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Inleiding
Algemeen
Deteelt van broccoli isaan het eindvande
jaren zeventig in Nederlandgeïntroduceerd.
In1979werdcirca 15hectaregeteeld,voornamelijk onder eengarantieregeling vanhet
CentraalBureauTuinbouwveilingen.In1980
was het areaal verdrievoudigd. Voor het
grootste deel viel dit areaal toen nogonder
eenprijsgarantie.Metingangvan 1981isde
teelt zonder garantieregeling voortgezet. De
laatstejarenschommelthetareaaltussende
350en450hectareenheeftdebroccolizich
in de Nederlandse vollegrondsgroenteteelt
eenvaste plaatsveroverd.Het belangrijkste
teeltgebiedinNederlandisgelegenin NoordHolland, het gebied 'De Streek'. Ook in de
meeste andere provincieswordt broccoligeteeld. Met name in Friesland kent de teelt
enigeomvang.
Vrijweldegeheleproduktiewordtopdeverse
markt afgezet. Alle geteelde rassen zijn hybriden. In de ons omringende landen is
vooralinEngelanddebroccolieenbelangrijk
groentegewas. De naamvoor broccoli indiversetalenisvermeldintabel 1.
InNederland isalleendeteelt vande'traditionele' broccoli van belang. De teelt van
'sprouting broccoli'komt nietvoor.Recentis
erechterwelbelangstellingvoordeteeltvan
stamlozebroccoli, dezogenaamde'crowns'.

Geschiedenis
BroccoliisafkomstiguitdeZuideuropeselan-

den,voornamelijk Italië.Evenalsalleandere
koolsoorten stamt broccoli af van de wilde
kool (Brassica oleracea L.), die in het wild
voorkomt inhetMiddellandseZee-gebied,in
Zuid-Engeland en in Ierland. Uit deze wilde
vormzijnalzeer langgeledenallerleinuttige
cultuurvormenvoortgekomen.
Vooral in Amerika is door toedoen van Italiaanse immigrantendeteeltvanbroccolieen
belangrijkegroenteteeltgeworden,waardoor
dezeteeltookeldersmeerbekendheidheeft
gekregen.

Familie
Broccoli behoort tot defamilie van dekruisbloemigen of Cruciferae, ook wel Brassicaceaegenoemd.HetgewasbehoorttothetgeslachtBrassica.Totditgeslacht behoorteen
aantal belangrijke cultuurgewassen, zoals
kool-enraapsoorten,Chinesekool,koolzaad
enmosterd.Broccolivalt meteenaantalandere koolsoorten onder de soort oleracea
(oleraceus = groente- of moeskruidachtige).
Tot deze soort oleracea behoort een aantal
variëteiten,zoalsdespruitkool=var. germmifera,sluitkool=var.capitata,bloemkool=var.
botrytisenboerenkool=var.acephala.Broccoliisdevariëteititalica.
De volledige botanische naam van broccoli
luidt Brassica oleracea L. variëteit italica
Plenck.DeL.enPlenckstaanrespectievelijk
voorLinnaeusenPlenck.Ditwarendeplantkundigendievoorheteerstdesoort,respectievelijkdevariëteithebbenbeschreven.

Tabel1.Benamingvoorbroccoliindiversetalen
Engels
Duits
Frans
Italiaans
Spaans
Deens
Zweeds

calabrese
Brokkoli
chou-brocoli,brocoli
cavolobroccolo,broccoli
bróculi
broccoli
broccoli

Voedingswaarde
Honderdgrambroccolibevat:
- energie,versofgekookt:84KJ,20Kcal;
- energieleverende voedingsstoffen, vers of

gekookt:
- vitamines, vers: 0,42 mg retinol, 0,10 mg
3grameiwit,0gramvet,0gramverzadigd
B1, 0,30 mg B2,110mgC;gekookt: 0,42
vet,0grammeervoudigonverzadigdevetmgretinol,0,06mgB1,0,20mgB2,34mg
zuren,2gramkoolhydraten;
C;
mineralen, vers: 12 mg natrium, 100 mg - overige,versof gekookt:0mgcholesterol,
calcium, 1,5 mg ijzer; gekookt: 6 mg na4gramvezel;
trium,76mgcalcium,1,0 mgijzer;
- water,vers:90gram;gekookt:88 gram.
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Produktieenafzet
Oppervlakte
Hetareaalbroccoli inNederland namdelaatstejaren gestadig toe (tabel2),maar in 1992
liep het areaal weer terug. Het areaal onder
contractteelt is aan wisselingen onderhevig.
De belangrijkste provincie voor de broccoliteeltisNoord-Holland (tabel3),metnamehet
gebied 'De Streek'. Naast Noord-Holland is
de teelt ook van belang in Friesland en in
mindere mate indeandere provincies.

Produktieenomzet
De belangrijkste veiling voor de aanvoer van
broccoli is de WFO in Zwaagdijk (tabel 4),
waar ongeveer 50% van de totale veilingaanvoer plaatsvindt.
Na een aanvankelijk continue stijging gedu-

rende een aantaljaren, lijkt de produktie van
broccoli zich de laatste jaren te stabiliseren
(tabel 5). De afzet op de binnenlandse markt
vertoont de laatstejaren slechts een geringe
toename. Afzet naar de industrie vindt niet
meer plaats. De aanvoer van Nederlandse
broccoli begint in mei en loopt door tot in november. De grootste aanvoer valt in de
maanden juli tot en met oktober (tabel 6). In
die maanden staat de prijs van broccoli dan
ookmeestalonderdruk.Buitendezeperiode,
met name bij vroege aanvoer, worden vaak
hogeprijzengerealiseerd.
Er wordt de laatste jaren, in relatie tot de eigen produktie, een aanzienlijke hoeveelheid
broccoli ingevoerd, met name uit Italië en
Spanje (tabel 7). Deze invoer vindt voornamelijk plaats indewinter en hetvroege voorjaar, wanneer het Nederlandse produkt niet
aande marktis.

Tabel2.Areaalbroccoliinvrijeencontractteelt(ha).
jaar

1986

1987

1988

vrijeteelt
contractteelt
totaal

180

270

370

1989

1990

1991

1992

92
87

169
211

324
106

237
92

179

380

430

329

Bron:CAD;CBS (augustus/september steekproef).

Tabel 3.Areaal broccoli per provincie (ha).

Noord-Holland
Noord-Brabant
Zuid-Holland
Limburg
Flevoland
Zeeland
Overige provincies

1989

1990

1991

1992

31
5
4
27
*
*
113

119
20
11
4
*
*
226

94
15
15
18
12
8
268

175
38
10
45
4
12
45

Bron:CBS(augustus/septembersteekproef;*inoverigeprovincies).
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Tabel4.Aanvoerbroccoliperveiling(x1.000 kg).
jaar
1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

WFO
989
CHZ
83
ZON
196
RBT
81
Westland
105
KZY
11
Groningen
8
Oost Nederland
38
Kennemerland
12
*
De Kring
Overige veilingen
76

1012
63
203
62
128
13
10
19
29
*
60

1256
88
257
87
169
32
15
24
49
*
56

1497
101
309
178
190
44
214
44
55
13
429

1473
119
342
177
182
39
13
38
26
15
12

1523
590
349
228
218
96
47
43
25
22
15

1617
745
325
171
211
88
*
34
*
15
26

Totaal

1599

2033

^3074

2436

3156

3232

veiling

1599

Bron:PGF(*inoverigeveilingen).

Tabel5. Produktie, beschikbare hoeveelheid en produktiewaarde van broccoli (hoeveelheid x1.000
kg).
oogstjaar
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

handelsproduktie
1679
2399
3338
4535
4301
4129
4217

import

totaal
beschikbaar

binnenlandse
afzet
vers
industrie

export

1499
2081
2683
3062
3036
4100
6431

3178
4480
6021
7597
7337
8229
10648

2385
3278
4285
5203
5393
5594
8254

749
1174
1720
2273
1924
2445
2362

3
15
-

niet
verkocht
41
13
16
121
20
190
32

produktiewaarde
(x1000gld)
4277
8155
7761
7798
11270
8657
10229

Bron: PGF.

Export

EuropeseGemeenschap(EG)

Een belangrijk deel van de Nederlandse
broccoli wordt geëxporteerd (tabel 8). Vooral
in de maanden augustus tot en met oktober.
De export vertoont de laatste jaren een dalende tendens. De grootste afnemers zijn
Duitsland en de gezamenlijke Scandinavischelanden.

In de Europese Gemeenschap is broccoli
geen onbelangrijk produkt. Vooral in Italië,
Engeland en Spanje is het een gewas van
belang. In de EG-statistieken is broccoli
evenwel niet als een apart gewas opgenomen.
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Tabel6. Veilingaanvoer(x1.000kg)enveilingprijzen(incent/kg)van broccoli.
1987

1986

1988

1989

maand

aanv. prijs aanv. prijs aanv. prijs aanv. prijs

april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november

2 1052
18 898
121 309
219 142
352 207
275 366
425 230
169 257

3
27
168
243
287
274
413
176

aprilt/m nov.1581 254 1591

880
853
360
246
369
322
326
363

3
41
238
372
422
368
432
143

339 2019

781
744
269
152
214
293
241
278

2
90
267
519
696
635
673
187

245 3068

976
419
269
80
123
181
204
304

1990
aanv. prijs

19!31

19Ê12

aanv. prijs aanv. prijs

1
95
280
339
428
366
659
241

717
480
374
191
288
388
181
312

0
25
356
541
641
590
685
247

178 2410

281

3086

721
505
293
143
177
163
228
372

0
36
503
569
594
467
673
240

300
528
207
146
267
350
272
259

212 3082

251

Bron: PGF.

Tabel7. Importvanbroccoli(x1.000 kg).
jaar

1986

1987

1988

1989

1990

1991

totaal
waarvan uit:

1590

2344

2829

3582

3436

5767

Italië
Spanje
Frankrijk
USA
overige

959
537
26
1
67

1490
831
8

1820
1706
16

15

1539
1136
117
33
4

40

1719
1492
24
132
69

1696
3857
28
68
118

waarvan
reexport

353

681

933

1151

933

1460

1237

1663

1895

2431

2503

4308

netto-import

Bron: PGF/KCB.

Italië

Engeland

Italiëiswaarschijnlijk Europa'sgrootstebroccoli-producent.Hetgewas iservanoudsher
bekend. De produktie heeft plaats vanseptembertotenmetjuni.Hetareaalligtdelaatste jaren rond de 12.000 hectare, met een
produktierondde175miljoenkilogram(tabel
9).Hetbelangrijksteproduktiegebiedbevindt
zichinderegioPuglia.Hetgrootstegedeelte
vande produktie wordt geëxporteerd.Engeland,DuitslandendeScandinavischelanden
zijnvoorItaliëbelangrijkeafzetmarkten.

Hetareaal broccoli in Engeland isdelaatste
jaren aanzienlijk toegenomen (tabel 10).De
belangrijkste teeltgebieden zijn Lincolnshire
enKent.Ongeveer eenkwartvanhetareaal
wordt ingenomendoordestamlozebroccoli,
dezogenaamde'crowns'.
Dezebroccolivindt voornamelijk afzet bijde
diepvriesindustrie.Ditishetgevolgvandelagerekostprijsdooreenhogereproduktieper
hectare.
13

Tabel 8. Nederlandse exportvanbroccoli (x 1.000kg).
jaar
maand

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

t/m mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

9
27
72
110
128
168
56
6

21
52
101
145
157
267
87
6

24
70
188
257
208
263
68
4

47
90
114
330
296
344
88
2

37
99
110
327
153
209
73
8

13
98
128
208
183
200
47
13

23
178
169
194
105
201
22
12

totaal

576

835

1080

1310

1016

889

905

export naar:
Duitsland
België/Lux.
Engeland
Frankrijk
Spanje
Scandinavië
ZwitVOost.
Overige landen

305
77
11
18
0
152
1
13

469
96
13
21
3
202
12
21

575
118
57
49
8
231
2
41

546
209
95
56
15
264
77
50

302
203
102
158
17
196
8
31

265
197
80
29
20
256
8
34

319
150
124

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

10927

10643

11038

12083

11988

11807

10561

149,3

160,8

168,6

175,2

172,9

174,8

167,4

*
*
199

*
102

Bron:KCB (*in overige landen).

Tabel9. Broccoli-produktie inItalië.
oogstjaar
areaal (xha)
netto produktie
(xminkg)
Bron: BMS.

Spanje

Duitsland

Spanjeiseenbelangrijkebroccoli-producent.
BelangrijketeeltgebiedenzijnValencia,Murcia enAlmeria.Veelvande produktie wordt
geëxporteerd naar Engeland en Duitsland.
Vanwege de gunstige aanvoerperiode ten
opzichtevanandere Europeselanden, wordt
verwacht dat de broccoliteelt zich in Spanje
nogzaluitbreiden.

Het belangrijkste Duitse produktiegebied is
het Rheinland rond de telersmarkt BonnRoisdorf.DaarnaastwordtinhetPfalzgebied
veel broccoli geteeld. Deaanvoer vanbroccoli op de Duitse telersmarkten stabiliseert
zich,nadeafgelopenjareneencontinueuitbreiding te zien te hebben gegeven (tabel
11).
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Tabel10. Engelseareaalenproduktievanbroccoli.
oogstjaar

1986 1986/1987 1987/1988 1988/1989 1989/1990 1990/1991 1991/1992 1992/1993

areaal (xha)
1450
nettoproduktie
(x1000kg)
8400

2199
11430

2255

2177

2669

5763

4914

4820

10680

11680

13140

26550

26404

35866

Bron:MAFF.

Tabel 11. BroccoliopdeWestduitsetelersmarkt (aanvoerx1.000kg;prijsingulden/kg).
jaar

1987

1986
aanv.

prijs

aanv . prijs

1988

1989

1990

1991

aanv'. prijs

aanv. prijs

aanv . prijs

aanv. prijs

0
119
407
465
402
502
452
107
2

4,51
2,68
2,54
1,71
2,35
2,30
2,27
2,28
2,17

0
222
517
571
402
540
663
212
5

2456 2,25
1895 2,24

3132
2252

juli
augustus
september
oktober
november
december

0
8
116
67
82
123
200
47
6

3,42
3,79
2,67
1,98
2,01
3,07
2,13
2,66
2,07

0
11
220
64
62
150
107
76
11

0,00
4,07
2,52
2,46
3,75
2,65
4,14
3,51
2,85

0
12
339
224
187
285
363
49
0

3,94
4,05
2,24
2,53
2,81
3,10
2,77
2,72
0,00

totaal
aprilt/msept.

649
396

2,43
2,56

701
507

3,04 1459
2,73 1047

2,69
2,66

april
mei
juni

4,49
3,21
2,75
2,14
2,93
3,14
2,44
2,55
3,11

0
58
643
561
466
566
633
155
21

3,16
4,06
2,35
2,07
2,51
2,49
2,51
3,39
2,96

2,68 3103 2,47
2,77 2928 *2,42*

Bron:ZMP(*aprilt/moktober).

Tabel12. Broccoli-produktieinFrankrijk(x1.000 kg).
oogstjaar

1986

1987

1988

1989

1990

produktie

3870

3465

4813

6643

10532

Frankrijk
Het teeltseizoen van broccoli in Frankrijk
loopt van september tot en met februari,

waarbij in oktober het aanbod het grootst is.
De produktie neemt de laatste jaren fors toe
(tabel 12).Bretagne iseenbelangrijk teeltgebied.
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Groeienontwikkeling
Gewasbeschrijving
DeinNederland geteeldevormvanbroccoli
is een eenjarige plant. De plant bloeit en
vormtbinnenéénseizoenzaad.
De bladerenvande broccoliplant staanverspreid aan de stengel en zijn meestal gesteeld. Debladsteel isrecht. Debladschijf is
nietgedeeld,minofmeerovaalvanvorm,vrij
dik,onbehaardenbedektmeteenwaslaagje.
Debladrandismeestalonregelmatiggelobd.
Dekleurvandebladschijf varieertvangroen
totblauwgroenofenigszinspaarsachtig.
Het hoofdgroeipunt van de plant ontwikkelt
zich tot een bloeiwijze, bestaande uit dikke
vlezigestengels,diezichnaarboventoevertakken.Opdeuiteindenvandetakkenstaan
deafzonderlijke bloemetjes, die gezamenlijk
eenschermvormen.Indeokselsvande bladeren ontwikkelen zich vaak ook nog kleine
bloeiwijzen.Debloemetjes hebbenvierdonkergroene of blauwgroene tot paarsachtige
kelkblaadjes en vier gele kroonblaadjes. De
kelk- en kroonblaadjes staan kruisgewijs tegenover elkaar. Elke bloem heeft vier lange
en twee korte meeldraden, die rondom het
bovenstandigvruchtbeginselstaaningeplant.
De stamper heeft een vrij korte stijl en een
knopvormige stempel. Aan de voet van de
meeldraden, op de bloembodem, bevinden
zich vier nectarklieren. De bloemen openen
zich eerst, alvorens de bloemsteeltjes zich
nog enigszins strekken. De bouw van de
bloemendeaanwezigheidvannectarklieren
wijzenop bestuiving door insekten.Bijbroccolikomtzowelkruis-alszelfbestuivingvoor.
De vrucht is een drie tot zeven centimeter
lange, smalle, ongeveer 5 mm brede, op
doorsnede ronde hauw. Het geelbruine tot
blauw-zwartbruinezaadis bolrond.

groente is een aantal stadia te onderscheiden.
Kieming
Heteerstestadiumindeontwikkelingvande
plantishetkiemenvanhetzaad. Eerstkomt
hetworteltje endaarna komendecotylenof
kiemlobbenuit hetzaad.Ditstadiumvande
kieming speelt zich ondergronds af en de
voortgang isvoornamelijk afhankelijk vande
voedselreservevanhetzaad,detemperatuur
endevochtvoorziening.Deminimumtemperatuurvoorkiemingvaneenaantalkoolvariëteitenis1°Cof ietsdaarboven.Voorbroccoli
geldtdatdekieminggoedenregelmatigverlooptbijongeveer 18°C.Dekiemduurisdan
tweetotdriedagen.
Vestiging
Het tweede stadium is dat van de vestiging
vandezaailing.Ditstadiumlooptvanhetbovenkomenvandecotylentotenmethetvolledigontvouwenvandebeidecotylen.Deze
staan opgelijke hoogte op het stengeltje ingeplant.
Bladaanleg
Het stadium van de bladaanleg begint met
het verschijnen van het eerste echte blad.
Vervolgens verschijnt het tweede blad en
vindt verdere bladafsplitsing plaats tot aan
hetmomentdathetbloemschermwordtaangelegd.
Inhetstadiumvanbladaanlegwordtbroccoli
uitgeplant, meestal wanneer de planten vijf
totzesechteblaadjeshebben.
Aanlegbloemscherm

Ontwikkelingsstadia
In de ontwikkeling van de broccoliplant als
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Het stadium van aanleg van het bloemscherm begint wanneer het groeipunt geen
bladerenmeervormt,maarovergegaanisop

deaanlegvanhetbloemscherm.Hetstadium
loopt door tot aan het stadium van rijpheid;
dat is wanneer het bloemscherm oogstbaar
is.Aaneennaderepraktischebeschrijvingen
indelingvanditstadium,vanafaanleg bloemschermtotoogstrijpheidbloemscherm,isnog
weinigaandachtbesteed.
Uitonderzoekkomtinhetalgemeennaarvoren dat een koude periode, nadat de plant
eenbepaaldeleeftijdofgrootteheeftbereikt,
de aanleg van het bloemscherm versnelt.
Een koude periode om tot aanleg van het
bloemscherm over te kunnen gaan, wordt
echter nietpersenoodzakelijk gesteld.Tussen rassen bestaan verschillen met betrekkingtotdegevoeligheidvoorlagetemperatureninverbandmetdeaanlegvanhetbloemscherm.
Doordezekoudegevoeligheidkanhetnetals
bijbloemkoolookbijbroccolivoorkomendat
de aanleg van het bloemscherm door hoge
temperaturen wordt vertraagd, waardoor de
geplandeoogstperiodenvantweeopeenvolgende teelten,inelkaar schuiven.Heteffect
lijktechtermindersterktezijndanbijbloemkool.Inhetalgemeenzalmetbehulpvanhet
aantalgroeidagen,zoalsinhet rassenonderzoek bepaald, de oogst redelijk te plannen
zijn.

Rijpheid
In het stadium van rijpheid is het bloemscherm goed om te worden geoogst. Het
scherm heeft een bepaalde grootte en gewicht bereikt. De bloemknopjes zijn dan al
welongeveervolgroeid,maarnognietopengegaanensluitennoggoedaanelkaar.Over
een vrij kort tijdstraject van één tot vier dagen, voornamelijk afhankelijk van het weer,
moethetschermnuwordengeoogst.
Hetbepalenvanhetjuisteoogsttijdstipende
termijnwaarbinneneenschermgeoogstkan
worden,vergtnaderonderzoekeneennauwkeurige omschrijvingvan het begriprijpheid.
Hetbegriprijpheidwordtnumeestalgebruikt
opbasisvangrootteenuiterlijkekwaliteitvan
hetbloemscherm.
Wanneer hetscherminhetstadiumvanrijpheidte lang op het veld blijft staan,groeien
debloemknoppenuit,hetschermverliestzijn
compactheid,endegelekelkblaadjeskomen
tevoorschijn. Het scherm is dan niet meer
marktbaar. Het scherm is dantuinbouwkundig gezienoverrijp geworden.Ook indenaoogstfase groeit het scherm langzaamdoor.
Snellekoelingnahetoogstenisdanookvan
grootbelang.
Nahetstadiumvanderijpheidvolgendestadiavanbloei,vruchtvormingenzaadvorming.
Dezestadiazijnvoordeteeltvanbroccolials
groente niet van belang enworden hier niet
verderbesproken.
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Grond
Inleiding
Broccoliisgevoeligvoorstoringentijdensde
groei. Het is van belang dat er een goed
evenwicht ontstaat tussen de groei van het
bladendegroeivanhetscherm.Hetgewas
is pas in staat zich goed te ontwikkelen als
vocht en voedingsstoffen voortdurend beschikbaar zijn. Hetwortelstelselvanbroccoli
is gevoelig voor zuurstofgebrek en wateroverlast.Mendientervoortezorgendathet
wortelstelsel goed kan functioneren. De
structuur van de grond moet dus goed zijn.
Gronden waarop gewassen snel een tekort
aan vocht vertonen, zijn zonder beregening
nietgeschiktvoordezeteelt.

