanBon,maart 1995
ƒ 20,Inventarisatie naardemogelijkhedenvaneenwaarschuwingssysteem voor Phytophthora
infestansinaardappelen.Dr.ir.H.T.A.M.Schepers,ing.E.Bouma,ir.C.Busenir.W.A. Dekkers,
maart 1995
ƒ 15,Beheersingvanlage-temperatuurbederf bijwitlof.Ir.G.vanKruistum,ing.A.R.
Biesheuvel,ir.R.C.F.M.vandenBroek,ing.P.M.T.M.Geelenening.J.G.M.Jeurissen,
maart 1995
ƒ 15,Hetforcerenvanasperges ineengeconditioneerde ruimte.J.T.K.Poll,
ir.W.vandenBergenir.C.F.G.Kramer,maart 1995
ƒ 15,OptimaliseringvandeN-voedingvanzetmeelaardappelen.Ir.CD.vanLoon,ing.K.H.Wijnholds
enir.A.H.M.C.Baltissen,maart 1995
ƒ 15,Deinvloedvanplantveredeling,zaaitijdstip enkoude-tolerantieopdestikstof benutting
doormaïstijdensdejeugdgroei.Ing.D.A.vanderSchans,'ir.W.vanDijken
dr.ir.O.Dolstra,juni 1995
ƒ 15,Teeltvancrambe.Ing.N.vanDijkenir.G.E.L.Borm,april 1995
ƒ 15,Maatregelentegenverbruiningsziekte tervergrotingvandeopbrengstzekerheidvan
karwij.Resultatenvanonderzoek 1990-1994.Ir.A.Evenhuisening.B.Verdam,
maart 1995
ƒ 25,-

188. Stikstofbemesting,zaaidichtheidengroeiregulatie bijhaver.Dr.ir.A.Darwinkel,A.H.J.Ropsen
ing.K.H.Wijnholds,maart 1995
187. Reactievangraszaadopfosfaatbemesting.Ing.J.W.Steenhuizen,ing.J.G.N.Wander,
ir.P.A.I.EhlertenS.Vreeke,februari 1995
186. Resultatenbedrijfssystemen-onderzoek intensievevollegrondsgroenten 1991-1993.
Ing.M.vanderHam,februari 1995
185. Ontwikkelingvaneenbiotoetsvoorhetaantonenvanherinplantproblemenbijasperge.
J.T.K.Pollening.Th.Huiskamp,december 1994
184. Vergelijkingenverloopvandezaad-encarvonopbrengst vankarwijendille.
Ing.H.J.vanderMheen,december 1994
183. Effectenvanplantdatumenplantdichtheidopgroei,ontwikkeling,opbrengstensortering
vanspruitkool (Brassica oleracea var.gemmifera). Dr.ir.A.P.EveraartsenCR deMoei,
november 1994
182. Inventarisatievanonderzoeksvragen overdefosfaatvoorziening.Ing.J.Alblas,
ir.W. vanDijk ening.C.A.Ph.vanWijk,november 1994
181. Modificatie rassenkeuzetoetsAM,PAGVenHilbrands-laboratorium1993.
Ing.T.G.vanBeers,drs.H.Regeerenir.L.P.G.Molendijk,oktober 1994
180. Onkruidbestrijding indeteeltvanzaaiuienmetherhaaldetoepassingvancombinaties
vanherbicidennaopkomst.Ing.L.Hoekstra,oktober 1994
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