Samenstelling
Deeisendiebroccoliaandegrondstelt, hebbenvooralbetrekkingopdestructuur,debodemvruchtbaarheid en de watervoorziening.
Aan die eisen voldoen humusrijke zand-en
zavelgrondenmeteenvrijhogepH.OpzandgrondenmoetdepHbijvoorkeurtussen6en
7zijnenopkleigronden7ofhoger.
Destructuur kandooreenstalmestgifteventueel worden verbeterd.Volgens defosfaatnormvan70kgP 2 0 5perhectare perjaaris
18ton stalmest per hectare per jaar toegestaan(3,8kgP2Ó5pertonstalmest).Destalmest moetechter goedworden doorgewerkt
enmagniettekortvoordeteeltwordentoegediend. Omde structuur te behouden,valt
ook te overwegen zo vaak als mogelijk is
groenbemesterstetelen.EenanderemogelijkheidishetgebruikvanGroente-,Fruit-en
Tuinafval(GFT)compost.Hiervanmag6ton
droge stof per jaar of 12ton droge stof per
tweejaarwordengebruikt.Grondenmeteen
lage pH en een laag gehalte aan opneembarekoolzurekalkzijnriskantomdatgemakkelijk knolvoet kan optreden. De meeste
zand- en dalgronden zijn dus enigszins ge18

vaarlijk. Er moet dan beslist een ruime
vruchtwisseling van 1 op 4 worden aangehouden.Teoverwegen isomvóórdegrondbewerking eenkalkbemestingte geven.Met
knolvoetbesmettepercelenzijnnietgeschikt
voordeteeltvankoolgewassen.

Grondbewerking
Bijdegrondbewerkingmoetonderscheidgemaakt worden tussen de hoofdgrondbewerkingendeplantbedbereiding.Perteeltkaner
indewerkwijzeverschilzijn.Dehoofdgrondbewerking zal doorgaans worden voorafgegaandooreenstoppelbewerkingnahetvoorgaande gewas. Een stoppelbewerking kan
noodzakelijk zijnvoor hetversnellenvanhet
verteringsproces vanoogstresten,voor mechanischeonkruidbestrijding envoorhetlostrekken van wielsporen. In dit laatste geval
dientdegrondinhetspoortotruim10cmonderdeinsporingsdiepte tewordenlosgetrokken.
Voordehoofdgrondbewerkingheeftdeploeg
veel voordelen. De grond kan er goed mee
wordengekeerd,oogstrestenenonkruidkunnen daarbij worden ingewerkt. De werkbreedte en ploegdiepte dienen op elkaar te
zijnafgestemd;opzandgrondineen verhouding 1:1,3-1,5;op zavelgrond 1:1,5-1,7.Dat
wilzeggendatopzavelgrond bij25cmdiep
ploegendewerkbreedteperploegschaarongeveer40cmdienttezijn.Voorhetlosmaken
vandezogenaamde ploegzoolkandeploeg
worden voorzien van woelers. Het effect
daarvan is alleen goed bij werken in (vrij)
drogegrond.Wordtpasvlakvoorhetplanten
geploegd,danishetgebruik vaneenvorenpakker voor het aandrukken van de grond
aantebevelen.Ditkanindezelfdewerkgang
methetploegen.Bijeenploegdiepte van20
cmiseenvorenpakker van40cm middellijn
voldoende; ploegt men dieper, dan dient de
vorenpakker een middellijn van circa 70cm

te hebben. Hoe groter de middellijn is des te
groter is het gewicht per meter werkbreedte
en des te groter de aandrukkende werking.
Behalve de ploeg komen voor de hoofdgrondbewerking ook spitmachines in aanmerking. Spitmachines hebben het voordeel
dat bovenover wordt gereden. Bij het spitten
dient er op gelet te worden dat de grond voldoende diepwordt losgemaakt envooral niet
tefijn komtteliggen.
Freesmachines en cultivatoren zijn slechts
geschikt voor een grondbewerking kort voor
het planten, dus voor de plantbedbereiding.
Een grote werkdiepte is moeilijk te bereiken,
terwijl er vooral met frezen erg gemakkelijk
eentefijnegrondligging ontstaat metkansop
verslemping. Beter is het dan om getrokken
werktuigen te gebruiken,zoals een eg of triltandcultivator. Mitszezijnvoorzienvan goed
diepteregelende verkruimelrollen is hiermee
een prima, egaal en vrij ondiep plantbed te
verkrijgen.Ook metviadeaftakas aangedreven werktuigen kan een laatste bewerking
voor het planten worden uitgevoerd. Er dient
gelet te worden op een goede regeling van
de werkdiepte. Ook aan de onderzijde dient
debewerkte laagop één hoogte teblijven.In
depraktijk laatditnogaleenstewensen over.
Wordt de hoofdgrondbewerking pas in het
voorjaar uitgevoerd, dan ligt de vers bewerkte grond vaak te los. Aan het aandrukken van de grond worden bij het bewerken
vanhet plantbeddanhogeeisengesteld.
Probeer bij de grondbewerking en het plantende spanning inde banden beneden 1bar
te houden. Dit beperkt de verdichting van de
bodem.
Op slempgevoelige gronden wordt de teelt
van broccoli welop ruggenuitgevoerd.Het is
raadzaam de ruggen enigetijdvoor het planten te maken. Hierdoor kunnen de ruggen
enigszins bezakken, waardoor deze een
goede aansluiting met de ondergrond krijgen
alvorens wordt geplant. Ruggen aanmaken
kan gebeuren met de frees met rugvormers

die indeaardappelteeltwordtgebruikt.Eventueel kan het aardappelgarnituur voor aardappelruggen worden ingezet.
Voor de teelt van een nagewas is het opnieuw uitvoeren van een diepe hoofdgrondbewerkingveelalafteraden.Inprincipe moet
met een hoofdgrondbewerking eens per jaar
kunnen worden volstaan. Voor het nagewas
is ondiep ploegen, ondiep spitten of frezen
voldoende. Daarbij moet men met name bij
hetfrezen op slempgevoelige grond een voldoendegrovegrondligging zientebehouden.

Waterhuishouding
Deoptimale ontwateringsdiepte voor broccoli
is onder Nederlandse omstandigheden niet
bestudeerd. Gemakshalve hanteren we
daarom normen zoals ze ook gelden voor
bloemkool. De ontwateringsdiepte moet tenminste 60 cm zijn; op kleigronden bij voorkeur 80 tot 100 cm en op zavelgronden 100
tot 120 cm. Vooral voor vroege teelten moet
deontwateringsdiepte flink zijn.
Omdat broccoli netals bloemkool erggevoeligisvoor vochttekorten, moeten inde zomer
beslist beregeningsmogelijkheden aanwezig
zijn. Kritieke perioden zijn de eerste week na
het uitplanten en wanneer de schermaanleg
plaats vindt. Afhankelijk van grondbedekking
en weersomstandigheden verdampen grond
engewastweetot zes mmwater per dag.Dit
noemt men de evapotranspiratie. Deze hoeveelheid moet per dag dus in de doorworteldezonebeschikbaar zijn.Normaalgesproken is dat ruim beschikbaar. Er zijn echter
verschillen per grondsoort, zoals uit tabel 13
blijkt.
Indezetabeliservanuitgegaandat40%van
het totaal in de grond aanwezige vocht (in
evenwicht met het grondwater, dat wil zeggen op veldcapaciteit) beschikbaar is om

Tabel13. Dehoeveelheidbeschikbaarvochtinmmperlaagvan10cm.UitdrogingbeperkttotpF2,8.
zwareklei
loss
humeuszand

5 mm
9 mm
10 mm

zwarezavel-lichteklei(25-45%slib)
lichtezavel(<25%slib)
humusarmzand

10 mm
10 mm
5 mm
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door de plant te worden opgenomen.Doorgaanszaleengewasbroccoli,geziendebewortelingsdiepte, de beschikking hebben
overdevochtvoorraadineenlaaggrondvan
80cmdikte.Hetgewasbeschiktdanover4080mmvocht. Devoorraad kanmogelijknog
vanuitdeondergrondwordenaangevuldmet
zogenaamd capillair opstijgend water (water
dat door defijne poriën van de bodem naar
boven wordt getransporteerd). De hoeveelheidwaterdiezoterbeschikkingkomt,hangt
afvandegrondwaterstandendeopdrachtigheidvan het profiel. Op loss,zavel-en kleigrondenkanoptweemmperdagwordengerekend,bijdiepebewortelinginzavel-enkleigrondenopmeer.Ophogezandgrondenen
op gronden waar de beworteling niet dieper
gaatdanploegdiepteisdecapillaireaanvoer
vrijwel nihil. Bij het bepalen van de beregeningsbehoefte is het verstandig uit te gaan
vanhetvochtgehaltevandebovenste30cm
vandegrond.

Beregening
Allereerstisdirectnahetuitplantenvaakeen
beregening nodig. Deze beregening (circa
10-15mm)isnuttigvoordeaanslag.Tijdens
deteelt isberegeningeigenlijk pasnodigals
de broccoli zes tot zeven nieuwe bladeren
heeft gevormd. Indat stadium is het gewas
zeergevoeligvoorvochttekort. Eenindicatie
voorberegeningiseenpFvan2,7of50cbar.
Dezetoestandisopzavel-enlichtekleigronden bereikt als het nog mogelijk is balletjes
vandegrondtemaken,diebijwrijventussen
de vingers weer uiteen vallen. De grond
smeertnietendekluitjesvallenmakkelijkuiteen.Indezegrondisdannogongeveer65%
vanhettotaalopneembaarvocht(= hoeveelheid vocht tot uitdroging tot pF 4.2,verwel-
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kingspunt)aanwezig.
BijhumeuszandisdegrondtotpF2,7uitgedroogd als de grondballetjes reeds bij een
lichte druk in kruimels uiteenvallen. In die
grondisdannogongeveer40%opneembaar
vochtaanwezig.
De vochtvoorraad in de grond kan men tijdens deteelt het beste op peil brengenmet
watergiften van20 à 25 mm. Men moetoppassen dat de bovengrond niet verslempt.
Zuurstofgebrek in de bovengrond leidt bij
broccoli sneltot groeistilstand. Let hierbijop
degrondbewerking.

Vruchtwisseling
Deeffectenvaneenvoorvruchtopdeontwikkeling ende opbrengst van broccoli zijnonder Nederlandse omstandigheden nognooit
systematisch bestudeerd. Wellicht zal voor
broccolihetzelfdegeldenalsvoorbloemkool.
Debestevoorvruchtenvoorbroccolizijndan
die gewassen die vroeg het veld ruimen en
daardoorvoldoende'rust'aanhetperceelgeven. Aardappelen, tulpen, uien en granen
staanindatopzichtgunstigbekend.Gewassendie waardplant zijn voor ziekten enplagen zijn uiteraard slechte voorvruchten. Als
eenmaal knolvoet is opgetreden, is het perceeleigenlijknietmeergeschiktvoordeteelt
van broccoli.
Verdermoetmenattentzijnopdeaanwezigheidvankool-enbietecysteaaltjes.Allekoolgewassen, maar bijvoorbeeld ooksuikerbietenenspinaziezijnindatopzichtongunstige
voorvruchten.Broccoligeplantopmetaaltjes
besmettegrondkanweliswaarnogeenredelijke opbrengst geven, maar de populatie
neemt toe ende geschiktheid van de grond
voordezeteeltneemtaf.

Rassen
Inleiding
Het rassenassortiment is sinds de opkomst
vandebroccoliteelt in1979aangroteveranderingenonderheviggeweest.Werdeninhet
eerste gebruikswaarde-onderzoek door het
PAGV in samenwerking met het toenmalige
RIVRO (later CRZ, nu CPRO-DLO) slechts
sporadischhybriderassenonderzocht,inhet
huidigegebruikswaarde-onderzoek zittenuitsluitend hybride rassen. Rassen die het
meest geteeld werden in de jaren tachtig
(Emperor,Corvet,Skiff enSouthernCornet),
moeten nu plaats maken voor nieuwere en
betererassen.
Sindsheteersteonderzoek in 1980en1981
worden drie teeltwijzen onderscheiden: de
vroege-,dezomer-endeherfstteelt.
Gezien de ontwikkelingen aan het eind van
detachtigerjarenisin1990nieuwrassenonderzoek gestart. Ditonderzoek isafgesloten
in 1991voordevroege-enherfstteelt, enin
1992voordezomerteelt.Deresultaten indit
hoofdstuk hebben betrekking op dit onderzoek.

Eigenschappen
Bijderassenkeuzeiseenaantaleigenschappenvanbelang:
Vroegheid
De vroegheid is vooral in de voorjaarsteelt
van belang,omdat met een vroeg ras vaak
betere prijzen opdeveiling behaald kunnen
worden.Inhetalgemeenisdevroegheidvan
eenrasvanbelangvoordeoogstplanning.

werken in het gewas bemoeilijkt. Vanwege
het gewicht en de kwaliteit van het hoofdschermdient echter welvoldoende bladgevormdteworden.Vooralvroege rassenvormenvaakwatminderblad.
Uniformiteit
Bijbroccoliwordtgestreefd naareenzokort
mogelijke oogstperiode. Eeneerste vereiste
hiertoe is dat de planten gelijktijdig een
schermvormen.
Kwaliteitscherm
Het scherm dient enigszins bol en glad te
zijn,zodaterinnatteperiodengeenwaterop
blijft staan.Ditkannamelijk rotveroorzaken.
Deschermenmoetenrondenvastzijnener
maggeendoorwasinvoorkomen.Debloemknopontwikkeling moet over het gehele
schermgelijkmatigzijn.Katte-ogenzijnongewenst. Broccoli moet een groene tot blauwgroenekleurhebben.Teblekeschermenzijn
nietgewenst.
Kwaliteitstronk
Degeoogstestronkenmoetenuitwendigglad
zijn. Veel bladstelen en zijknoppen aan het
bovensteeindevandestronkzijnlastigbijde
oogst en geven een slechte presentatie. De
stronken mogen niet te dik, hol of inwendig
bruinzijnenmoetenbovendienlanggenoeg
zijnomdevoorgeschrevenlengtevan16 cm
tekunnenhalen.Eenlagevertakkingvanhet
bloemscherm is ongewenst, omdat het produktbijhetoogstendanuitelkaarvalt.
Uitstalleven

Hoeveelheidblad
Tussen de rassen komenvrij groteverschilleninhoeveelheid bladvoor.Grotehoeveelheden blad zijn niet gewenst, omdat dit het

Omdatwetemakenhebbenmeteenvolledig
ontwikkeld bloemscherm, geeft het uitstalleven extra problemen. Naast het voorkomen
van rotplekjes is het snelverkleurenvande
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schermen het grootste probleem. Er bestaan
tussen de rassen verschillen in uitstalleven.
Door het produkt af te koelen en in folie te
wikkelen,kanhetuitstallevenaanzienlijk worden verlengd en worden de verschillen tussen de rassen minder belangrijk. Naast de
rassenkeuze heeft ook de rijpheid bij de
oogst invloedophetuitstalleven.

speciale omstandigheden of voor beperkteteeltaanbevolen wordt;
O= ras dat van geringe betekenis wordt geacht;
N = nieuw ras; ras dat beproevenswaardig
lijktte zijn.
Intabel 15 wordt een overzicht gegeven van
de eigenschappen van broccolirassen voor
dediverseteeltwijzen.

Opbrengst
Omdatdeoogstergarbeidsintensief isenhet
produkt per kg betaald wordt, wordt het rendement van een teelt in hoge mate bepaald
door het gewicht van het hoofdscherm. Dat
gewicht wordt bepaald door de grootte van
het scherm en door de stronkdiameter. Door
laterteoogsten neemt het gewicht toe, maar
wordt ook door een rijper scherm het uitstalleven minder en neemt de kans op holle
stronkentoe.

Aanbevolenrassen
Intabel 14wordendeaanbevolen rassengenoemd.
Voor de aanbeveling van de rassen wordt
conform de Rassenlijst voor Vollegrondsgroenten de volgende rubricering aangehouden:
A =hoofdras; ras dat voor algemene of vrij
algemeneteelt inaanmerking komt;
B =beperkt aanbevolen ras; ras dat voor

Rasbeschrijvingen
Bij de beschrijving van de rassen isde naam
van de kweker vermeld en in voorkomende
gevallen ook van de vertegenwoordiger. Bij
rassen met kwekersrecht istevens aangegeven wanneer dit recht verleend is. De volgendeafkortingenzijnhierbij gebruikt.
K
= Kweker
V
= Vertegenwoordiger (gevolmachtigde
vande kweker)
Kw.r. = Kwekersrecht. Dit betekent, dat met
betrekking tot het ras kwekersrecht
is verleend en het ras is ingeschreven in het Nederlands Rassenregister. Hetbijgevoegdejaartalgeeft aan
wanneer het kwekersrecht is verleend.
Het in deze rasbeschrijvingen onder 'in beproeving zijnde rassen' opgenomen ras
wordt weliswaar op grond van het gebruikswaarde-onderzoek aanbevolen, maar is nog
niet toegelaten tot het handelsverkeer in Ne-

Tabel14. Rassentabelmetrubriceringnaarteeltwijze.Derassenzijnalfabetischgerangschikt.
ras
Arcadia
Beaufort
Belinda
Delicia
Platini
Regilio
Senshi
Shogun
Skiff
Tribute
1

)ValtonderdebeproevingszaadregelingNAK-G.
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vroege
teelt

zomerteelt

herfstteelt

.
N

N
N
1)
N
N
-

_
N
N
N
•
A
N

1)
N
A
-

Tabel15. Overzicht vandeeigenschappen vanbroccolirassen voordediverseteeltwijzen.Derassen
zijnperteeltwijzenaarvroegheidgerangschikt.
ras

aantal lengte perc.
groei- oogst- kwalidagen periode teitI

relakwaliteit hoofdscherm
tieve
vorm
gladvastpro- scherm heid
heid
3)
4)
5)
ductie

doorwas

kwaliteit
stronk

relatief
uitstalleven

6)

7)

8)

1)

2)

Vroege teelt
Regilio
Belinda
Skiff
Platini

63
66
68
73

5
7
6
4

77
81
82
76

94
116
99
109

6,7
5,4
5,8
6,2

6,5
6,5
6,6
6,1

7,3
7,4
7,2
7,0

8,1
7,1
7,6
7,6

6,3
5,3
6,3
5,4

95
120
118

Zomerteelt:
Delicia
Regilio
Senshi
Platini
Arcadia

49
50
56
57
60

7
7
8
7
6

91
86
90
87
84

88
87
112
109
103

6,7
7,1
6,9
6,5
7,2

6,9
5,9
5,6
6,3
6,3

7,1
6,9
7,4
7,0
6,8

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

6,3
6,7
6,3
5,3
5,7

89
82
166

Herfstteelt:
Regilio
Delicia
Beaufort
Tribute
Shogun

57
58
63
63
75

16
11
10
11
8

81
81
75
81
66

95
90
110
92
114

6,4
6,3
5,5
5,7
6,4

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

6,8
7,3
7,3
7,4
7,0

8,0
7,2
7,0
8,1
5,9

6,4
6,3
5,9
6,4
6,4

90

1

0)

87 9)+ 10)

118
105
132
89

9

>

70
109

1
)Aantaldagentussenplantdatumen50% oogstdatum.2> Aantaloogstdagen,waarbijdeeersteende
laatste 5% van de planten buiten beschouwing zijn gelaten. 3) 1= zeer plat scherm; 9 = hoogrond
scherm.4)1 =zeerbonkig;9=zeerglad.5)1 =zeerlos;9=zeervast.6)1 =zeerveel;9=geendoorwas.
7
>1=zeer slecht; 9=zeer goed.8>Eenhoger cijfer betekent een langer uitstalleven.9) Grove,holle
stronk.1°)ValtonderbeproevingszaadregelingNAK-G.

derland.Onderstaandwordendethansaanbevolen rassen beschreven. De plaats van
deN ofAvoordenaamvanhetrasgeeftaan
of het om geschiktheid voor de vroege-,de
zomer-ofdeherfstteeltgaat.
Derassenzijnalfabetischgerangschikt.
-/UI-Arcadia
K:T. Sakata&Co.,Yokohama,Japan.
Hybride die beproevenswaardig is in dezomerteelt. Is laat en vormt veel blad. Deopbrengst is redelijk, het percentage kwaliteit I
is vrij hoog. De schermen zijn rond, matig
gladenvast. Dit raslijktgevoeligvoordoorwas. De stronk heeft een redelijke kwaliteit.
Hetuitstallevenisvrij goed.

-/-/NBeaufort
Kw.r. 1991.K:BejoZaden, Warmenhuizen
Hybride die beproevenswaardig is in de
herfstteelt. Is een middenvroeg ras dat vrij
veelbladvormt.Hetgemiddeldstuksgewicht
is vrij hoog en de opbrengst hoog. Het percentage kwaliteit I is redelijk. De schermen
zijnvrijplat,matigbonkig,vastenzijnenigszins gevoelig voor doorwas. De korrel isvrij
fijn, de kwaliteit van de stronk is matig.Het
uitstallevenis matig.
N/-/-Belinda
K:Leen deMosGroentezaden B.V., 's-Gravenzande.
Hybride die beproevenswaardig is in de
vroegeteelt. Iseenvrijvroeg rasdateenre23

delijke hoeveelheid blad vormt. Het percentage kwaliteit I is hoog. De schermen zijn
zwaar,vastenplat meteengoede kleur.Dit
raslijktietsgevoeligtezijnvoordoorwas.De
stronkkwaliteit is matig mede doordat de
stronk vrij dik en in vrij veel gevallen holis.
Hetuitstallevenisgoed.
-/N/NDelicia
K:Sluis&GrootResearch, Enkhuizen
V:C.W. PannevisB.V., Enkhuizen
Is beproevenswaardig in de zomer- en de
herfstteelt. Is een vroeg ras dat voldoende
blad vormt. Het gemiddeld stuksgewicht en
de opbrengst zijn laagtot vrij laag. Het percentagekwaliteit Iishoog.Deschermenzijn
vrij rond, matigtot vrij glad,vrijvast tot vast
en zijn in de herfstteelt enigszins gevoelig
voordoorwas.Dekorrelisvrijfijn,dekwaliteit
vandestronk isredelijktotvrijgoed.Hetuitstallevenis goed.
N/N/NRegilio
K:EnzaZaden, Enkhuizen
Hybride die beproevenswaardig is in de
vroege-,dezomer-endeherfstteelt.Isvroeg
envormtindevroege-enzomerteeltvrijweinigenindeherfstteelteenredelijkehoeveelheidblad. Deopbrengst isindevroegeteelt
matigmeteenredelijk percentage kwaliteitI,
indezomerteeltmatigmeteenhoogpercentagekwaliteitI enindeherfstteeltredelijkmet
een hoog percentage kwaliteit I. De schermen zijn vast, vrij rond, matig glad en zijn
weinigtotzeerweiniggevoeligvoordoorwas.
Dekorrel isfijn, de kwaliteitvandestronkis
vrij goed. Het uitstalleven is vrij goed in de
vroege-en herfstteelt enmatig indezomerteelt.
-/NASenshi
K:T. Sakata&Co.,Yokohama, Japan
Hybride die beproevenswaardig is in dezomerteelt.Iseenmiddenvroegrasdatvrijveel
blad vormt. De opbrengst is hoog, alsmede
het percentage kwaliteit I. Deschermen zijn
vrij rond, vrij bonkig envast. Dit ras lijktgevoelig voor doorwas. De korrel is fijn. De
stronk heeft een redelijke kwaliteit. Het uitstalleveniszeergoed.
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-/-/AShogun
K:T. Sakata&Co.,Yokohama, Japan
Wordt door verscheidene bedrijven in de
handelgebracht.
Is een laat ras met een korte oogstperiode,
datzeerveelbladvormt.Hetgemiddeldstuksgewicht ende opbrengst zijn hoog.Het percentage kwaliteit Iis laag. Deschermenzijn
vrijrond,matigbonkig,vrijvastenhebbenvrij
veel doorwas. De korrel is fijn, de kwaliteit
vandestronk isvrijgoed.Het uitstallevenis
eveneensvrij goed.
A/-/-Skiff
K:RoyalSluis, Enkhuizen
Hybride,diegoedvoldoet indevroegeteelt.
Isvrijvroeg,redelijk tot vrij goeduniformen
vormt veel blad. Deschermenzijnplatrond,
vrijgladtotglad,vrijvasttotvastenhebben
een vrij fijne tot fijne korrel.Ze hebben een
goede kleur en zijn weinig gevoelig voor
doorwas. Destronkkwaliteit is voldoende tot
vrijgoed.Heeft eenvrij goeduitstalleven en
geefteenvrijgoedeopbrengstmetgoedpercentagekwaliteitI.
-/-/NTribute
K:BejoZaden, Warmenhuizen
Hybride die beproevenswaardig is in de
herfstteelt. Is een middenvroeg ras dat veel
blad vormt. Het gemiddeld stuksgewicht en
deopbrengstzijnlaag.HetpercentagekwaliteitIishoog.Deschermenzijnvrijplat,matig
glad, vast en zijn weinig tot zeer weiniggevoeligvoordoorwas.Dekorrelisfijn,dekwaliteit vandestronk isvrij goed.Hetuitstalleveniszeermatig.
Inbeproeving zijnderassen(valtnog onder
debeproevingszaadregelingvandeNAK-G)
N/N-Platini
K:EnzaZaden, Enkhuizen
Hybride die beproevenswaardig is in de
vroege-endezomerteelt.Isvrijlaatenvormt
veel blad. De opbrengst en het percentage
kwaliteit Izijnvrijhoog.Deschermenzijnvrij
rond, redelijk glad, vrij vast tot vast. De
stronkkwaliteit is matig onder meer doordat

destronkvrijdikeninvrijveelgevallenholis. samenstelling vandezeteelthandleiding.Na
Hetuitstallevenismatig.
korte of langere tijd kan daarin verandering
optreden. Raadpleeg dus ook de meest reDe in dit hoofdstuk opgenomen adviezen cente versie van de Rassenlijst voor Vollevoorrassenkeuzegeldenophetmomentvan grondsgroenten.
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Zaaien,plantenenteeltplanning
Inleiding

Zaaien

Bij deteelt van broccoli is het belangrijk dat
eenzohoogmogelijkoogstpercentagekwaliteit I wordt behaald. Wanneer we dit willen
bereiken,moetenzaaitijd, opkweek,planttijdstip en oogsttijdstip goed op elkaar worden
afgestemd.Dooreengoedeplanningvande
teelt kan in principe bereikt worden dat van
juni tot november en soms tot in december
broccoliwordtgeoogst.
Uiteraard spelen de weersomstandigheden
bij de latere teelten een belangrijke rol om
broccoli van een goede kwaliteit te kunnen
oogsten. Achtereenvolgens worden de verschillendeaspectenvandeteeltbesproken.

Bijhetzaaienvanbroccoliwordt gezaaidop
perspottenofopkweekbladen (trays)voorde
opkweek van perspot- of kluitplanten, voor
uitplanten op het produktieveld. Zaaien op
zaaibedwordtnietmeergedaan.

Zaad
Het duizendkorrelgewicht van broccoli varieertperrasenoogstjaar.Bijdehybriderassenwordthetfijnezaadvaakuitgezeefd.Het
duizendkorrelgewicht varieert van 4 tot 7
gram.Eéngrambevatdanongeveer200zaden. Van rastot ras kan dit variëren tussen
130tot 250 zaden.Het zaadvan broccoli is
duidelijkgroverdandatvanbloemkool.Broccolizaadblijftviertotvijfjaargoed kiemkrachtig, mits het droog en koel wordt bewaard.
Hethandelszaad moet inNederlandeenminimale kiemkracht van 75% hebben. Deze
kiemkrachtwordt inhet laboratorium na5,7
of 10ensoms na 14dagenbepaald,bijeen
wisselende temperatuur per etmaal van 14
uur bij 20°C (donker) en 10 uur bij 30°C
(licht). De kiemsnelheid wordt na de eerste
telling van vijf dagen bepaald. Het meeste
handelszaad bestaat uit zogenaamd normaal, dat wil zeggen niet gefractioneerd,
zaad. De verkoop van zaden vindt plaats
naaraantalzaden,dusnietpergewicht. Voor
alle rassenispreciesiezaad beschikbaar.Dit
zaad is gefractioneerd op 0,25 mmen heeft
eenhogekiemkracht(groterdan 90%).
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Bijdeopkweek inperspottenwordtintoenemendematebijhet makenvandepottendirect opde potgezaaid.Bijeengoedezaadpartij (precisiezaad) is één zaadje per potje
voldoende.Lozepotjeswordenbijdezewijze
van opkweek geaccepteerd. Bij het zaaien
wordendezadeninhetmiddenvanondiepe
holtesgelegd,endaarnaafgedektmetvermiculite,rivierzandof gezeefde potgrond.Voor
hetmakenvandeperspotten iseenluchtige
potgrond nodig met een pH-KCI van minstens6,0.Meststoffenalsfosfaatenkalikunnendoordepotgrondwordengemengdvoor
hetpersen.Destikstofmoetwordengegeven
naarbehoefteenkanhetbestewordengedoseerdviaberegeningmetderegenleiding.
Bij zaai in opkweekbladen (trays) voor kluitplanten door professionele plantenkwekers,
ofdoortelerszelf,wordthetzaaienineengedeeltelijk of compleet geautomatiseerde
werklijn gedaan, gelijktijdig met het vullen
vandeopkweekbladenmetpotgrond.De zadenwordeninhetmiddenvanondiepeholtes
gelegd, endaarna afgedekt metvermiculite,
rivierzand of gezeefde potgrond. Na het
zaaien van de trays worden deze in een
kiemruimtegezetwaarzijmeestalgedurende
tweemaal 24uurbij20°Cstaan.Nakieming
vandezadengaandetraysnaardeopkweekruimtevoorverdereopkweekvandeplanten
totaandeaflevering.
Vooropkweekvankluitplantenishetnoodzakelijk precisiezaad te gebruiken, omdat het
belangrijkisdaterzominmogelijkpotjeszijn
zonderplanten.

Plantmateriaal
In het verleden werd uitsluitend gebruik gemaaktvan,meestalzelf opgekweekte,losse
plantenalsuitplantmateriaalvoorhetproduktieveld.Delaatstejarenwordtalleennog gebruik gemaakt van perspotten of van door
professionele plantenkwekers opgekweekte
of zelf opgekweekte kluitplanten. Eenaantal
kluitplantsystemen is gekoppeld aan bepaalde plantenkwekers en deze systemen
kunnen alleen bij de betreffende kwekers
wordenbetrokken.Daarnaastzijnerookopkweekplaten(trays)indehandelwaarmeede
telerzelfhetvullen,zaaienenopkweken, met
dedaarbijaangeschafte apparatuur, kanuitvoeren.Intabel16wordteenoverzichtgegeven van een aantal voor broccoli bruikbare
kluitplantsystemen.

Planten
Hetuitplantenvandeperspotplantendievoor

eenvroegeteeltwordengebruikt,gebeurtin
hoofdzaakmetdehand.Latereplantingenin
het voorjaar met perspotten worden welgeplant met een aangepaste Accord- of de
Perduplantmachine. Devereiste plantdiepte
voorbroccolikanbijdelaatstgenoemdemachineproblemenopleveren.Voorhetuitplantendientdeplantvoldoende afgehardtezijn
en moet de perspot goed nat gemaaktworden. Belangrijk istevensdat de perspot voldoende diep wordt weggezet. Bij te oppervlakkig plantendroogt de kluit uit enkande
wind gemakkelijk vat krijgen op de plant,
waardoor 'afdraaiers' ontstaan. Het verdient
aanbeveling om bij droogte de perspotplantennahetplantenteberegenen.
Bij gebruik van kluitplanten is stevig, afgehard plantmateriaal een vereiste. Deinstelling van de plantmachine moet nauwkeurig
gebeuren. Hetkluitje of potje magnietzichtbaarblijven,terwijlookniettediepmagworden geplant. Beschikbare plantmachines
wordenhiernabesproken.

Tabel16. Overzichtvankluitplantsystemengeschiktvoorbroccoli.
Speedy

Superseedling

Speedzel

WestPlant

grond
losgestort

grond
geperst

grond
losgestort

grond
losgestort

conisch,4x2,4cm,
c.16cm3
(polyethyleentray)
4x2,5cm,c.14cm3
(polystyreentray)
opdetray
tweetypentrays:
-'Grow'tray
polyethyleen,60x40
cm,216planten/
tray,900planten/m2
-polystyreentray,
c 60x40cm,
204planten/tray,
850planten/m2

vorm, afmeting(hoogtexgrootstebreedte)eninhoud vandekluit
cylindrisch,
„
vierkant,taps
vierhoekig,taps
4x2cm,c.13cm3
toelopend,3,8x2,8
toelopend, 4x3,2cm,
cm,c.20cm3
c.20cm3

opkweek, typetray, aantalplanten/m2
opdetray
opdetray
polystyreentrays,
'Hassy'of'Quick'
60x40cm,240planten
tray,polyethyleen
tray,1000planten/m2
60x40cm, 228
planten/tray,950
planten/m2

opdetray
polyethyleentray,
40x40cm,144
planten/tray,900
plantenm2

Ingeperstevormisdepotquaafmetingininhoudkleiner.
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Plantmachines
Universeleplantmachines
Deze groep waarmee losse planten, kluitplantenenkleineperspotten kunnenworden
geplant, vertegenwoordigt verreweg het
grootste aantal machines. Zeer bekende
merken zijn Accord en Super-Préfer en in
mindere mateOtmaen Fox.Ze hebbenalle
gemeendatdeplantenéénvooréénmetde
hand in het transport-verdeelmechanisme
moetenwordengeplaatst.Deonderlingeverschillenzittenvooralinhettransport-verdeelmechanisme.
Bij de Accord-machine bestaat dit per elementuittweeverticaalopgestelde buigzame
schijven. Met deze machine kunnen alle
plantafstanden vanaf circa 12 cm in de rij
worden gerealiseerd. Om gelijke afstanden
tussendeplanteninderijteverkrijgen,worden markeurs op de schijven aangebracht.
Ook wordt wel gebruik gemaakt van een
stapwiel dat een belsignaal geeft als een
plantwordtingebracht.Deplantenmoetenzo
tussen de schijven worden gelegd dat ze
rechtop enop gelijke diepte inde grondkomen. Dit vereist vaardigheid en routine. Bij
planten van kluitplanten is het dan beter de
omtrek vandeschijventevoorzienvanrubbermanchetten.Ookkunnenspecialeplantschijven worden geleverd voor het planten
vanperspotten,maardezehebbeninNederlandgeenopganggemaakt. Eennadeelvan
dezemachineisdeslechtewerkhouding.
De Super-Préfer machine is uitgerust met
eenplantwielvoorzienvanplanthouders.De
plantafstanden inde rij liggen daardoorvast
en bij een goede afstelling van de machine
komendeplantenaltijdrechtopindegrondte
staan. Door middelvanwisseltandwielen en
vijfverschillendeplantwielenzijninderijdertigverschillendeplantafstandenmogelijktussen6en90cm.Vrijwelzonderaanpassingen
kunnenook kluitplantenwordenverwerkt.Er
iseenplantwiel leverbaar (type SS-8) waarvandeplanthouderszijnaangepastaankluitplanten.
Bij de Otma- en Fox-machines bestaat het
transport-verdeelsysteem uit een verticaal
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opgestelde ketting met planthouders. De
werking is vergelijkbaar met die van SuperPréfer en ook worden dezelfde mogelijkheden geboden.
Opvallend bij deze twee machines is derobuuste constructie en de goede werkhouding.Bijallemachinesisdeminimalerijenafstand bij naast elkaar hangende elementen
circa50cm.
Machinesalleenvoorkluitplanten
Er kunnen machines zonder en met voorraadvorming worden onderscheiden.Machines zonder voorraadvorming zijn de Perdu,
FerrariendeAccordExact.BijdePerdubestaat het transport-verdeelmechanisme uit
tweerondeschijvendieopenigeafstandvan
elkaaropeenaszijngemonteerd.Tussende
schijven zijn scharnierend planthouders met
bewegende bodem aangebracht. De planthouder is gesloten als deze zich boven de
grond bevindt. Bij doordraaien van het rad
bereikt de houder de bodem van de plantvoor, de schuif wordt weggetrokken en de
plantneergezet.Hoeweldecapaciteitnietzo
hoog ligt, levert deze machine prima plantwerk.
BijdeAccord Exact is boven het eerdergenoemdeconventionele plantelementeendoseersysteem gebouwd bestaande uit een
transportketting met planthouders. De planten worden uit de houders overgenomen
door detransportschijven endaarmee inde
plantvoorgezet.Menheeft hiermeeeenveel
beterewerkhoudingeneenhogerecapaciteit
bereikt. De Ferrari werkt volgens eensoortgelijkprincipe.
Vande machines met mogelijkheidtotvoorraadvorming zijn de volgende merken momenteel op de markt: Louwers, Lännen,
Farmco,PlantmasterenTex.Zezijnallevier
uitgerust met een carrousel,waardoor voorraadvorming mogelijk is. Afgezien van de
constructie zitten deverschillen vooral inde
wijzewaaropdeplantindevoorwordtgezet.
Bij de Louwers-machine valt de plant uit de
carrousel in een bewegende valpijp die de
plantvasthoudttothijwordtaangedrukt.
BijdeFarmco-enPlantmaster-machinesval-

lendeplantendooreenpijpmetgeleidestrip
op een plaat en worden dan uit de pijpgedrukt tegen de grond in de zich sluitende
plantvoor. BijdeLännen-machinekomende
plantenviaeenkortevalpijpzondergeleiding
tussen twee kettingen met verende snaren
terecht.Daartussenwordenzegerichtenafgevoerdnaardeplantvoor.
De werkhouding op machines uitgerust met
eencarrouselisinhetalgemeengoed;decapaciteit ligttussen2500en3000plantenper
manperuur.
Automatischwerkendeplantmachines
De laatste jaren zijn er diverse automatisch
werkende plantmachines op de marktgekomen en ook weer verdwenen. De redenen
waren technisch niet goedfunctioneren van
demachine en/of problemenbijdeopkweek
van het plantmateriaal. In 1992zijn er twee
machinesopdemarktgekomendieperspectiefbieden,ookvoorhetplantenvan broccoli.
DezemachineszijndePerdu-maticende Simon.
Perdu-matic
DePerdu-matic iseenhalfautomatischemachine, die geschikt is voor het planten van
vierkante perspotten. Het transportsysteem
van de planten door de machine naar de
plantvoorisalsvolgt:deplantenwordenvanuit de plantenbak met een speciale schep
metongeveer tienstukstegelijk opgenomen
en op een transportband gezet. Deze band
ligthorizontaalindebreedtevandemachine.
Aanheteindvandebandwordendeplanten
één voor één op de schuin aflopende band
gedrukt. Deze ligt ineengoot,waarvanéén
opstaandekantisvoorzienvanbladverendie
de perspot in de juiste positie dwingen;net
als bij diverse typen Regero-plantmachines.
Bij de Perdu is boven de schuin aflopende
band een ketting aangebracht met daarop
stalen strippen. Hiermee worden de planten
vanaf detransportband opexacte afstandin
devoorgeschoven.
Tijdens eendemonstratie bleekdatdeplanten rechtop, goed aangedrukt en inderdaad
oponderlinggelijkeafstandindegrondkwa-

men. Decapaciteit bedraagt ongeveer 6000
plantenperuurperelement,waarbijéén man
gemakkelijk twee elementen kanbijhouden.
Wèl moet er nog het één en ander worden
gedaan aan een doelmatiger afscherming
van de diverse kettingen. De machine isleverbaarineentwee-envierrijïgeuitvoering.
Simon
De Simon is een robuust uitgevoerde,automatische machine voor het verwerken van
kluitplanten. Alle bewegende delen worden
mechanisch aangedreven. De planten wordenautomatisch uitdetraygehaaldmetdrie
stuks tegelijk. Dit houdt in dat trays moeten
wordengebruikt,waarvanhetaantaltray-gaten op een rij een veelvoud van drie moet
zijn.Hetuitdetrayhalenvandekluitplantjes
gebeurt door drie stempels, die de planten
opdrukken, en drie grijpers die ze beetpakken en daarna laten vallen in bekers die er
onderdoor draaien. Deze bekers draaien
weer overtweevanelkaar staandeschijven,
waar het plantje tussen valt als de beker
open gaat. Vervolgens nemen twee andere
schijven de planten over en zetten ze inde
plantvoor. Eénof meerdemonstraties zullen
inzichtmoetengeveninwatdemachinekan.
Als capaciteit wordt 10.000 planten per uur
perelementopgegeven.

Plantafstand
Bij het bepalen van de plantafstand voor
broccolimoetmederekeningwordengehoudenmethetgewensteformaatvandeschermen en de produktie van kwaliteit I. Bijeen
lengtevan 16cmzijn schermenvan250tot
300(-350)gramhetmeestgewenst.Omzoveel mogelijk planten op een perceel optimaal te laten groeien, is een vierkantsverbandhetbeste.Omredenenvanmechanisatie en het gemakkelijker kunnen oogsten,
wordttochvaakvooreengrotererijenafstand
endichterplanteninderijgekozen.Eenveel
gebruikteplantafstandis75x35cm.Een anderetoegepaste plantafstand is50x45cm.
Uitonderzoeksresultaten bleekhetteelttechnischoptimale plantgetalteliggenbij50.000
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tot60.000plantenperhectare.
De praktijk kiest vanwege de vele arbeid
meestal voor lagere plantgetallen van rond
de 40.000 planten per hectare. Omdat de
maximaal toegestane lengtevan hetgeoogste produkt isterug gegaan van 18naar 16
cmwordtgeleidelijkweerietsdichtergeplant
omnietteveel inkgper hectareachteruitte
gaan. Het economisch optimale plantgetal
zaltussen de40.000 tot 45.000 plantenper
hectareliggen.

Teeltplanning
Teeltplanning heeft tot doeldeproduktiefactorenzooptimaalmogelijk tebenutten.Hierbij zijn de benutting van grond enarbeidde
belangrijkstefactoren.Aangezien bijdeteelt
vanbroccoli hetoogstenenveilingklaarmaken (sealen) eenzeer arbeidsintensieve bezigheid is,zal menzoveel mogelijk trachten
de oogst op de beschikbare arbeid aan te
passen. Om hieraan te kunnen voldoen,
moetervoorafoverdenodigeinformatieworden beschikt. Hierbij isde groeiduur vande
teeltdebelangrijkste informatie.Menzaldus
moetenbeschikken over hetverbandtussen
plantdatumenaantaldagentotdatergeoogst
kan worden en, als zelf wordt opgekweekt,
ookoverdelengtevandeperiodevanzaaien
totdateenplantplantklaaris.Daarnaastis informatie nodig over de lengte vandeoogstperiode. Er worden bij de teelt van broccoli
drieteeltwijzenonderscheiden.

Teeltwijzen
Inleiding
Dedrieteeltwijzendiebijdeteeltvanbroccoli
worden onderscheiden,zijn devroege teelt,
dezomerteeltende herfstteelt. ledereteeltwijzekentzijneigenspecifiekeopkweek-kenmerken.Ditheeftbetrekkingopdeplaatsvan
opkweek, wel of niet met verwarming ende
duurvandeopkweek.Allesystemenhebben
gemeen dat de planten aan heteindvande
opkweekzouniformmogelijkmoetenzijn.
Devolgendepuntenzijndaarvoorbelangrijk.
De opkweekgrond moet homogeen zijn van
samenstelling, ook wat voeding betreft. De
zaaidatum alsmede de wijze van opkweken
moeten goed afgestemd zijn op deplantdatum. Nazaaien moet de kiemingvlot engelijkmatig kunnen verlopen. Het beregenen
alsmededeeventuelevoedingviaderegenleidingmoetgelijkmatigoverhetplantmateriaal kunnen worden verdeeld. In tabel 17
wordt teelttechnische informatie gegeven
over de drie bij de teelt van broccoli onderscheidenteeltwijzen.
In tabel 18 wordt een richtlijn gegeven betreffendehetgemiddeldaantaldagenvoorde
opkweek,deperiodeophetproduktievelden
deoogstperiodevoordedrieteeltwijzen.Het
zijn richtwaarden; afhankelijk van regio,
grondsoort of plantopkweeksysteem kunnen
deze cijfers anders zijn. Informatie aangaandegroeiduur enlengtevandeoogstperiode van de verschillende rassen kunnen

Tabel17.Teeltschemavoorbroccoli.
teeltwijze

vroeg

zomer

herfst

zaaitijd

begin maartbeginapril
begin aprilbegin mei
50x45of
75x35
beginjunibeginjuli

begin aprilhalf mei
begin meihalfjuni
50x45of
75x35
beginjulieind augustus

halfmeibeginjuli
halfjunibegin augustus
50x45of
75x35
eindaugustushalf november

4tot6cm
perspotof
kluitplant

kluitplant

kluitplant

planttijd
plantafstand
incm
oogsttijd
bijzonderheden
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Tabel 18. Rie :htlijnvoor hetaantalteeltdagen.
perioden

teeltwijze

vroeg
zomer
herfst

opkweek

produktieveld

35-42
28-35
28-35

65-75
50-60
55-85

verkregenworden uitdeBeschrijvendeRassenlijst enuithethoofdstuk rassenvandeze
teelthandleiding.
Vroegeteelt
Voordevroegeteeltwordtvanafbeginmaart
gezaaid. Bij de eerst gezaaide planten voor
de vroege teelt worden perspotten gebruikt,
omdaterdegrootstmogelijkevroegheidmee
kanwordenbereikt.Demaatvandeperspot
varieertvan4tot6cm.Ookwordterwelgezaaid inzaaibakjes (mini-trays) enlater verspeend in perspotten. Bij later zaaien wordt
bij de opkweek gebruik gemaakt van opkweekintrays.Debesteopkweekplaatsvoor
vroege broccoli is staand glas. Voor een
vlottekiemingwordtinhetbegintot 15°C bijverwarmd. Na opkomst kan de temperatuur
terugnaar10à12°Cen'snachtsis8à10°C
voldoendeomteveelstrekkingvanhetkiemplantjetegentegaan.Voorhetuitplantende
planten goed laten afharden door ze enkele
dagenbuitenteplaatsen.Ditisbijopkweekin
trays duidelijk gemakkelijker dan bij gebruik
vanperspotten.Bovendien isdegrondinde
traylosser,waardoordeplantbeterenvlotter
weggroeit.Eenperspotkangemakkelijker indrogen waardoor de wortels daar moeilijker
uitgroeien.
Zomer-enherfstteelt
Vanaf begin april tot begin juli vindt de opkweek plaats voor de zomer- en herfstteelt.
Voordezeteeltwordenkluitplantengebruikt.
Door bijvoorbeeld wekelijks te zaaien,wordt
plantmateriaal voor een aantal opeenvolgende teelten verkregen. De vroegst gezaaide planten kunnenongeveer zesweken

oogst
5-10
5-10
10-15

na zaai worden uitgeplant, maar al spoedig
kunnen devanaf half april gezaaide planten
viertotvijfwekennazaaiwordenuitgeplant.
Hetisookindezomer noodzakelijk goedafgehardeplantenoptekweken.
Winterteelt
Uit onderzoek is gebleken dat de teelt van
broccolialsoverwinteringsteelt onderNederlandse omstandigheden weinig perspectief
biedt. De plant moet relatief jong enzonder
aangelegd bloemscherm de winter door. Dit
betekent datzo'njonge plant in het voorjaar
een trage hergroei vertoont en vrij laat een
oogstbaar produkt geeft. Het alternatief kan
danzijneenlaatraseneenzwaardereplant
te laten overwinteren. Dit is mogelijk toe te
passen in het zuidwesten met zijn relatief
zachterewinters.Daarbijmoetechterworden
opgemerkt dat het produkt van deze meer
winterharde rassen kwalitatief minder isdan
datvandezomerbroccoli.
Sprouting-ofspruitbroccoli
Deteelt van spruitbroccoli biedt met de huidige beschikbare rassenvoor deberoepstelers geen perspectief. Op de eerste plaats
staat dit type zeer lang op het veld (juni-juli
plantenenoogsteninmaart-april).
Opdetweedeplaatsontstaateenzwaargewas zonder duidelijke hoofdknop, maar met
een massa kleine zijspruiten (schermpjes).
Ditlaatstemaakthetoogstenenveilingklaar
makenzeerarbeidsintensief. Hoewelhetgewaseenredelijkeopbrengstgeeft,isgeletop
dearbeidendeheterogeniteitvanhetgewas
de teelt onvoldoende interessant voor beroepspraktijk.
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Stamlozebroccoli('crowns')
Destamlozebroccoliheeftinvergelijkingmet
de gewone broccoli een groter scherm en
een zeer korte steel. De teeltomstandigheden,degroeiduurendelengtevandeoogstperiode zijn vergelijkbaar met die van gewonebroccoli.Bijeengemiddeldschermgewichtvanruim500gramkandeopbrengstop
ongeveer 15tonperhectarekomen. Voorde
stamloze broccoli zijn er zeker perspectieven. Vanwege de matige prijsvormingdeafgelopenjarenvoor de gewone broccoli iser
een toenemende belangstelling voor de
stamlozebroccoli.Ookkunneneventueelgewonerassenmeteengrootschermkortwordenafgesneden.

Vervroeging
Vanwegedehogeprijzeninhetbeginvanhet
seizoen wordt in de praktijk gestreefd naar
vervroeging van de aanvoer. Vervroeging
vandeoogstistebereikendoorplantmateriaaltegebruikendatbijuitplantenalvrijgroot
iseneengoedewortelontwikkelingheeft,zoalsperspotplanten,endoorafdekkenvanhet
gewas. Een kluitplant is meestal aanzienlijk
kleiner dan een perspotplant. Uit onderzoek
bleek dat in een vroege teelt een kluitplant
twaalf tot vijftien dagen later oogstbaar was
daneen4cmperspotplant.
Voor de teelt van broccoli heeft een bedekking metvliesdoek of het sterkere soort netten de voorkeur boven geperforeerd plastic
folie.Hetgebruikvangeperforeerdplasticfoliezoueenextravervroeging kunnengeven
door hogere temperaturen, maar een pro-
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bleem isdezeer onregelmatige waterverdeling bij beregenen. Het effect van nettenop
devervroegingisgeringerdanbijhetgebruik
vandelichtereafdekmaterialen,maardenettengaanlangermee.
Perhectareis40tot50uurarbeidnodigvoor
het aanbrengen en verwijderen van de bedekking.Vooreenoptimaalgebruik vaneen
bedekking moet uitgegaan worden van een
perspotplant. Eenkluitplant komtnietinaanmerking. De bedekkingsduur om optimaal
van de bedekking te kunnen profiteren, is
moeilijk aantegeven.Hetplanttijdstip ende
weersomstandigheden na het plantenbepalendeduurvandebedekking.Nauwkeurige
omschrijvingen over gewasstadia en het
juiste tijdstip van verwijderen zijn niet bekend.Uitonderzoekkomtnaarvorendateen
bedekking vanviertot zes weken metvliesdoekisaantebevelen.Isdegroeiinmei optimaal, dan kan een verwijdering rond half
meidevoorkeur hebbenboveneindmei.Bij
verwijderenvanhetafdekmateriaalishetbelangrijkdittegendeavonduittevoerenoftijdens donker weer om de overgangssituatie
teverkleinen.Eenbedekkingtotdeoogstlevert een verhoogd risico op schermrot op.
Bedekking levert een langere stengel, hetgeen het oogsten vergemakkelijkt. Bedekkingvoorkomttevenswildschade.
Tussen rassen bestaanverschillen invroegheid. Voor devroegste teelt komt hetmeest
vroege ras in aanmerking. Bij een matige
groei door slechte structuur vande grondof
drogeomstandighedennahetplantenneemt
het risico op voortijdige vormen van schermentoe.Dekeuze kandanzijnomeeniets
laterrastenemen.

Bemesting
Inleiding
Broccoli kanvrijwelopdezelfde wijze worden
bemest alsbloemkool.De kalibehoefte isiets
minder en ook met stikstof moet men waarschijnlijk iets voorzichtiger zijn. Over molybdeengebrek is bij broccoli niets bekend. Wel
is het gewas gevoelig voor magnesiumgebrek. Alvorens te bemesten is het aan te raden de voedingstoestand van de grond te
peilen. Het nemen van een grondmonster is
dus gewenst.

Stikstof
Een goed broccoligewas met een opbrengst
van rondde 11ton,neemt ongeveer 175-200
kg stikstof per hectare op. Hiervan wordt ongeveer 45-55 kg stikstof per hectare, dat is
circa 25-30%van het totaal aan opgenomen
stikstof metde schermenafgevoerd.
Volgens het stikstof-bemestingsadvies moet
bijde bemesting op zavel-en kleigronden de
bodemvoorraad stikstof met kunstmeststikstof worden aangevuld tot± 250 kgNperha.
De bodemvoorraad wordt uitgedrukt in kg Nmineraal en wordt bepaald via een grondmonster tot 60 cm diepte. Het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te
Oosterbeek verricht deze bemonstering. Als
de bodemvoorraad bijvoorbeeld 70 kg N per
ha is, moet de aanvulling bij de voorraadbemesting dus 180 kg Nper ha zijn. Meestal is
tijdens de teelt nog een bijbemesting van ±

50 kg N per ha nodig. Deze gift wordt vaak
zo'nzeswekennahetplantengegeven.Voor
een teelt van broccoli moet dus in totaal ±
300 kgNper habeschikbaar zijn.
Op zandgronden moet het bemestingspatroonwaarschijnlijk anders zijn dan op zavelenkleigronden.Zozaldetotaaltegevenstikstof over meer giften moeten worden gespreid.Welzaldetotalebehoefte vanhetgewasook neerkomenopdealgemelde300kg
N per ha. .
Bijstikstofbemestingen over het gewas dient
men voor een snelle werking direct te beregenen, waardoor ook verbranding van het
gewaswordtvoorkomen.

Fosfaat
Broccoliisevenals bloemkooleengewas met
een normale fosfaatbehoefte. In 1984zijn de
adviezen voorfosfaatbemesting gewijzigd en
zijn de verschillen tussen de diverse teeltgebieden vervallen. Het bemestingsadvies is
vermeld in tabel 19. Een P-Al getal > 41 of
een Pw-getal>70wordtalsgoed beschouwd
voortuinbouwgronden.
In Noord-Holland is de fosfaattoestand van
de grond in het algemeen goed. Men strooit
er 75 tot 80 kg P 2 0 5 per ha. Een bemesting
met tripelsuper, superfosfaat of NPK-meststof heeft een gunstig effect op de groei van
het gewas enop de kwaliteit van hetscherm.
Op fosfaatfixerende gronden is een fosfaatbemesting altijd aan te raden. De fosfaatbe-

Tabel19. AdviesvoorfosfaatbemestinginkgP 2 0 5perha.
fosfaattoestandvandegrond
zeerlaag
laag
vrijlaag
goed
vrijhoog
hoogenzeerhoog

kgP 2 0 5perha
350
250
150
75
50
0
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mestingwordtgewoonlijkvóórhetplantenbij
delaatstegrondbewerking gegevenenmoet
goeddoorde grondwordengewerkt.

Kali
De kalibehoefte van broccoli is normaal. In
tabel 20 worden de geldende normen voor
kalibemestingbijditgewasvermeld.Optuinbouwgrondenwordt een kaligetal tussen 30
en 39 als goed beschouwd. Op de IJsselmeerpoldergronden krijgt een kaligetal tussen20en29reedsdewaarderinggoed. Gemiddeldgenomenvraagtbroccolieenkalibemesting van 150à200 kgK 2 0per hectare.
Hogerekalibemestingenzijnafteradenvanwegedekansdatdan magnesiumgebrekkan
ontstaan.
Oprivierkleigrondenwordtdoor'Oosterbeek'
het K-HCIbepaald.Afhankelijk van hetpercentage slib wordt bij de waardering goed
dan175tot375kgK 2 0perhectareaanbevolen. Dehoogste normgeldtvoor zeer zware
rivierklei (>50% slib). Broccoli is evenals
bloemkool gevoelig voor chloor. Bij gebruik
van enkelvoudige meststoffen gaat devoorkeurdusuitnaarpatentkali.Indienmenkalizoutwilgebruiken,moetdatwelvroeginhet
voorjaargebeuren.
Bijvroegebroccolienzomerbroccoliwordtde
kaliinhetvoorjaartoegediend.Bijherfstbroccoli(vaakeennateelt)gebruiktmen gewoonlijkeensamengesteldemeststof.

Magnesium
Magnesiumwordtgerekendtotdehoofdvoedingselementenvandeplant.Gemiddeldbevateenoogstbaargewas30kgMgOperha.
Magnesium isvoor de plant van belang als
bouwsteen voor het bladgroen. Een gebrek
uit zich meestal in lichte verkleuringen van
hetbladgroentussendebladnerven.Bijernstig gebrek wordt de plant geelensterftgeheel of gedeeltelijk af. Bij broccoli wordt
schermrotweleens inverbandgebrachtmet
magnesiumgebrek.
De waardering van de magnesiumtoestand
vandegrondissterkafhankelijkvanhetpercentage slib. Bij gronden met minder dan
10% slib is de magnesiumtoestand al goed
bijeenMgO-NaCI-gehaltevan100à125mg
MgOper ha.Opzware gronden (>40%slib)
moethetgehalteminimaal250mgMgOzijn.
Dezenormgeldtookvoorveengronden.
Het advies voor de magnesiumbemesting
wordt weergegeven in tabel 21. Indien de
Mg-toestand 'goed' of lager is en de K-toestand'hoog'respectievelijk'zeerhoog',wordt
de geadviseerde MgO gift verhoogd met50
kg, respectievelijk 100 kg per ha. Eenmagnesiumbemestingkanhetbestwordengegevenindevormvankieseriet.

Borium
Boriumgebrek kan bij broccoli leidentot holheid inde stronk vande hoofdknop.Alsdat

Tabel20. AdviesvoorkalibemestinginkgK20perha.
zeeklei zand-endalgrond

K-getal
0102030405060-

>

9
19
29
39
49
59
79
80

350
300
250
200
150
100
0
0

300
250
200
150
100
50
0
0

veengrond

300
,300

250
200
150
100
50
0

Deaanbevolenbemestingbijwaardering'goed'isvetweergegeven.
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lössgrond IJsselmeergrond

350
300
250
200
150
100
0
0

200
150
100
50
0
0
0
0

Tabel21. AdviesvoormagnesiumbemestinginkgMgOperha.
MgO-NaCI

allegrond* enuitgezonderd veengronden
% slib
<10

<
50
75
100
125
150
200
250
300

50
- 74
- 99
- 124
- 149
- 199
- 249
- 299
- 399
> 400

10-19

20-29

30-39

veengronden magnesiumtoestand
>40

250
250
300
250
300
250
200 ~ ^ \ ^ 2 5 0
250
300
200 x \
150 x \ 2 0 0
250
250
100 x \ 1 5 0 ^ \ _ 2 0 0
200 ^ \ 2 5 0
50 " ^ \ 1 0 0 " ^ \ _ 1 5 0 ^ \ _ 2 0 0
200
0 x \ _ 50 \ _ 1 0 0 ~ ^ \
150^V200
0
0
\J50
0
0
o x\
50 " ^ \ J 0 0
0
0
0
0 ^\ _ 5 0
0
0
0
0
0

optreedtkanmenvoorvolgendeteeltendeze
kwaalvoorkomendoor10tot15kgBoraxper
hectare te strooien. Dit dient ruim voor het
planten te gebeuren en de meststof moet
goedwordeningewerkt.
Ofeengewasbespuiting metboriumookkan
helpen,isonzeker.

Mengmeststoffen
De basisbemesting kan ook uit een gift samengestelde meststof bestaan. In de tuinbouw is een veel gebruikte verhouding 1210-18. Hiervan wordt op broccoli dan 10001200 kg per ha gestrooid. Inverhouding tot
deenkelvoudige meststoffen betekent dittamelijkweinigstikstof,vrijveelfosfaatenmatigkali.Geeftmendekunstmestkortvóórhet
planten,danverdienteenchloorvrijesamenstelling de voorkeur. Bij nateelten komt het
gebruikvanmengmeststoffenvaakvoor.
In de praktijk gebruikt men ook wel deverhouding 7-14-28. Eigenlijk is deze samenstellingtefosfaatrijk. Demeststofwordtinfebruari/maart vóór het spitten of ploegenge-

300
300
250
250
200
200
150
100
50
0

zeer laag

laag
vrij laag
goed
vrij hoog
hoogtot
zeer hoog

strooid. Kort voor het planten volgt dan nog
eenbijbemestingmetkalkammonsalpeter.

Bemesting tijdens de opkweekvanplantmateriaal
Meestal isde potgronddie menvoordeopkweek van perspotplanten gebruikt, al voldoendevoorzienvanvoedingsstoffen.
Bijdeopkweekvankluitplantenisnogweinig
bekend omtrent de te geven bemesting. In
Engelandsteltmendatdepotgrondinelkgeval sporenelementen enfosfaat dient te bevatten.Dekalienstikstofwordenvaakpastijdensdeopkweekgegevenenwelopdie momenten, dat de plant ze nodig heeft. Vanaf
hetdoorkomenvanhethartblaadjewordtdan
wekelijks via de beregening enigekalisalpeter gegeven. Het beregeningswater heeft
daarbij een EC-waarde van 2 à 2,5 en er
wordt±1 mmvangegeven.Nadebemesting
wordt met 1à 2 mm schoon water nageregend.Opdezewijzeontstaat ertragegroei.
Pas aan het eind van de opkweekperiode
wordthetbemestingsniveauietsopgevoerd.
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Onkruidbestrijding
Algemeen
Onkruiden in broccoli worden zowel chemischals mechanisch bestreden.Delaatste
jaren krijgt echter de mechanische onkruidbestrijding,alof niet incombinatie metchemischebestrijding,meerenmeeraandacht.
Behalve van de grondsoort, de soortgrondbewerking en het tijdstip van planten zalde
onkruidvegetatie van het produktieveld afhangen van de voorgeschiedenis van het
perceel.Duidelijkisechterdatonkruidbestrijdingnodig isomconcurrentie tussengewas
en onkruiden en daarmee opbrengstderving
tevoorkomen.Ookmoetwordenvoorkomen
datdekwaliteitvandebroccolitesnelachteruit zoukunnengaan alsgevolgvandeaanwezigheid van te veel onkruid en mogelijk
daardoor meer kans op aantasting door
schimmelziektenenslakken.Hetisinhetgeheel van de gewasrotatie van groot belang
om de onkruiddruk zo laag mogelijk te houden.

Mechanische onkruidbestrijding
Deomstandigheden bij deteelt vanbroccoli
zijn goedgeschikt omzonder herbicidenhet
gewasonkruidvrijtehouden.Deafstandtussende rijen biedt mogelijkhedenvoor schoffelen,frezenofaanaarden.
Een mechanische onkruidbestrijding moet
ondiepwordenuitgevoerdbijnetgekiemdeof
jonge onkruiden. Een te diepe grondbewerkingkanteveelgrondaandewortelsvanhet
onkruidlaten,waardoorondernietaltedroge
omstandigheden de kans op weer aanslaan
van het onkruid groot is.Ook wordt bij diep
bewerkendekansopschadeaandewortels
vanhetgewasgroter. Mechanischeonkruidbestrijding wordt meestal uitgevoerd tussen
de rijen, maargebeurt ook welhandmatigin
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de rij door middel van schoffelen. Dewerkbreedte van de werktuigen moet worden afgesteld op de werkbreedte van deplantmachine in verband met de aansluitrijen. De
werkbreedte per element moet zodanig zijn
datgeengewasbeschadigingoptreedt.
Wordt eenéénrijïge freesgebruikt danmoet
viaafsteuningeenconstantewerkdieptewordengerealiseerd.Frezentegenonkruidheeft
pasdevoorkeur, wanneer eralteveelofte
groteonkruidenaanwezigzijn.Opslemp-en
stuifgevoelige gronden kan dan echter de
slemp-enstuifgevoeligheidtoenemen.
Schoffels en/of freesmessen moeten goed
scherpzijn en nauwkeurig afgesteld kunnen
worden om ondiep te kunnen werken. Veel
schoffels wordentegenwoordig ineenparallellogramgemonteerd.Snelopdrogenvande
bewerktelaagisbelangrijk,zodatondergoed
drogende omstandigheden gewerkt moet
worden.
Naastgenoemde werktuigen zijnerooknog
alternatieven in de vorm van rolschoffels en
rolborstels. Hetsuccesvande mechanische
onkruidbestrijding hangt af van de inzet en
het inzicht vandeteler, deonkruidvegetatie,
de grondsoort enhet weer. Inhetalgemeen
zaldoorééntotenigemalenschoffelen,alof
nietgecombineerdmetaanaarden,vaakeen
goed onkruidbestrijdingseffect kunnen worden behaald. Er is ook een geïntegreerde
aanpak mogelijkwaarbijhetgebruikvanherbiciden wordt beperkt door een rijenbespuitingtecombineren met mechanischebestrijdingtussenderijen.

Chemischeonkruidbestrijding
Voorhetplanten
Op het produktieveld kunnen onkruiden
vooraf chemisch worden bestreden. Ruim
voor het planten kan tegen wortelonkruiden
glyfosaat worden gebruikt of bij aanwezig-

heid van klein onkruid, diquat, diquat/paraquat, paraquat of glufosinaat-ammonium.
Somsgeeft eencombinatievanparaquaten
diquateenbetereffectdanparaquatalleen.
Nahetplanten
Toteenweekàtiendagennahetuitplanten,
wanneer de planten goed aan de groei zijn,
kan op onkruidvrije vochtige grond worden
gespoten met propachloor. Dit middel werkt
niet tegen alaanwezige onkruiden.Ookkan
een rijenbespuiting gecombineerd met
schoffelentussenderijenwordenuitgevoerd.
Voor de bestrijding van grasachtige onkruiden kan men in broccoli gebruik makenvan
sethoxydim. De dosering is afhankelijk van
deonkruidvegetatie. Dit middel werkt echter
niettegenstraatgras.
Middelen
diquat(onderandere Reglone), dosering3literperha
Toepasbaarvoorhetplanten.Bestrijdingvan
eenjarige tweezaadlobbigen. Aanwezigeonkruiden worden alleen bovengronds afgebrand. Grasachtigen worden slecht bestreden.Heeftgeennawerkingviade grond.
Spuitenonderdrogeomstandigheden.
diquat/paraquat (onderandere Actor), dosering4-5literperha
Spuiten voor het planten. Middel met brede
werking.Aanwezigeonkruidenwordenalleen
bovengronds afgebrand. Soms geeft deze
combinatieeenbeterewerkingdanparaquat
alleen.Geennawerkingviadegrond.Snelle
werkingbijfellezonneschijn.

- Tegenkweekgrasenandere overblijvende
grassenuitsluitendhetmiddelmeteengehaltevan360gramperlitergebruiken; dosering:4literperhaof2,5literperha+een
uitvloeier.
- Tegenoverblijvendedicotyleonkruidenals
akkerdistelenkleinhoefbladuitsluitendhet
middel meteengehaltevan360gramper
litergebruiken;dosering:6literperhaof4
literperha+eenuitvloeier.
- Tegeneenjarigeonkruidenis2-4,5literper
ha voldoende al naar gelang het gehalte.
Toepassing inde periode van ééntotvier
wekenvoorplantenwanneer deonkruiden
voldoende bladmassa hebben gevormd.
Bijbestrijdingvaneenjarigeonkruidenmag
na éénàtwee dagen al een grondbewerking plaatsvinden. Bij de bestrijding van
wortelonkruiden moet hiermee tenminste
éénweekwordengewacht.
Inde praktijk wordenoplichte grondenen
ondervochtige omstandigheden somsook
lagere doseringen gebruikt waarmee
goederesultatenwordenverkregen.
paraquat(onderandere Gramoxone), dosering2-3literperha
Spuiten voor het planten. Middel met brede
werking.Aanwezigeonkruidenwordenalleen
bovengronds afgebrand. Goede werkingtegengrassen.Geen nawerking viadegrond.
Snellewerkingbijfellezonneschijn.

propachloor (onder andere Luxanpropachloor575FC, Ramrod), dosering8literperha
Toepasbaar kort na het aanslaan tot zeven
dagen na het planten. Spuiten op een onkruidvrije, vochtige, gesloten grond. Niet
spuiten bijwarmweer inde buurtvanbloeiende tulpen. Kans op schade bij naastligglufosinaat-ammonium(Finale), dosering3li- gende percelen met bloeiende granen,augurken,meloenen,tomatenenkomkommers
terperha
in verband met dampwerking. Het isverboToepassen uitsluitend circa drie dagenvoor
den om dit middel in grondwaterbescherhet planten op aanwezige jonge onkruiden.
mingsgebiedentegebruiken.
Het isverboden dit middel ingrondwaterbeschermingsgebiedentegebruiken.
sethoxydim(Fervinal) +Schering-11 olie, doglyfosaat(onderandere Roundup), dosering seringafhankelijkvanonkruidvegetatie
afhankelijk vanonkruidvegetatie en percen- - tegen opslagvan raaigras: 1-1,25liter +3
literolieperha;
tageactievestofvandeformulering
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Tabel22. Overzicht van hetteverwachten effect vandemiddelen bijdeaangegeven tijdstippen en doseringen.
onkruid

akkerviooltje
bingelkruid
duist
duivekervel
duizendknoop
ereprijssoorten
ganzevoet
gele ganzebloem
guichelheil
hanepoot
hennepnetel
herderstasje
herik
hoenderbeet
kamille
kleefkruid
kleine brandnetel
klein kruiskruid
knopherik
knopkruid
kroontjeskruid
meidesoorten
muur
paarse dovenetel
perzikkruid
spurrie
straatgras
varkensgras
windhalm
witte krodde
zwaluwtong
zwarte nachtschade

diquat diquat- glufosi- glyfosaat paraquat propa- sethoxydim botanischenaam
paraquat naatchloor
ammonium
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Violatricolor
Mercurialis annua
Alopecurus myosuroides
Fumaria officinalis
Polygonum lapathifolium
Veronica species
Chenopodium album
Chrysanthemum segetum
Anagallis arvensis
Echinochloa cruss-galli
Galeopsis tetrahit
Capsella bursa-pastoris
Sinapis arvensis
Lamium amplexicaule
Matricaria chamonilla
Galium aparine
Urtica urens
Senecio vulgaris
Raphanus raphanistrum
Galinsoga parviflora
Euphorbia helioscopia
Atriplex species
Stellaria media
Lamium purpureum
Polygonum persicaria
Spergula arvensis
Poa annua
Polygonum aviculare
Apera spica-venti
Thlaspi arvense
Polygonum convolvulus
Solanum nigrum

++=gevoelig;+=matiggevoelig;-=weinigofnietgevoelig.

- tegen hanepoot enwindhalm: 1,25-1,5 liter
+ 3literolieperha;
- tegenduist enwilde haver: 1,5-2liter+3liter olie perha;
- tegenopslagvangranen:2,5-3 liter+5liter
olie perha;
- tegenkweekgras:3-4liter+5literolieperha.
Toepasbaar inelk gewasstadium. Spuiten op
droge onkruiden tussen het 2-4 bladstadium
en einde uitstoeling. Kweekgras moet 15-25
cmhoogzijn.Kweekgraswordt alleenboven38

gronds bestreden. Dewerking ispas natwee
à drie weken zichtbaar. De onkruiden vertonen indeze periode echter geen groei meer.
Niet gelijktijdig met een ander herbicide verspuiten. De veiligheidstermijn is drie weken.
Niettoepasbaar in grondwaterbeschermingsgebieden inde periode 1oktober - 1 april.
Intabel 22 wordt een overzicht gegeven van
de te verwachten effecten van de besproken
middelen.

Kluitplanten.
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Verschillendetypen
kluitplanten.
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Perceelbroccoli.

Beregening.
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Paarse sprouting
broccoli.

Witte sprouting
broccoli.
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Stamlozebroccoli.

Stikstofgebrek.
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Magnesiumgebrek.

Knolvoet.
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Koolvlieg.

Madevan koolvlieg.
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Eieren van groot
koolwitje.

Koolgalmug.
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Oogstrijp scherm.

Oogsten met
oogstband.
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Overrijp scherm.

z#ji#m%:*

Gesealde broccoli
voor export.

47

Gesealde broccoli
voor binnenlandse
afzet.
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ToeoaSSinQ middelen
a

den °Pn e t m o m e n t v a n samenstellingvan

^
dezeteelthandleiding.Nakorteoflangeretijd
Voor de toepassing van de in dit hoofdstuk kan verandering in de adviezen optreden,
genoemdemiddelenwordtverwezennaarde Raadpleegdaaromsteedsdemeestrecente
meest recente uitgave van de Gewasbe- uitgave van de Gewasbeschermingsgids of
schermingsgids.
deadviezengenoemdinGewasbescherming
Vollegrondsgroenteteelt, eenuitgave vande
Deindit hoofdstuk genoemdeadviezengel- DLV,enhetetiketopdeverpakking.
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Ziekten
Omdat de bladvlekken veroorzaakt door Alternaria en Mycosphaerella niet altijd even
makkelijk van elkaar te onderscheiden zijn,
In het gewas broccoli kunnen allerlei bladworden
intabel23enigeverschilpuntentusvlekkenziektenoptreden.Dezeziektenzullen
sendebladvlekkenvermeld.Dezeintabel23
inhetalgemeen nietdeopbrengstbeïnvloegenoemde kenmerken zijn goed zichtbaar
denenomdataantastingtothetbladbeperkt
meteenloep(vergrotingcirca10maal).
blijft,isbestrijdingmeestalnietnoodzakelijk.
Deverschillen 1, 2en3zijn nietaltijdspecifiek. Soms is de kleur van een Mycosphaerella-vlekookdonkerbruin,ofisereenduideSchimmelziekten
lijke gele zone zichtbaar, terwijl Alternariavlekken ook wel eens geen gele zone
Bladvlekkenziekten
vertonen.Wordenechterdeverschillen4en
Kringvlekkenziekte(Mycosphaerellabrassici- 5 aangetroffen dan bestaat er geen twijfel
meer over de ziekteverwekker, want deze
cola)
kenmerken zijn specifiek voor de desbeDeze bladvlekkenziekte treedt op bij zeer
treffende schimmel. De schimmel blijft over
vochtige omstandigheden.Opdevolgroeide
opbesmettegewasresteninenopdegrond.
bladeren verschijnen donkergekleurde stipjes, die zich gestaag vergroten tot cirkelvormigegrijs-bruinevlekken,waarinzichzwarte
Spikkelziekte (Altemaria brassicae en Altervruchtlichamen (zichtbaar als puntjes) vornariabrassicicola)
men.Ophetlevendebladkunnendevlekken
Deze ziekten treden vooral op bij vochtige
omgeven zijn door een smalle gelige zone.
weersomstandighedeneneenminimaletemVlekkenopgeleafgevallenbladerenvormen
peratuur van circa 13°C. De aantasting bevruchtlichaampjes met sporen, die weer in
gint meestal met enkele vlekken op deoustaatzijngezondebladerenaantetasten. Op
dere bladeren.Zezijn rond, bruin,omgeven
het scherm komen geen vlekken voor. De
dooreengelezoneenbedekt meteen'poevlekken blijven beperkt tot het blad. Bestrijder' van bruine sporen,die later op hetblad
ding is niet noodzakelijk. Voor broccoli zijn
de voor Alternaria-soorten karakteristieke
overigensookgeenmiddelentoegelaten.
'staart' vanbruinevlekjes veroorzaakt.Vaak

Algemeen

Tabel23. VerschillentussenAlternariaenMycosphaerellabladvlekken.
Alternaria-vlekken

Mycosphaerella-vlekken

1.meestalomringddoorbredehelgelezone

1.meestalomringddoorsmallebleekgelezone

2.vlekkendonker-totlichtbruin

2.vlekkenmeergrijsbruin

3.duidelijke'ringen'indevlekkenzichtbaar

3.meestalgeenringenindevlekkenzichtbaar

4.bruinesporen(alssprietjes)zichtbaarop
devlekken

4.nooitbruinesporenzichtbaar(wordenniet
gevormd)

5.nooitvruchtlichamenzichtbaar(worden
nietgevormd

5.vruchtlichamen(alszwartestipjes)
zichtbaarindevlek
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zijnduidelijke ringenzichtbaar indevlek.De
voor Mycosphaerellatyperendezwartepuntjesontbreken.Eenzwaaraangetastbladvergeelt ensterft vroegtijdig af. Infectiebronnen
zijn besmette gewasresten enbesmetzaad.
Wanneer een ernstige aantasting wordt
waargenomen,kaneventueeleenbestrijding
met iprodion worden uitgevoerd.Devlekken
blijvenechterbeperkttothetblad.Bestrijding
ismeestalnietnoodzakelijk.
Kiemplantziekten
Diverseschimmels,zoalsThanatephorus,Altemaria, Leptosphaeria en Botrytis-soorten
kunnen wegval van kiemplanten veroorzaken.
Dezogenaamde'zwartpoten'wordenveroorzaakt door Thanatephorus cucumeris (Rhizoctonia solani). Opdestengelvoetontstaan
blauw-zwarte vlekken en de stengelvoet
snoert in. Het wortelstelsel blijft achter in
groei.Ontsmettenvanhetzaadgebeurtdoor
de zaadbedrijven. Let op dat er inderdaad
ontsmetzaadwordtgeleverd.
Knolvoet(Plasmodiophorabrassicae)
Deze ziekte wordt veroorzaakt door de
schimmel Plasmodiophorabrassicae, die
door middel van rustsporen,jarenlang inde
grondkanoverleven.Aandewortelsvande
planten ontstaan onregelmatige opzwellingen (knollen), die de water- en voedselopnamevandeplantbemoeilijken.Aangetaste
planten blijven achter in groei en gaan op
zonnige dagen slap hangen. De schimmel
kanalleen kruisbloemige plantenaantasten.
De rustsporen van Plasmodiophora kunnen
10tot 15jaar indegrondlevensvatbaar blijven.
Eendirectebestrijdingvandezeschimmelis
nietmogelijk. Eenlaaggehalteaan opneembaarcalciumindegrondwerktdeziekteinde
hand. Op lichte zandgronden zal bij eenlagere infectiedruk meer aantasting optreden,
danopdezwaardere kleigronden.Bijoptredenvanknolvoetiseenperceeleigenlijkniet
meer geschikt voor de teelt van broccoli.
Knolvoet is een echte bodemgebonden

ziekte, die alleen verspreid kan worden via
zieke grond (ook potgrond) en aangetaste
planten.Hygiëneisdusuiterstbelangrijk.Resistenterassenzijnnietbeschikbaar.
Meeldauw
Echtemeeldauw(Erysiphecruciferarum)
Opdebladeren,bladstelen enstamvananderekoolgewassenverschijnenwittepoederachtige vlekken. Bij ernstige aantasting kan
hetbladvroegtijdigvergelenenafvallen.Later in het seizoen verdwijnt het witte schimmelpluis van de vlekken en blijven er zwart
geaderde plekjes achter. De schimmel floreerthet bestebijdroogzonnigweer. InNederland is deze ziekte nog niet op broccoli
waargenomen.
Valsemeeldauw(Peronosporaparasitica)
Bijaantastingverschijnenergelevlekkenop
de bladeren begrensd door nerven.Aande
onderzijdevanhetbladverschijntbijvochtige
omstandighedeneenwitschimmelpluisinde
vlekken.Bijoptredendeaantastingzeervoorzichtig zijn met water geven en in kassen
goed luchten.Op het produktieveld isvalse
meeldauw de belangrijkste schimmelziekte.
Eenbestrijdingisinhetalgemeennietnodig,
omdatdeaantastingtothetbladbeperktblijft.
Bij ernstige aantasting zou een bespuiting
met propamocarb-hydrochloride overwogen
kunnenworden.Opeenafgehardgewasmet
eendikkewaslaagophetbladistoevoeging
vaneenuitvloeiergewenst.Wanneerdewaslaag dun is, bijvoorbeeld als donker en nat
weer is opgetreden, is toevoeging van een
uitvloeiernietnodig.Indatgevalkaneenuitvloeierzelfsschadeveroorzaken.
Vallers(Leptosphaeriamaculans)
Devoet van de plant wordt bruin en er ontstaat droogrot. Deplant valt om ensterft af.
Ditomvallengebeurt meestalalshetscherm
wordtgevormd.
Kiemplanten die worden aangetast, vallen
vaak direct weg of vertonen een lichtbruine
vlekopdestengel.Dezeplantjesnietuitplanten.
Soms worden er op de bladeren papierach-
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tigevlekkenzichtbaar,waarinalgauwvruchtlichaampjes,als'grote'zwartestippen,zichtbaar worden. Veroorzaker is de schimmel
Leptosphaeriamaculans(PhomaUngarn).
Aantasting vindt plaats via besmet zaad of
via besmette grond. Inhet laatste gevalvrijwelaltijdnagroeistagnatievanhetjongegewas,bijvoorbeelddooreenslechtestructuur.
Ookeenaantastingvandekoolvliegvergroot
dekansopvallers.Menkandezeschimmelziekte voorkomen door uit te gaan van gezond zaad en te zorgen voor een ongestoordegroei.
Preventief kaneenzaadontsmettingworden
uitgevoerd met thiram (of carbendazim of
thiofanaat-methyl). Dosering 4 gram per kg
zaad.Verder ishet aanbevelenswaardig om
waarditmogelijk isgewasresten reedsinde
herfst onder te ploegen. Gewasresten zijn
namelijkookvaakeenbronvanbesmetting.
Witteroest(AlbugoCandida)
De bladeren van de plant, maar ook het
scherm kunnen worden aangetast. Op de
bladeren of op het scherm worden pukkels
metwitte 'blazen'zichtbaar, die bijopenbarsteneenwitpoedervansporenverspreiden.
De pukkels variëren in grootte. Later in het
seizoenkunnendepukkelsbruinverkleuren.
De schimmel overleeft bij afwezigheid van
eengewas als rustspore inde grond.Periodenmeteenhogeluchtvochtigheidbevorderendeziekte.Voorzoverbekendisdeziekte
tot nog toe in Nederland niet op broccoli
waargenomen.

digheden, waardoor infectie kan optreden.
Het is aan te raden op groeikrachtige grondenvoorzichtig met stikstofbemesting omte
gaan. Erisgeendirectebestrijding mogelijk.
Erisverschil ingevoeligheidvoorschermrot
tussende rassen.
Omeventueleschadetebeperken,kanmen
hetbeste bijdeeerste symptomenvanaantasting, zo snel mogelijk tot oogsten overgaan.Houdbijderassenkeuzevoordeherfst
rekening met de gevoeligheid voor schermrot.
Zwartnervigheid(Xanthomonascampestris)
Via verwondingen en huidmondjes dringt
dezebacteriedeplantvanafdebladrandbinnen en vermeerdert zich via de vaten. De
bacteriën scheiden eengiftige stof af,waardoorhetbladtussendenervenvergeelt.
Bij een beginnende aantasting zijn degele,
driehoekige vlekken, die vanaf de bladrand
beginnen, symptomatisch. Spoedig worden
ookdenervenzwart.Doordatdevaatbundels
nietmeerkunnenfunctioneren,sterfthetblad
uiteindelijk geheel af. De bacterie kan gemakkelijk met het zaadovergaan. Deziekte
slaat vooral toe als de groei van het gewas
door structuurbederf en/of wateroverlast
stagneert.Hetisdusvanbelangdattevoorkomen.Verderspeeltdevruchtwisselingeen
rol, omdat de bacterie in planteresten overblijft.Erisgeendirectebestrijdingmogelijk.

Middelen
Bacterieziekten
Schermrot (Pseudomonas en Erwinia-soorten)
Bij een weelderige gewasontwikkeling en
vochtige weersomstandigheden bestaat een
grote kans op schermrot. Schermrot wordt
veroorzaakt door bacteriën, meestal zullen
dit Pseudomonas of Erwinia-soorten zijn.
Schermrot wordt wel eens in verband gebrachtmetmagnesiumgebrek.
De.primaireoorzaak isechter hetvolgroeien
vanhetschermonderzeervochtigeomstan-
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Voor de toepassing van de in dit hoofdstuk
genoemdemiddelenwordtverwezennaarde
meest recente uitgave van de Gewasbeschermingsgids. De hier opgenomen adviezengeldenophetmomentvansamenstelling
van deze teelthandleiding. Na korte of langeretijd kanverandering indeadviezenoptreden. Raadpleeg daarom steeds demeest
recenteuitgavevandeGewasbeschermingsgids of de adviezen genoemd in Gewasbescherming Vollegrondsgroenteteelt, een uitgavevandeDLV,enhetetiketopdeverpakking.

Plagen
Insekten
Inbroccolikunnenverschillendeplagenvoorkomen. Hierbij nemen de insekten een belangrijkeplaatsin.Koolvlieg,rupsenenkoolluis kunnen in broccoli schadeveroorzaken,
niet alleen door een lagere opbrengst, maar
ookdoorde kwaliteit vanhet produkt aante
tasten. Debestrijdingvandezeplagenwerd
vroeger voornamelijk door middel van preventieve bespuitingen met breedwerkende
chemischegewasbeschermingsmiddelen uitgevoerd. De laatste jaren echter wordt vanwege bescherming van het milieu en vanwege financiële besparing op middelen,gewerkt aan systemen waarbij of de te
gebruiken hoeveelheid middel per toepassing, of het aantal toepassingen wordt beperkt,of milieuvriendelijker middelenworden
gebruikt.Ditkanbereiktwordendoorgebruik
temakenvanselectievemiddelen, ofvan milieuvriendelijke biologische bestrijdingsmiddelen.Eenteeltvanbroccolizonderinsekticidenismogelijk door hetgewasaftedekken
metinsektengaas.

groeipunt,diedanveelalverlorengaat.Injuni
zietmenookwelvreterijvandejongekevers
inhethartvandeplanten.Eendirectebestrijdingisnietbekend.

Stengelboorsnuitkever (Ceuthorhynchus quadridens)
De stengelboorsnuitkever (3 mm) is te herkennen aaneenheldere geschubde vlekop
hetborststukenderodetot rood-gelepoten.
Dekeververschijnt inhetvroegevoorjaar en
legt zijn eierenop dejonge planten.Delarven zijn pootloos met bruine kop en vreten
gangenindestengelenbladsteel.Doorvreterij onder het groeipunt ontstaan hartloze
planten.Bijeenzwareaantastingknikkende
stengels en de bladeren sterven af. Voor
verpopping latendelarvenzichopdegrond
vallen.Dejongekeververschijntvanafjulitot
augustus en zoekt zijn winterkwartier onder
onkruid en plantenresten. Er is geen afdoendebestrijdingbekend.

Koolgalmug(Contarinianasturtii)
De bleekgele koolgalmuggen (2 mm) zetten
hun eitjes, waaruit vaak grote aantallen witgelemadenkomen,afindegroeipuntenvan
Boorsnuitkevers
deplant.Wanneerdemadenvolwassenzijn,
Galboorsnuitkever (Ceuthorhynchus pleuro- verlaten zij de plant en kruipen indegrond.
Hiervindtdeverpoppingplaats.
stigma)
Devroege broccoli heeft soms te lijden van
Typischvoor de aantasting door dekoolgalhet'voorjaarstype'vandegalboorsnuitkever.
mug is,dat dejonge bladerenspiraalvormig
Dittype overwintert als kevertje onder dood
om de as van de plant draaien, de zogebladenafval enlegt inhetvoorjaar haareinaamdedraaihartigheid.Hierbijgaathethart
tjesaandevoetvandeplant,waardoorlater
meestal verloren ende zijspruiten lopen uit.
bolrondegallenontstaantergroottevaneen
Bijeen lichteaantasting ontstaat er bijbrocerwt. Door deze aantasting kan vooral bij
coli
alleen een kleine vergroeiing in het
jonge planten, maar ook bij oudere, groeibloemscherm, die soms alleen na het oogremmingontstaan.Delarvenzijnzeergevoesten zichtbaar is. Vanaf het vierde bladstaligvoorvocht. Doorberegeningwordenveel
dium tot aan schermaanleg kan aantasting
larvengedood.Eenbestrijding metinsekticioptreden.
denisnietbekend.
Hartboorsnuitkever(Ceuthorhynchusrapae) Eindjuni-begin juli komen meestal demugDelarveveroorzaakt eengaldichtonderhet
gen van de tweede generatie, terwijl inau53

gustuseenderdegeneratie kanverschijnen.
Somsoverlappendegeneratieselkaarzodat
vanaf eindmeitot inaugustus muggenaanwezig kunnen zijn. De mug overwintert als
popindegrond.Inhetvoorjaar verschijntde
mug uit de pop.Vanaf half juni, of beter,alleenbijvaststellingvanaanwezigheidvande
koolgalmug door middel van gele vangbakken,enwanneerhetgewasinhetstadiumis
dat het kanworden aangetast, is bestrijding
zinvol.
Voor de bestrijdingsmiddelen wordt verwezen naar de meest recente uitgave van de
Gewasbeschermingsgidsofdeadviezengenoemd in Gewasbescherming Vollegrondsgroenteteelt,eenuitgavevandeDLV.Raadpleegookhetetiketopdeverpakking.
Koolrupsen
Grootkoolwitje(Pierisbrassicae)
Het groot koolwitje verschijnt in mei. Het
wijfje legt degele,ovale eieren meestalaan
de onderzijde van het bladen altijd ingroepen(eipakjes).Na8-15dagenkomenderupsenuitdeeieren.Dezerupsenzijngeligmet
zwarte punten,die later zwartevlekkenworden. Degroteaantallen rupsen blijven bijelkaarzittenenvretenhetbladmoesop,waarbijalleendenervenoverblijven.Erzijntwee
generaties,waarbijderupsenvandetweede
generatie in september-oktober een geschikte plaats zoeken om te verpoppen in
verband metoverwinteren. Door meestalde
slechts enkele aangetaste planten in een
plasticzakaftevoeren,iseenchemischebestrijdingnietnodig.
Kleinkoolwitje(Pierisrapae)
Hetkleinkoolwitjeverschijntinmei.Hetwijfje
legt slechts éénei per plant. Dekleur ende
vormvandeeitjes zijngelijk aandievanhet
groot koolwitje. De rupsen zijn gelig van
kleur,laterwordenzegroeneninhetvolwassen-stadium zijn ze fluwelig groen met drie
smallegelerugstrepen.
Derupsenmigrerenvandebuitenstebladeren naar het hart van de plant waar de
schadewordtveroorzaakt.
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Koolmot(Plutellaxylostella)
Dekoolmotverschijnt inmei-juni.Degeleeierenwordenaandeonderzijdevandebladeren ingroepjes gelegd enafgedekt meteen
gelatineus laagje. De uit deze eieren komendejongekleinerupsenzijneerstgeelen
later helder groen met gelig kopkapsel.Beweeglijke rupsjesvretenvenstertjes -datzijn
plekjes waar de opperhuid is weggevreten in de bladeren. De tweede generatie verschijnt inaugustus enistalrijker dandeeerste.Derupsenkunnenerggoedlagetemperaturen verdragen, zodat men in november
nogvretenderupsenkanvinden.
Kooluil(Mamestrabrassicae)
De kooluil verschijnt vanaf half mei uit de
poppenindegrond,waardepoppenhebben
overwinterd. De vlinder vliegt alleen gedurende deochtend-enavonduren enzetdan
zijn eitjes in pakjes af. Na 12-18 dagen komen uit de bijna zwarte eieren de rupsen.
Deze jonge rupsen zijn geel met een zwart
kopkapsel. Na enkele vervellingen zijn de
rupsen meestal groen met een donkere
streep op de rug en lichtere strepen op de
flanken. Na de vijfde vervelling worden de
rupsenlichtbruintotzwart. Derupsenvreten
vrij onregelmatige gaten tussen de nerven.
Devolgroeiderupsenkruipenindegrondom
teverpoppen.Detweedegeneratieverschijnt
in augustus ende rupsen daarvan kanmen
totlaatindeherfstvinden.
Koolrupsen kunnen effectief bestreden worden met biologische bestrijdingsmiddelen,
zoals bacteriepreparaten. Deze preparaten
bestaanuitsporenentoxinenvandebacterie
Bacillusthuringiënsis. In het veld wordt de
rupsdaardoor aangetastensterft. Debacteriepreparaten hebben eenveiligheidstermijn
vanéénweek.
De rupsen kunnen het best bestreden worden als ze nogjong zijn. Sommige soorten
kunnenalvroegnahet uitplantenophetgewas voorkomen, zodat de bestrijding in dat
geval ook vroeg moet beginnen. Men kan
spuitenmetéénvandemiddelen, dieintabel
24zijngenoemdenmendientaftewisselen
meteenpyrethroïde.

Tabel24. Bacteriepreparaten.
middel

dosering

werkzaamtegen

AseptasporinCT
Bactospeine
ThuricideHP
Dipel

1kgperha
0,05-0,1%(50-100gramper100literwater)
0,05-0,1%(50-100gramper100literwater)
0,05-0,1%(50-100gramper100literwater)

kooluil,koolmot,koolwitje
koolwitje
koolwitje
koolmotje,koolwitje

Koolvlieg (Delia radicum)
De koolvlieg zet haar eieren af in en op de
grond rondom de voet van de planten. De
eerste eieren kunnen reeds in de tweede
helft van april worden verwacht en de laatste
beginoktober. De maden die na3 à8 dagen
uit deze eieren komen, tasten het ondergrondse stengeldeel en de plantvoet aan.Bij
een zware aantasting kunnen de planten los
in de grond komen te staan en uiteindelijk
omvallen. De bladeren staan aanvankelijk
steil, zijn loodkleurig en gaan overdag slap
hangen.
De koolvlieg is 4-7 mm lang en licht tot donkergrijs van kleur. De eieren zijn ongeveer 1
mm lang en wit tot roomachtig. De larven
(maden) zijn involgroeide toestand 7-10 mm
lang en zien er glimmend wit uit. De eieren
worden indegrond nabij deplantvoet gelegd
in pakketjes van 2-30 stuks. Deduur van het
eistadium varieert in het veld van 3 tot 8 dagen. Deduurvan het larvenstadiumloopt uiteen van 15 tot 37 dagen. Gewoonlijk begint
de eerste vlucht van de koolvlieg in de
tweede helft van april. De ei-afzetting begint
circavierdagen nahetbeginvandeverschijning en gaat drie tot vijf weken door. De
meeste larven worden vaak inde eerste drie
weken van mei aangetroffen. De schade
wordt dan ook van half mei tot half juni geconstateerd. De tweede vlucht begint reeds
injuniengaatdoortot injuli. Delegperiode is
langer dan bij de eerste vlucht, maar er worden minder eierenafgezet. Deaantasting die
hieruit aan de voet van oudere planten ontstaat, is gering. Eén van de oorzaken is de
aanwezigheid van natuurlijke vijanden.Inaugustus verschijnt de derde vlucht, die
meestal niet scherp van de tweede is gescheiden. De ei-afzetting tijdens deze vlucht
aandevoet vanoudere planten isinde regel

onbelangrijk. Een bestrijding van de made
van de koolvlieg is alleen bij jonge planten
noodzakelijk.
Signalering
Voor de signalering van de koolvlieg kangebruik worden gemaakt van eilegvallen. Hiermee kan bepaald worden of koolvliegeitjes
zijn afgezet. Zo kan een insekticide worden
toegepastophetmomentdaterjonge maden
vandekoolvliegaanwezigzijn,waardoor een
maximaal rendement van de koolvliegbestrijdingkanwordenverkregen.
Devoorkeur gaat uit naar eenvierkant veldje
met 25 jonge bloemkoolplanten. Deze worden alle voorzien van een eilegval. Vervolgensmoeterwekelijksgecontroleerd worden
op het aanwezig zijn van koolvliegeitjes. De
beoordeling gebeurt door de eilegval van de
plantvoet af te halen, de eventueel aanwezige eitjes te tellen en dan te verwijderen.
Vervolgens wordt de eilegval opnieuw om de
plantgelegd.
Voor de bestrijding kan men na het signaleren van de koolvliegeitjes een behandeling
uitvoeren:
- op de kweekplaten/trays, tijdens de opkweek;
- op hetveld,alseen plantvoetbehandeling.
Voor de keuze van middelen en dejuiste dosering wordt verwezen naar de meest recente uitgave van de Gewasbeschermingsgids of de adviezen genoemd in Gewasbescherming Vollegrondsgroenteteelt, een
uitgave van de DLV. Raadpleeg ook het etiketopdeverpakking.
Een goed alternatief voor de hierboven genoemde behandelingen is gebruik te maken
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vanmetinsekticidegecoatzaaizaad.Hetgecoatezaaizaad methetinsekticidechloorpyrifos (zaadcoatingsformulering) is door de
paarse kleur te herkennen. Dit behandelde
zaadisbijuwzaadleveranciertebestellen.
Voorkomenvanaantasting
Bij een kleine oppervlakte is een teelt van
broccolizonder insekticiden mogelijk,namelijk metbehulpvaninsektengaas. Hetinsektengaas wordt direct na het planten vande
broccoliennadeherbicide-behandelingliefst
dezelfde dag nog over het gewas aangebracht.
Hetgaas'Lanet',polyethyleen,1,35x1,35mm
maaswijdte,isinbanenvan100meterinverschillende breedten verkrijgbaar. Dit gaas
heefteengewichtvan56gramperm2eneen
winddoorlatendheidvan75%.Hetgaaswordt
met enige ruimte op het gewas gelegd en
rondom met een ploegje ingegraven. Zo
wordt het gewas niet alleen afgesloten voor
koolvliegmaarookvoordevlindersvankoolrupsenenmogelijk ook voordekoolgalmug.
Tijdens de groei van het gewas geeft het
gaasmee,omdathet bijhetaanbrengenlos
op het gewas wordt gelegd.Het gaas wordt
pas bij de oogst verwijderd. Een eventuele
gewasbehandelingisoverhetgaasgoed mogelijk.
Insektengaas niet toepassen als de voorvruchteenkoolgewasisgeweest,omdatdan
de mogelijkheid bestaat dat er nog poppen
vandekoolvliegindegrondaanwezigzijnen
onderhetgaasuitkomen.
Meligekoolluis(Brevicorynebrassicae)
Inbroccolikandemeligekoolluisvoorkomen.
Hetisvanbelangeenaantastingtijdigtesignaleren, aangezien de groei door een aantastingstagneert.
Demeligekoolluisoverwintertalseiopkruisbloemigen. Na enkele ongevleugelde generatieskomeninmeidegevleugeldejongeluizen, die zich op dejonge koolplantenvestigen. Deze luizen brengen ongeslachtelijk
jonge luizen voort en vormen kolonies. De
meligekoolluisis2-2,4mmlang,grauwgroen
en bedekt met een lichtgrijze poederachtige
substantie.
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De generatieduur kan variëren van 8tot 40
dagen. Hetweer heeft een grote invloedop
de generatieduur en daarmee op het aantal
generaties.Ishetkoudennatweer,danzullenermindergevleugeldeluizenzijn.Bovendienstervenerookveelluizendoorde regen.
De luizen kunnen zich ook zeer snel vermeerderen, waarbij aan de onderzijde van
het bladsteeds nieuwe kolonies wordengevormd. In september verschijnen ergevleugelde mannetjes en na paring begint het
wijfje methetleggenvandeglanzendzwarte
wintereieren.Demetmelige koolluisbezette
bladeren worden bobbelig, krullen vaak om
envertonenwittigetotpaarsachtigevlekken.
Deeerste luizen kunnenalvroeg nahetuitplanten worden waargenomen. Een bestrijding methet specifieke middeltegenluizen,
pirimicarb, moet danoverwogen worden.Bij
toepassing van pirimicarb blijven de natuurlijkevijandenvandemeligekoolluisin leven.

Slakken
De meest voorkomende schadelijke slak is
de maximaal vijf centimeter lange grijze tot
geelgrijzeakkeraardslak (Derocerasreticulatum).Deze heeft een donkere, min of meer
netvormigetekening.Bijdezesoortslakloopt
vanaf hetstaarteindeoverderugeenduidelijke kiel, dieevenwel deachterrand vanhet
schildnietbereikt.
Andereslakkensoortenzijndegrote10centimeterlangegewonewegslak(Arionrufus)en
de 1-4 centimeter lange zwartige wegslak
(Arion hortensis). Deslakken zijn het meest
actief in voor- en najaar, maar ook wel in
koele,nattezomers.
Voor de bestrijding kunnen methiocarb en
metaldehyde-korrelswordengebruikt.Alsde
slakkenoverhetgeheleveldverspreidvoorkomen, dan moet een volveldsbehandeling
worden toegepast. Vaak komen ze alleen
aanderandvandepercelenvoor,zodatmet
een behandeling van de rand kan worden
volstaan.Bijaanwezigheidvanslakkenmoet
de behandeling op het produktieveld vanaf
beginaugustusbeginnen.
Door een preventieve bestrijding kunnende

problemen met slakken wordenverminderd.
Zorg ervoor dat op de percelen geen grof
plantbedligt.Eengrofplantbedbiedtslakken
eengoedeschuilplaatsenmaaktdetrefkansenvoorslakkenkorrels minder.Wanneerer
indevoorvruchthogeaantallenslakkenaanwezig waren, is het goed de grond na de
oogstenkelemalenbijdroogweerteeggen.
Maaislootkanten kortenhoudhierlangséén
metervrijvanonkruid.Bekalkdezestrookna
hetregelmatigeggenbijdroogweerofstrooi
erscherpzandop.Wanneerregenwordtverwacht,ishetgewenstdestrookvanslakkenkorrelstevoorzien.Houddegrondvlak,maar
ookdroog.Ditkanonderanderealsdegrond
vrijvanonkruid wordtgehouden.Grondmet
eenfijnekruimelstructuur levertgoederesultatenop.

Aaltjes
Algemeen
Aaltjes, ook wel nematoden genoemd, zijn
langgerekte,buisvormigedieren.Demeeste
soorten die in de grond worden gevonden,
zijn klein, gewoonlijk 1-2 mm lang. In de
grondkomenvele soorten ingrote aantallen
voor. Elke kubieke centimeter bevat 20-50
aaltjes. Slechts enkele soorten parasiteren
op planten en kunnen bij cultuurgewassen
problemengeven.
Deaaltjesdieindekoolgewassenproblemen
kunnen geven,behoren vooral tot de groep
vandecysteaaltjes.Dezeaaltjesdankenhun
naamaanhetfeit dat devrouwtjes nadatze
eieren hebben gevormd, verharden tot keihardebolletjes,dezogenaamdecysten.Binnendezecystenkunnendeeiereneenlange
periodeoverleven.Uitdeeierenkomenin het
voorjaar larvendievrijdoordegrondkunnen

bewegen.Methunmondstekelmakenzeeen
openingineenwortel,waardoorzedewortel
binnenkruipen.Binnendewortellevenzevan
deplantensappen enwordenvolwassen.Na
devormingvaneierenblijvendaarnade cystenweerover.
Alsreactieopditbinnendringengaatdewortel nieuwe zijwortels vormen, waardoor een
'baardig'uiterlijk kanontstaan.Wanneereen
wortelstelsel door grote aantallen larven
wordtaangeprikt,wordtdewortelfunctieverstoordenvindtergroeiremmingplaats.
Bietecysteaaltjes (Heterodera schachtii -wit
bietecysteaaltje;Heteroderatrifoliif.sp. betae
•geelbietecysteaaltje)
Het witte en gele bietecysteaaltje vormen
kleine,eerstewitte enlater bruingekleurde,
citroenvormige cysten aan de wortels. De
wortels zijn dan meestal sterk vertakt. Bij
aantastingkanpleksgewijseenslechtegroei
worden gevonden.Omproblemen metdeze
aaltjes te voorkomen,wordt aangeraden bij
de teelt van broccoli geensuikerbieten,kroten,spinazie,kool-enkoolraapgewassen, radijsenrabarberalsvruchtwisselingsgewasin
hetbouwplanopte nemen.
Voor het planten kanmendegrondopaanwezigheid van cysteaaltjes laten onderzoeken bij het BedrijfslaboratoriumvoorGronden Gewasonderzoek in Oosterbeek.Chemische bestrijding door middel van grondontsmettingisindeteeltvanbroccolinietzinvol.
Koolcysteaaltje(Heteroderacruciferae)
Het koolcysteaaltje tast alleen kruisbloemigen (Cruciferae of Brassicaceae) aan. Het
vormt kleinecitroenvormige, roodbruinecysten op de wortels. Dit aaltje treedt slechts
plaatselijk openisvanweinig of geenbetekenis. Een ruime vruchtwisseling met nietkruisbloemigenisaantebevelen.
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Opbrengst
Inleiding
De opbrengst van broccoli wordt door een
aantal factoren bepaald. Onder andere het
plantgetal, het teeltseizoen, de groei van het
gewas en het juiste oogsttijdstip zijn belangrijkefactoren.Intabel25 iseen aantal mogelijke opbrengsten van broccoli weergegeven
enwordt eenaantalfactoren aangegeven die
deopbrengst bepalen.Dezefactoren worden
hieronder besproken. Er is alleen uitgegaan
van de oogst van hoofdschermen (lengte 16
cm). Het oogsten van zijschermen is buiten
beschouwing gelaten. Gewoonlijk zal het
oogsten van zijschermen niet lonend zijn.
Slechts bij uitzondering, bij hoge prijzen,
wanneer er geen nateelt is en er ruim arbeid
beschikbaar is,kanoogsten van zijschermen
teoverwegen zijn.

Aantalplantenperhectare
In tabel 25 worden twee plantgetallen per
hectare genoemd. Hierbij is uitgegaan van
eenvolledigbeplant perceel.Indepraktijkzal
erperhectareookeenzekerpercentage land
niet beplant worden als gevolg van kopakkers of rijpaden. De beide plantgetallen zijn
gebaseerd op plantafstanden van 75 x 35
cm, een ruime afstand tussen de rijen, en op

50 x 45 cm, met een nauwe afstand tussen
de rijen.Het plantgetal legtaanhetbeginvan
de teelt het potentieel aantal per hectare te
oogsten schermen vast en is daarom een
belangrijke opbrengstbepalende factor. De
keuze voor een bepaald plantgetal hangt samen met de keuze voor een wijde of nauwe
afstandtussen de rijen ende arbeidsefficiëntie.Bijhogere plantgetallen kaneenhogeopbrengst behaaldworden,maardearbeidsbehoefte binnen de oogstperiode gaat ook omhoog.
Bij het begin van de teelt is het van belang
goed te beslissen welk plantgetal en welk
plantverband indeeigensituatieoptimaalis.

Oogstbareplanten
Niet alle planten leveren een oogstbaar
scherm. Een aantal planten valt uit door bijvoorbeeld inteeltverschijnselen, geen of een
onvoldoende groot scherm, onvoldoende
kwaliteit van het scherm of van aantasting
door ziekten en plagen.Wateroverlast of extreme droogte kunnen ook plantuitval veroorzaken. Verder is een juist oogsttijdstip van
belang, zodat zo weinig mogelijk schermen
niet worden geoogst omdat ze reeds overrijp
zijnof nognietzijntoegekomen.

Tabel25. Mogelijkesamenstellingvandeopbrengstvanbroccoli,
aantalplantenperha
oogstbareplanten,%

38.000
80

44.000
90

gewichtperscherm,g 250 300 350 250 300 350

80
250

300

90

350

250 300 350

marktbareopbrengst,
tonperha
7,6 9,1 10,6

8,6 10,3 12,0

8,8 10,6 12,3

9,9 11,9 13,9

opbrengst,tonperha
bij80%kwaliteitI
6,1 7,3 8,5
bij90%kwaliteitI
6,8 8,2 9,6

6,8
7,7

7,0
7,9

7,9 9,5 11,1
8,9 10,7 12,5
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8,2 9,6
9,2 10,8

8,4 9,9
9,5 11,1

Gewichtperscherm
Uitgaande van het aantal planten per hectare, het percentage oogstbare planten en
het gemiddeld gewicht per scherm, kan de
marktbare opbrengst in tonnen per hectare
berekend worden. Het gewicht per scherm
kanvanplanttotplantvariëren.Wanneergemiddeldopeengewichtvan300gramwordt
uitgekomen iser sprake vaneengeslaagde
teelt.Hetschermgewichtvarieertenisonder
andereafhankelijkvanhetplantgetal,hetras,
debodemvruchtbaarheid enhetweertijdens
het teeltseizoen. Ook het aantal keren oogsten kan wellicht een rol spelen bij het
schermgewicht.Bijeenbeperktaantalmalen
oogsten worden niet alle schermen bij een
optimaal gewicht geoogst. De uniformiteit
vanafrijping vaneengewas kandaarom bij
deopbrengstookeenrol spelen.

KwaliteitI
Van de totale marktbare opbrengst vaneen
perceelzalmeestal80tot90%alskwaliteitI
verkocht kunnenworden.Derest is kwaliteit
II. Het juiste oogsttijdstip is voor een hoog
percentage kwaliteit I van groot belang. De
uniformiteit vanhetgewas bepaaltdelengte
van de oogstperiode. Afhankelijk van de
lengte van de oogstperiode en de beschikbare arbeid wordt het oogstritme gekozen.

De periode waarin het gewas in optimale
conditieverkeert omgeoogstteworden,kan
soms slechts vijf dagen bedragen.Alertheid
bij het naderen van de oogst isdusbelangrijk. Te laat oogsten leidt snel tot kwaliteitsverlies.Nadeoogstmoetdebroccolizosnel
mogelijkworden gekoeld.
Naast een juiste bemesting en gewasbeschermingiseengoedeplanningvandeteelt
vanbelangomeenzohoogmogelijkpercentage kwaliteit I te kunnen oogsten. Uniform
plantmateriaal, een goede grondbewerking
en zo mogelijk beregening, zullen bijdragen
aan een uniform en optimaal groeiend gewas,en daarmee aaneen hoog percentage
kwaliteitI.

Marktbareopbrengst
De uiteindelijk marktbare opbrengst en het
percentagekwaliteitIwordendooreenaantal
factorenbepaald.Intabel25wordtvooreen
aantal mogelijke opbrengsten voorgerekend
hoedezetotstandgekomenzoudenkunnen
zijn. Gezien de grote verschillen tussen de
laagsteenhoogsteopbrengst,ishetzekerde
moeitewaardvoordeeigenteelteens nate
rekenenhoedeopbrengstsamengesteldzou
kunnenzijngeweest,ennategaanwaarverbeteringenaangebrachtzoudenkunnenworden.
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Oogst
Algemeen
De oogst van broccoli gebeurt met de hand
envergtveel arbeidsuren.Zolang goedontwikkelde hoofdknoppen kunnen worden geoogst,valthetnogmee.Hetoogstenvanuitgegroeide zijknoppen vraagt zeer veel arbeid.Hetoptimaleoogstmomentvanbroccoli
duurt zeer kort. Bij mooi zomerweer moet
elkedagtotéénkeer perdriedagenworden
geoogst. Goede schermen wegen bij een
lengte van 16cmongeveer 250 - 350gram
per stuk. Bijde oogst van broccoli wordttegenwoordigveelal gebruik gemaaktvaneen
oogstband.

Oogstmethode
De oogstperiode van een goed afrijpend
broccoligewas duurtvijftotvijftiendagen,afhankelijkvandeweersomstandigheden.Gemiddeld wordt inde zomer elke dagtot drie
keerindeweekgeoogst.Hetbladmoetvoor
de oogst worden verwijderd, het zogenaamde strippen. De schermen worden op
hetveldruwwegop16cmlengteafgesneden
en ongesorteerd op de oogstband of in het
fustgelegd.Nahetoogstenmoetdebroccoli
zo snel mogelijk naar een koele schuur of
een koelcel worden gebracht. In de schuur
wordt de broccoli verder klaargemaakt, dat
wil zeggen van eventuele blaadjesontdaan,
op de goede lengte afgesneden, gesorteerd
en verpakt. Het verpakken gebeurt in de
poolbakofineeneenmaligedoosofkratjeal
dannietgesealed.Bijhetinpakkenwordtde
broccoli rechtop op de bodem van het fust
gezet. Menpaktzodanigindatdeschermen
stevigtegenelkaaraan staan.
Het eventueel oogsten van uitgegroeide zijschermeniszeerarbeidsintensief enslechts
bij uitzondering te overwegen. Zijschermen
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worden ook op 16 cm lengte afgesneden.
Vaak worden ze gebost tot eenheden van
± 300gram.Gemiddeldweegteenzijscherm
± 50 gram. Het bossen gebeurt meestal in
éénwerkgangtijdenshetsnijden.Deoverige
werkzaamheden als bijsnijden, sorteren en
inpakkenwordenuitgevoerdalsbijde hoofdschermen.

Kwaliteit
Broccoli is een produkt met een beperkte
houdbaarheid. De weg van het veld tot de
consument moetduskort blijvenenhetproduktmoetdezewegeigenlijkbijeengesloten
koelketenafleggen.Kwaliteitsbederf bijbroccoli is herkenbaar aan het voortijdig opengaanvandebloemknopjes,vergelingenuitdroging.Somstreedtsmetop.
Uitoogpuntvankwaliteitsbehoudzijndevolgendepuntenvangrootbelang:
- de bloemschermen moeten tijdig worden
geoogst, dat wil zeggen voor de bloemknopjesuitgroeien;
- alleengezondebloemschermenzijnoogstbaar. Smettige bloemschermen kunnen
beterophetveldachterblijven;
- alleen tijdens koel weer oogsten, en bij
voorkeur'smorgensvroeg;
- de geoogste bloemschermen blijven het
beste houdbaar bij0°tot 1°Ceneenrelatieve luchtvochtigheid van 90% tot 95%.
Het produkt blijft dan één tot twee weken
vangoedekwaliteit;
- het koelendienttegebeurenvoor hetproduktwordtverpakt;
- bij het 'sealen'vande broccoli ervoor zorgendat hetgehele bloemschermwordtingesloten. Binnen de verpakking loopt
daarna het C02-gehalte op, waardoor
geelverkleuringwordttegengegaan.

Afleveren
Algemeen
Voorbroccolibestaangenormaliseerdekwaliteits-ensorteringsvoorschriften.DezevoorschriftenzijnuitgevaardigddoorhetProduktschapvoorGroentenenFruitenvantoepassingopalleNederlandsebroccoli.

- vrij zijn van gebreken: zoals vlekken,
schade door insekten, slakken,knaagdierenofziekten.
Toegestaanzijn:
- eenlichteafwijkinginvormofontwikkeling;
- eengeringekleurafwijking;
- eenbeginvanbladdoorgroeiinde bloem;
- eengeringekneuzing.

Kwaliteit

KlasseII

Voor de kwaliteitsklassen I en II gelden de
volgende algemene minimumvoorschriften.
Dezebroccolimoet:
- intact zijn, met dien verstande dat de
sprankenverwijderdmogenzijn;
- gezondzijn, behoudens detoegestane afwijkingen;
- zuiver zijn, in het bijzonder praktisch vrij
vanzichtbarevreemdestoffen;
- versvanuiterlijkzijn;
- vrijzijnvanabnormale uitwendigevochtigheid;
- vrij zijn van vreemde geur en vreemde
smaak.
Broccolimagnietbevrorenenniethoutigzijn
en/of mag geen vorstschade vertonen. De
hoedanigheid van broccoli - in het bijzonder
deversheid,stevigheid,ontwikkelingenkleurmoetzodanigzijndatzijbestandistegende
bijverdereafzetteverwachtenverrichtingen,
in goede staat kan blijven tot de plaats van
bestemming en aan de aldaar gerechtvaardigdtestelleneisenbeantwoordt.

TotklasseIIbehoortbroccolidieaandeminimumvoorschriften voldoet, maar niet in een
hogere klasse kan worden ingedeeld. Deze
broccolimoetkwalitatief redelijkzijn.
Toegestaanzijn:
- geringemisvormingen;
- eenlossekorrelstructuur;
- eenlichtegeel/groene kleur,verbandhoudendmetdeontwikkeling;
- eenlichteverbrandingdoordezon;
- doordebloemgegroeidebladeren;
- geringeschadeveroorzaakt doorinsekten,
knaagdieren,slakken,ziektenofvorst.

KlasseI
Broccoli van klasse I moet kwalitatief goed
zijnenallekenmerkendeeigenschappenvan
de variëteit bezitten. Deze broccoli moet
voorts:
- stevigzijn;
- eendichtekorrelstructuurbezitten;
- een groene tot blauw-groene kleur vertonen;

KlasseIII
Totklasse IIIbehoort broccolidieniet ineen
hogere klasse kan worden ingedeeld, maar
noggeschiktisvoorconsumptie.

Sortering
De sortering van broccoli moet geschieden
naar demaximale middellijnvandegrootste
dwarsdoorsnede van het scherm. De minimum-voorschriftenvoordeklassenIenIIluidenalsvolgt:
- de middellijn van broccoli mag niet kleiner
zijndan4cm;
- de lengte inclusief het scherm mag niet
kleinerzijndan12cm.
Demaximum-voorschriftenvoorklasseIenII
bepalen dat de lengte van de aangevoerde
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broccoli,inclusiefhetscherm,nietgrotermag
zijn dan 16cm. De maximum diameter van
desteelmagnietmeerbedragendandehelft
van de diameter van het scherm met een
maximumvan5cm.
Verder moet broccoli van klasse I naar
groottewordengesorteerd.Perverpakkingseenheid mag de diameter van het grootste
schermnietgroterzijndananderhalfmaalde
diameter van het kleinste scherm. Broccoli
meteendiameter kleiner dan9cmdientsamengevoegdtewordentoteendiametervan
tenminste9cm.

Toleranties
Metbetrekkingtotdekwaliteit geldendevolgendetoleranties:
Voor klasse I: 10%vanhetaantalof hetgewicht, mits de broccolivoldoet aan devoorschriftenvoorklasse II.
Voor klasse II: 10%vanhetaantalofhetgewicht, mits de broccoli geschikt isvoor consumptie.
Detoegestanetolerantiesingroottezijn:voor
klasse I 10%van het aantal of het gewicht,
met dien verstande dat geen broccoli met
eendiametervankleinerdan4cmmagvoorkomen.

Verpakkingen
De inhoud van iedere verpakkingseenheid
moet uniform zijn; zij mag slechts broccoli
vandezelfdeoorsprong,kwaliteit en,voorzover naar grootte verplicht is, van dezelfde
grootte bevatten. Wat de steellengte betreft
moet broccoli van de klassen I en II voldoendeuniformzijn.
Verdermoetdeverpakkingdebroccoligoede
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beschermingbieden.Binnendeverpakkingseenheidgebruiktpapierenanderhulpmateriaal moeten nieuw zijn en mogen geenvoor
menselijke consumptie schadelijke invloed
ophet produkt hebben.Degebruikte inkten
lijm mogen niet giftig zijn. De verpakkingseenhedenmogengeenvreemdesubstanties
bevatten. Broccoli van Nederlandse oorsprongvandeklasseI moetvoorzienzijnvan
eenfoliescherm.
Indefase van dedetailhandel magbroccoli
los uitgestald zijn. Geboste broccoli van de
klasse I moet gescheiden wordenaangeboden.

Aanduidingen
ledereverpakkingseenheidmoetopéénkant
duidelijk leesbaar en onuitwisbaar en van
buitenafzichtbaardevolgendegegevensbevatten:
- denaamenhetadresofdecodevanverpakkeren/ofafzender;
- de aanduiding 'broccoli' ingeval gesloten
verpakkingisgebruikt;
- de naam van het produktiegebied of het
land,destreekofdeplaats;
- deklasse;
- desorteringdoorvermeldingvandesorteringsgrenzeningevaldebroccoliopgrootte
isgesorteerd;
- 'gebost'indiendebroccoligebostis;
- hetnettogewicht.
In afwijking van het bovengestelde zijn de
voorschriftenvervatinhetAlgemeenAanduidingenbesluit (Warenwet) en het Hoeveelheidsaanduidingenbesluit (Warenwet) van
overeenkomstige toepassing op broccoli in
kleinevoordeconsument bestemdeverpakkingseenheden.

Arbeidsbehoefteensaldo
Algemeen

Arbeidsbehoefte

Indit hoofdstuk worden de arbeidsbehoeften
en de saldi-begrotingen gegeven. De gegevens hebben betrekking opdemeestvoorkomende activiteiten c.q.teelten, uitgevoerd bij
een goed niveau wat betreft teeltzorgen,
werkmethoden en werkorganisatie. Het geheelisuitgewerktvoordevroege-,zomer-en
herfstteelt.

De arbeidsbehoefte van de teelt van broccoli
is van veel factoren afhankelijk. Een belangrijke rol spelen het aantal planten per ha, de
toegepaste werkmethoden endeperiodevan
de oogst. In tabel 26 is de arbeidsbehoefte
per bewerkingvoordeonderscheiden teelten
weergegeven. Voor diverse bewerkingen is
tevens de werkbreedte en de werksnelheid

Tabel26. Arbeidsbehoefte inurenperhavoordevroege,dezomer-endeherfstteeltvanbroccoli, perceelsoppervlakte2,0ha.
vroeg

Omschrijving
Indienuitgevoerd
meteigenmechanisatie
perceelopp.:2.0ha

werkbreed-

Kunstm.str.PgCtyKgO

N
N-handwerk
Plantkl.m7aangedr.eg
Planten/perspot1V
kluitplant 1>
Beregenen-buis
Spuiten:
onkruid
ziekten
Schoffelen/aanaard.
Hakkeninderij
Oogsten:
-snijden/ha/keer+1OOOst.
-verzamelen
-transp.
VeldoprTfrezen
Ploegen

te
inm

12
12
2

opbr.
ofgift
kg/st
1000

taaktijd
in
u/ha

6 0.1+0.8
0.6
6
0.2
6

2.9
3.5
2.0
2.6

38
1x

49.5

4.0

7-10
7-10

0.6
0.5

2.3
3.0
4.0
5.0

7-10
9-13
10-13
10-13

10 32
10 32
10 32

136.4
40.0
17.2

13-14
13-14
13-14
14-17
14-17

werksnelheid
km/h

0.8

12
12
12
3

6
6
4

3.4+3.2
1.6+0.75
0.6+0.35

2
0.8

zomei

3
6

2x0.25

4.7
3.3

opbr.
ofgift
kg/st
1000

taaktijd
in
u/ha

2-5 0.1+0.8
0.6
0.2

2.9
3.5
2.0
2.6

38
1x

36.0

peri-

ode
van
uitv.

6-11
9-11
7-10

4.0

0.6

2.3

5x0.25

12.0

0.5

4.0
5.0

10 32
10 32
10 32

136.4
40.0
17.2

4.7
3.3

herfst
peri-

opbr.
ofgift
kg/st
1000

taaktijd
in
u/ha

peri-

4-7 0.1+0.8
0.6
0.2

6.5
3.5
2.0
2.6

13-17
13-17
16-19
13-17

ode
van
uitv.

9-12
12-14
10-12
10-12
10-12

10-12
12-17
13-15
13-15
14-18
14-18
14-18
16-19
21-24

ode
van
uitv.

38
1x

36.0 13-17
4.0 13-17

0.6

2.3 13-17
13.5 13-19
4.0 15-19
5.0 15-19

6x0.25

0.5
14 32
14 32
14 32

150.0 18-22
46.4 18-22
19.6 18-22
4.7 19-23
3.3 21-24

Teelturen

84.5

100.0

87.4

Oogsturen

193.6

400.0

216.0

Urentotaal

278.1

500.0

303.4

1

) Plantenmetplantrol,0,67m.u./1000+24m.u.,kluitplant0.95m.u./1000totaal.
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genoemd. Bij sterke afwijking van deze uitgangspunten zullen de bijbehorende tijden
moetenwordenaangepast.
Eentaaktijdomvat detijdnodigvoor hetuitvoerenvanhetwerkeneentoeslagvoorrust,
eventuele storing en aan- en aflooptijden.
Voor het berekenenvandetaaktijden isgebruik gemaakt van de IMAG-DLO-Dataservice.
Enkeleuitgangspunten:
Bij de periode van uitvoering betekent bijvoorbeeld2-5,detweedetweewekelijkseperiode van hetjaar tot enmet devijfdetweewekelijkse periode van hetjaar. De periode
van uitvoering isdusvanweek 3tot enmet
weektienvanhetjaar.
Kali, fosfaat en stikstof worden afzonderlijk
gegeven. Worden deze meststoffen gemengdofsamengesteldtoegediend,danbespaart dat een bewerking. Ook is rekening
gehouden meteenbijbemesting metstikstof
inhandwerk.
Voor het plantklaar maken is uitgegaan van
eenaangedreven eg;ook wordengetrokken
eggen, cultivators en frezen gebruikt. Het
planten vindt in deze gevallen plaats door
driepersonenmeteentweerijigehalfautomatischeplantmachineachtereen trekker.
Deoogstmethodebestaatuithetsnijdenvan
het hoofdscherm en het ongesorteerd neerleggen ineenbak. Bijdezomerteelt isinde
tabel nog van 10 keer doorgeoogst uitgegaan,bijdevroegeenherfstteeltvan 14 keer
doorgeoogst.Thanswordtnogmaar3-5keer
doorgeoogst. De arbeidsbehoefte voor de
oogstzoalsweergegevenindetabel vermindertalsgevolghiervanmet39tot50uurper
ha.
Laden en lossen van fust gebeurt in handwerk.Iseenheftruckophetbedrijfaanwezig,
danisvoordezebewerkingenmindertijdnodig. Indetabeliservoortsvanuitgegaandat
de verdere verwerking, zoals schonen,wikkelen,sealen,inpakkenenwegenopdeveiling plaatsvindt. De veiling is hiermee gestopt.Voorhetwikkelenvanhetproduktinfolie, inpakken en afwegen zou volgens de
literatuur een arbeidsprestatie van ± 80 kg
peruurhaalbaarzijn.
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Dehoofdgrondbewerking isploegen.Spitten
of spitfrezen komt ook voor. Dit is mede afhankelijk van de grondsoort en de voorafgaandeofvolgendeteelt.

Saldoberekeningen
Intabel 27zijn inaansluiting opdearbeidsbehoeftenvandevroege-,zomer- enherfstteeltdeberekendesaldivandezeteeltwijzen
weergegeven.Daardeoogstpercentagesen
opbrengstprijzen vanjaar tot jaar sterk kunnenverschillen,wordt er met nadruk opgewezen dat deze berekeningen moeten worden gezien als gemiddelden van eenaantal
jaren, die haalbaar zijn bij een goed uitgevoerdeteelt eneenprijsniveauzoalsgemiddeldgoldindeperiode1987totenmet1991.
Verder wordt ernogopgewezendatdesaldoberekeninguitgaatvansealendoordeveiling,hetgeenthansnietmeermogelijkis.

Opbrengstinkgperha
Bijhetvaststellenvandeveilbare opbrengst
perhaisuitgegaanvanhetaantalplantenen
een oogstpercentage van circa 85%.Hierbij
isaangenomendatalleendehoofdschermen
wordengeoogst.
Deopbrengstprijs. Als basis isgenomenhet
vijfjarige met de aanvoer gewogen gemiddeldevan deveilingprijzeninclusief BTWvan
de overeenkomstige maand(en) waarop de
afzetperiode betrekking heeft in de jaren
1987totenmet1991.
Toegerekende kosten.Voor het berekenen
vandetoegerekendekostenisuitgegaanvan
het prijspeil van 1991.De vermelde prijzen
zijninclusiefBTW.
Plantenprijzen. Deprijzenvandeplantenkomen overeen met de verkoopprijzen die in
Noord-Hollandgelden.
Bemesting. Dehoeveelheden N,PenKzijn
weergegeven in kilogrammen zuivere mest-

Tabel27. Saldoberekeningper habroccoli1).
Omschrijving
Opkweek planten
Plantmateriaal
Zaaiperiode
Plantperiode
Plantverband
Grondbenutting
Oogstperiode

Opbrengsten:
Hoofdprodukt

Vroeg
glas
5cmperspot
5-8
7-10
75x35
95%
12-14

Zomer
glas
kluitplant
7-10
10-12
75x35
95%
14-18

Herfst
glas
kluitplant
11-17
13-17
75x35
95%
18-22

hoev.

prijs

bedrag

hoev.

prijs

bedrag

hoev.

prijs bedrag

7000

2.55

17850

8000

2.00

16000

7000

2.48 17360

BRUTO-OPBRENGST(ia):
Toegerekendekosten
Uitgangsmateriaal:
Planten(100st)
380
Bemesting:
K.A.S.27%N
150
Tripel-super46%P 2 0 5
75
Patent-kali30%K 2 0
250
Bijb.K.A.S.27%N
50
Gewasbeschermingsmiddelen:
Onkruiden:
propachloor 575 g/l
8
Ziektenenplagen:
chloorpyrifos
0.8
permethrin25%
pirimicarb50%
0.5
Overigeproduktgebondenkosten:
Rente
9%
Verzekering
0.6%
Wikkelkosten
7000
Poolfust-huur2>
875
22
Pallet huur 2 )
22
Vrachtkosten 2>
875
Koeling-cond.
Heffingen(100kg)
70
Veilingprovisie
5%
TOT.TOEG.KOSTEN(b)i:
SALDO PER HAE.M.(a -b):

17850

16000

17360

12.6

4788

380

6.5

2470

380

6.1

2318

1.16
0.82
1.42
1.10

175
62
354
55

150
75
250
50

1.16
0.82
1.42
1.10

175
62
354
55

150
75
250
50

1.16
0.82
1.42
1.10

175
62
354
55

23.75

190

8

23.75

190

8

23.75

190

52.00

42

120.00

60

0.9
2*0.2
0.5

52.00
105.00
120.00

47
42
60

0.9
52.00
3*0.2 105.00
0.5 120.00

47
63
60

1615
17850
0.50
0.18
2.00
26.50
0.10
5.80
17850

145
107
3500
158
44
583
88
406
893

9%
0,6%
8000
1000
25
25
1000
80
5%

1307
16000
0.50
0.18
2.00
26.50
0.10
5.80
16000

118
96
4000
180
50
663
100
464
800

9%
0,6%
7000
875
22
22
875
70
5%

1199
17360
0.50
0.18
2.00
26.50
0.10
5.80
17360

108
104
3500
158
44
583
88
406
868

11648

9924

9181

6202

6076

8179

1

) Afgestemdop Noord-Holland
) Aanvoer inplasticpoolkrat+/-8kgperkrat,huurkratƒ0,18,huurpalletƒ2,00,gemiddeld40colliper
pallet,vrachtkostenƒ26,50per palletexcl. BTW.

2
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Tabel28. Voornaamstekengetallentervergelijkingvandesaldoberekeningen.
omschrijving

afzetperiode

vroeg
zomer
herfst

h.juni-b.juli
juli-aug.
sept.-okt.

opbrengst
inkg

prijs
perkg

7000
8000
7000

2,55
2,00
2,48

stofperha.Menkandemeststoffenzowelin
enkelvoudigealsinsamengesteldevormtoedienen.Indeberekeningeniswatdeprijsbetreft bijNuitgegaanvanhetgebruikvankalkammonsalpeter,bijPvantripel-super enbij
Kvan patent-kali.
Gewasbescherming. Ter beschermingtegen
dekoolvliegisuitgegaanvaneen traybehandeling. Uit de middelen die gebruikt kunnen
worden voor de bestrijding van koolgalmug,
rupsenenluizen,isgekozenvoorpermethrin
enpirimicarb.
Verzekering. Ditbetreftproduktverzekering.
Rente. Derenteisberekendoverhetvastgelegde vermogen in de toegerekende kosten
tothetmomentvandeoogst.
Afzetkosten.De saldoberekeningen zijn in
grote mateafgestemdophetvoorditgewas
belangrijke teeltgebied inNoord-Holland.De
telervoertdebroccoliaanindegroteplastic
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bruto
geldopbr.
17850
16000
17360

toegerekende kosten
11648
9924
9181

saldo
6202
6076
8179

poolbak (8 kg per bak, huurprijs ƒ 0,21 per
stuk,pallethuurƒ2,00 perstuk).Hetkoelen,
wikkelen,sealenenhetverpakkenineenkrat
wordtverzorgddooreenbedrijf inloonwerk.
De teler betaalt voor de genoemde werkzaamheden ƒ 0,50 per kg. De afzetkosten
zijn hierdoor vrij hoog,maar dezeafzetwijze
levert een besparing op in de arbeidsbehoeftevanruim100uureneenbesparingop
folie en Stickerkosten en kosten voor benodigdeduurzameproduktiemiddelenvannaar
schattingƒ1500,-totƒ2000,-perha.Deheffing opbroccoli isvrij hoog,tewetenƒ 5,80
per 100kgendientterondersteuningvande
afzet.
Intabel28zijnvandedrieteeltperiodenvan
broccolidebelangrijkstekengetallenweergegeven,omaandehanddaarvandesaldoberekeningente kunnenvergelijken.Detoegerekendekostenvandevroegeteeltzijnrelatief hoog,daarbijdezeteeltisuitgegaanvan
onderstaandglasopgekweekteperspotplantenenbijdeandereteeltenvankluitplanten.
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ƒ 10,26. Kalibemesting voor aardappelen in de Brabantse Biesbosch en het Land van Altena.
Ing.J.Alblas, november 1984
ƒ 10,27. Spruitkool bewaren aandestam. Ing.J.A. Schoneveld,november 1984
ƒ 10,28. Verslag Inventarisatie Graanziekten 1984. Ing.W. Stol,januari 1985
ƒ 10,30. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit van
snij-maïs en op de bodemvruchtbaarheid; Heino (zandgrond) 1972 - 1982. Ir. J.J.
Schröder, maart 1985
ƒ 10,31. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit van
snij-maïs en op de bodemvruchtbaarheid en waterverontreiniging; Maarheeze 1974 1984. Ir.J.J.Schröder, maart 1985
ƒ 10,32. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de opbrengst en kwaliteit van snijmaïs
en op de bodemvruchtbaarheid; Lelystad 1976-1980. Ir.J.J.Schröder, maart 1985... ƒ 1o,33. Intensieve teeltsystemen bij wintertarwe. Dr. ir.A. Darwinkel, maart 1985
ƒ 10,35. Biologie en ecologie van zwarte nachtschade (Solanum nigrum). Ir. W.G.M, van den
Brand, maart 1985
ƒ 10,36. Epipré 1985 instructieboekje. Ir. K. Reinink, april 1985
ƒ 10,37. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van snijmaïs. Ir. C.L.M, de Visser, ir. H.F.M.
Aarts,april 1985
ƒ 10,38. Zuiveringsslib inde akkerbouw; Ir. S. de Haan en ing.J. Lubbers (IB), Ing. A. de Jong
(PAGV), maart 1985
ƒ 10,39. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van Engels en Italiaans raaigras, veldbeemdgrasen roodzwenkgras. Ir.C.L.M, deVisser, juni 1985
ƒ 20,40. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van uien en sjalotten. Ir. C.L.M, de Visser,
juni 1985
ƒ 10,42. Themadag effecten van diepe grondbewerking in de akkerbouw en de vollegronds1

) EenvolledigoverzichtvandePAGV-uitgavenwordtopuwaanvraaggraagtoegezonden.
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groenteteelt, juli 1985
ƒ 10,43. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van aardappelen, Ir. C.L.M, de Visser,
augustus 1985
ƒ 10,44. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van erwten, stambonen en veldbonen. Ir.
C.L.M, deVisser, augustus 1985
ƒ 20,45. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van wortelen. Ir. C.L.M, de Visser,
september 1985
ƒ
46. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van winterkoolzaad. Ir. C.L.M, de Visser,
sep-tember 1985
ƒ
47. Biologie en ecologie van melganzevoet (Chenopodium album). Ir. W.G.M, van den
Brand,december 1985
ƒ
48. Verslag inventarisatie graanziekten 1985. Ing. H.P. Versluis,december 1985
ƒ
49. Natriumbemesting en natriumbehoefte van suikerbieten. Dr. ir. J. Temme en dr.
J.G.H. Stassen,december 1985
ƒ
50. Epipré instructieboekje 1986. Ing.W. Stol,april 1986
ƒ
51. Studiedag kluitplanten. Ir. R. Booijen N.J. Snoek,juli 1986
ƒ
52. Biologie en ecologie van hanepoot (Echinochloa crus-galli). Ir.W.G.M,van den Brand,
juli 1986
ƒ
53. Opkomstperiodiciteit bij 40 eenjarige akkeronkruidsoorten en enkele hiermee samenhangende onkruidbestrijdingsmaatregelen. Ir.W.G.M, van den Brand,oktober 1986.... ƒ
54. Deteelt vanwintertarwe als dekvrucht voor veldbeemd- en roodzwenkzaadgewassen.
Ir.W.J.M.Meijer, oktober 1986
ƒ
56. De invloed van het maaien van de tarwestoppel op ondergezaaide veldbeemd- en
roodzwenkzaadgewassen. Ir.W.J.M.Meijer, oktober 1986
ƒ
57. Benuttingafvalwarmte bijvollegrondsteelten.Ing.J.A.Schoneveld,november 1986
ƒ
59. Het bestrijden van verstuiven op landbouwgronden. Dr. ir. A. Darwinkel, november ƒ
1986
60. Stikstofbemesting vanwintertarwe. Ir.K. Reinink, december 1986
ƒ
63. De invloed van teeltmaatregelen bij winterkoolzaad op de zaadproduktie in NoordNederland. S.Vreeke ,maart 1987
ƒ
66. Bewaren envoorkiemen bij pootaardappelen. Ing.J.K. Ridder, mei 1987
ƒ
69. Biologie enecologie vanvogelmuur (Stellaria media). Ir.W.G.M, van den Brand,september 1987
ƒ
70. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogynehapla). Ing.A.A.W.Zondervan,november 1987
ƒ
71. Het EPIPRE-adviesmodel, een kritische analyse. Werkgroep EPIPRE, december
1987.
ƒ
72. Teelttechnische en economische aspecten bij de teelt van kleine witte kool. Ing. C.
vanWijk, ir.C. Kramer, ing.G. Schroën en ir. R. Booij,januari 1988
ƒ
73. Het optimale oogsttijdstipvansnijmaïs. Ing. H.M.G.van derWerf,april 1988
ƒ
74. Ontwikkelen van teeltbegeleidingssystemen voor aardappelen en suikerbieten. Ir.
C.L.M,deVisser e.a., mei 1988
ƒ
75. Bedrijfseconomische aspecten van de grondontsmetting in rotaties met consumptieaardappelen, suikerbieten en wintertarwe op het proefveld te Westmaas (1981 t/m
1986). Ing. H.Preuter, mei 1988
ƒ
78. Bijzaaienenoverzaaienvansnijmaïs.H.M.G.vanderWerf enH.Hoek,december 1988. ƒ
80. Economische aspecten van de plantdichtheid bij witlof. Ir. C.F.G. Kramer, februari
1989
ƒ
81. Stikstofbemesting van ijssla. Dr. ir.J.H.G. Slangen (LU), ir. H.H.H. Titulaer (PAGV), ir.
H. Niers (IB) endr. ir.J.van der Boon (IB),februari 1989
ƒ
84. Oppervlakkige grondbewerking in het gewas maïs. H.M.G. van der Werf (PAGV),J.J.
Klooster (IMAG) en D.A. van der Schans (PAGV), mei 1989
ƒ
85. Toedienen van drijfmest in maïs (vervolgonderzoek 1985-1987). Ir. J. Schroder
(PAGV) en ir. L.C.N,de laLande Cremer (IB),mei 1989
ƒ
86. Teelt van fabrieksaardappelen op bedden ten opzichte van op ruggen. Ing. J.K.
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Ridder,juli 1989
ƒ
91.Overzaaienvansuikerbieten.Dr.ir.A.L Smit,oktober 1989
ƒ
92.Bedrijfseconomische perspectievenvanakkerbouwbedrijven indeVeenkoloniën.Drs.
S.Cupersus,oktober 1989
ƒ
93.Wortelverbruiningbijsnijmaïs. J.Schröder,A.G.M.Ebskamp,K.Schölte,oktober1989.. ƒ
94.Noodzaak van roestbestrijding in Engels raai- en veldbeemgras. Ir. G.H. Horeman,
november 1989
ƒ
95.Stikstofbemesting van peen.J.H.G. Slangen,H.H.H.Titulaer, H. Niers enJ.vander
Boon,januari 1990
ƒ
96.DeteeltvanBintjefritesaardappelenoplössgrond.Ing.P.M.T.M.Geelen,januari1990. ƒ
97.Epipré-adviesmodel.Ing.H.Drenthening.W.Stol,maart1990
ƒ
98.Zuiveringsslib indeakkerbouw.Ing.A.deJong,april1990
ƒ
99.Aardpeer eenpotentieel nieuw gewas-teeltonderzoek 1986-1989. Ing.H.Morrenhof
enir.C.Bus,mei1990
ƒ
100.Teeltvervroegingbijsuikerbieten.Ir.A.L.Smit,mei1990
ƒ
101.Teeltsystemen parthenocarpe augurken. J.T.K. Poll, ing. F.M.L Kanters, ir. C.F.G.
Kramerening.J.Jeurissen,mei1990
ƒ
102.Stikstofbemestingbijspruitkool.Ing.J.J.Neuvel,mei1990
ƒ
103.Minerale olie, insekticiden en bladluisdruk bij deteelt van pootaardappelen in relatie
totdeverspreidingvanhetaardappelvirusy n .Ir.C.B.Bus,mei1990
ƒ
104.Heteffectvaneengrondbehandelingmetpencycuron(Moncereen)tegenRhizoctonia
opdeopbrengstvanzetmeelaardappelen.Ing.J.K.Ridder,juni1990
ƒ
105.Jaarverslag1988proefproject Borgerswold.Ing.J.Boerma,juni 1990
ƒ
106.Stikstofdelingbijsnijmaïs.Ir.J.Schröder,juli 1990
ƒ
107.Langdurige bewaringvan kroten ineengeventileerde kuil enin eenmechanischgekoelde cel in seizoen 1986/1987, 1987/1988 en 1988/1989. Ing. M.H.Zwart-Roodzant,juli1990
ƒ
108.Optimaleplantgetalvansnijmaïsenvankorrelmaïs,Ir.J.Schröder,juli 1990
ƒ
109.(Stikstof)bemestingvanwittekool.Ir.H.H.H.Titulaer,december 1990
ƒ
110.Voorvruchteffecten bijinpassingvanvollegrondsgroente ineenakkerbouwrotatie.Ing.
Th.Huiskamp,december 1990
ƒ
111.TeeltvanbakwaardigetarweinNederland.Dr.ir.A.Darwinkel,december 1990
ƒ
112.Schietgevoeligheidvanknolselderij.Ing.M.H.Zwart-Roodzant,december 1990
ƒ
113.Populatie-ontwikkeling van het bietecysteaaltje en de optredende schade bij continu
teeltvansuikerbieten incombinatie metgrondontsmetting.Ir.J.G.Lamers,december
1990
ƒ
114.Onderzoek naar het effect van systemische nematiciden bij koolgewassen. C. de
Moei,december 1990
ƒ
115.Rhizomanie-onderzoek1987-1989.Ir.Y.Hofmeester,december1990
ƒ
116.Bladrandkeverbestrijding door middel van zaadcoating bij veldbonen. A. Ester, december1990
ƒ
117.Gewasdagmais,december 1990
ƒ
118.Graszaadstengelgalmuggeninveldbeemdgras.Ir.G.Horeman,december 1990
ƒ
119.Inventarisatie van ziekten en plagen in veldbeemdgras. Ir. G. Horeman, december
1990
ƒ
120.Biotoetsvoetziekteninerwten.Ir.P.J.Oyarzun,maart1991
ƒ
121.Opbrengstvariabiliteit bij erwten envelbonen. Ing. D.A,vander Schans en ir. W.van
denBerg,april1991
ƒ
122.Debepalingvandeopbrengst vaneenperceelsnijmaïsbijdeoogst. Ing.H.M.G. van
derWerf MSc,ir.W.vandenBergening. A.J.Muller,april1991
ƒ
123.Optimaliseringtoedieningstechniek dierlijkemest.Ing.G.J.vanDongen,ing.D.T.Baumannening.L.M.Lumkes,april1991
ƒ
124.Beïnvloedingvan hetdrogestofgehalte, opbrengstniveau enbewaarbaarheidvanuien
doorteeltmethoden.Ir.C.L.M.deVisser,april1991
ƒ
125.Onderzoeknaargroeistofschadebijwitlof(CichoriumintybusL.var.foliosum)indesei-
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zoenen 1986/1987t/m 1988/1989. Ir. G. van Kruistum en ing. C. van der Wel,mei
1991
ƒ
126.TeeltonderzoektennisbloeminNederland.Ing.J.G.N.Wander,ing.HP.Versluisenir.
P.M.Spoorenberg,mei1991
ƒ
127.Rendabiliteitvaneenverminderdebodembelasting.Bedrijfseconomische evaluatievan
eenlagedruk-berijdingssysteem.Ing.S.R.M.Janssens,juli 1991
ƒ
128.Effect van de hoogte en een deling van de stikstofbemesting op de opbrengst en
kwaliteit vanzomergerst. Ing. R.D.Timmer, J.G.N.Wander enir. I.D.C. Duijnhouwer,
september 1991
ƒ
129.Bepaling van de informatiebehoeften van agrarische ondernemers. Ir. P.W.J.Raven,
ing.H.Drenth,ing. S.R.M.Janssensendrs.A.T.Krikke
ƒ
130.Landbouwtechnische-, economische-, bedrijfskundige- en milieu-aspecten bij het
toedienen en direct inwerken van dierlijke organische mest in de akkerbouw en de
vollegrondsgroenteteelt. Ing.G.J.vanDongen,september 1991
ƒ
131.Teeltaspecten van wintergerst voor opbrengst en kwaliteit. Dr. ir. A. Darwinkel,
september 1991
ƒ
132.Groei,ontwikkeling en opbrengst vanwitte kool in relatie tot het tijdstip vanplanten.
Dr.ir.A.P.EveraartsenC.P.deMoei,september 1991
ƒ
133.Information modelling for arable farming. Integrale vertaling van verslag 67 (Het
globaleinformatiemodelOpenTeelten),oktober 1991
ƒ
134.Het verloop van wegrotten van moederknollen bij pootaardappelen. Ing. J.K. Ridder
enir.C.B.Bus,december 1991
ƒ
135.Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven op Trichodorusgevoeligegrond.Ing.A.Bosendrs.A.T.Krikke,december 1991
ƒ
136.Kwantitatieve aspecten van de verdelingsnauwkeurigheid van meststoffen. Ing. D.T.
Baumann,december 1991
ƒ
137.Vergelijking van het bewaren van fijne peen op het veld, onder stro en in de natte
koeling.Ing.J.A.Schoneveld,december 1991
ƒ
138.Jaarverslag 1989proefproject Borgerswold.Ing.J.Boerma,januari 1992
ƒ
139.Deinvloedvande intensiteit van het bouwplan op pootaardappelen, suikerbieten en
„wintertarwe (vruchtwisselingsproefveld) FH82). Ing. H.W.G. Floot, ir. J.G.Lamersen
ir.W.vandenBerg,januari 1992
ƒ 10,140.De invloed van pootgoedbehandeling op het aantal stengels en knollen bij
aardappelen.Ir.C.B.Bus,april1992
ƒ 10,141.Analyse van het gebruik en de acceptatie van teeltbegeleidingssystemen in de
praktijk.IngA.Grunefeldenir.W.A.Dekkers,april1992
ƒ 10,142.Bestudering van het groeiverloop van zaaiuien en bouw van een groeimodel. Ir.
C.L.M,deVisser,oktober 1992
ƒ 25,143.Teeltfrequentie-effecten bij erwten, veldbonen, bruine bonen, snijmaïs, vlas en
zaaiuien.Ing.Th.Huiskampenir.J.G.Lamers,oktober 1992
ƒ
144.Innovatiebedrijven geïntegreerde akkebouw/opzet en eerste resultaten. Ir. F.G.
Wijnands,ing.S.R.M.Janssens,Ing.P.v.Asperenening.K.B.v.Bon,oktober 1992. ƒ
145.Voorjaarstoediening vandunnedierlijke mestopkleigronden ing.G.J.M,vanDongen
ening.J.Alblas,oktober 1992
ƒ
146.Bedrijfssystemenonderzoek Borgerswold. Invulling gewijzigde voortzetting vanaf
1991.Ing.J.Boermaenir.Y.Hofmeester,november 1992
ƒ
147.Koolvliegbestrijding met behulp van zaadcoating met insecticiden in bloem- en
spruitkool,A.Ester,november 1992
ƒ
148.Effecten van wintergewassen op de uitspoeling van stikstof bij deteelt van snijmaïs
Ir.J.Schröder, L.ten Holte,Ir.W.van Dijk,ing.W.J.deGroot,ing.W.A.deBoeren
ir.E.J.Jansen,november 1992
ƒ
149.Najaarstoedieningvandierlijkemestopkleigronden.Ir.H.Hengsdijk,november 1992 ƒ
150.Planningvandeoptimalesorteringbijpeen.Ing.J.A.Schoneveld,december 1992
ƒ
151.Invloed van varkensdrijfmest op het nitraatgehalte van groenten. Ir. H.H.H. Titulaer,
december 1992
ƒ 10,152.Informatiemodel "gewasgroeien-ontwikkeling'.Ir.P.W.J.Raven,ing.W.Stol,dr.ir.H.
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van Keulen,ing.R.F.I,van Himste,dr. M.A. vanOijen en ir. H. Marring maart 1993
ƒ
153.Arbeidsprestatie bij de oogst van ijsbergsla en bloemkool; een verkennende studie.
Ing. C l Dekker en ing.B.J. vander Sluis,februari 1993
154.Gebruik van insektengaas op vollegrondsgroentegewassen. A. Estere.a.,febr. 1993..
155. Produktie- en kwaliteitsverloop bij snijmaïs. Ing. D. van der Schans, ing. H.M.G. van
derWerf MSc en ir.W.van den Berg,april 1993
156. Perspectieven van de teelt van brouwgerst buiten het Zuidwestelijk kleigebied.
Ing. R.D.Timmer, april 1993
157.The information model for crop protection in arable farming. Ir. A.J. Scheepens, april
1993
158 Biospectron, een systeem van mineraalvoorziening voor wintertarwe. Dr. ir. A.
Darwinkel enA. Bramsvik,juli 1993

15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,-

Publikaties
30. Effecten van grote drijfmestgiften bij de teelt van snijmaïs; ir. J.J. Schröder, september
1985
ƒ 10,36. Informatiemodel'OpenTeelten'-bedrijf,juni 1987
ƒ 10,42. Optimalisering van de stikstofvoeding van consumptie-aardappelen. Ir.CD. van Loon en
J.F.Houwingjanuari 1989
ƒ 20,44. Bouwplan envruchtopvolging. Ir.T.G.F.M.Aerts en ir.W.A.M. Kromwijk, maart 1989.. ƒ 20,47. Handboek voorde akkerbouw endegroenteteelt indevollegrond,augustus 1989
ƒ 35,50. Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk, maart 1990. Dr. P. Vereijken en ir. F.G.
Wijnands
/ 15,59. Bedrijfshygiëne inde praktijk, november 1991
ƒ 15,60. Werkplan 1992,februari 1992
ƒ 10,61. Jaarverslag 1991, april 1992
ƒ 15,62. Verspreiding van onkruiden en planteziekten met dierlijke mest. Ir. A.G. Elema en dr.
ir. P.C. Scheepens, augustus 1992
ƒ 15,63. Kwantitatieve informatie 1992-1993, oktober 1992
ƒ 30,64. Jaarboek 1991/1992,oktober 1992
ƒ 45,65. Werkplan 1993,februari 1993
ƒ 15,66. Jaarverslag 1992,april 1993
ƒ 15,67. 28jaar DeSchreef, ing.O. Hoekstra en ir.J.G. Lamers,april 1993
ƒ 40,68. Planning van de vervangingsinvestering van een machine of werktuig. Ir. H.B.
Schoorlemmer endrs.A.T. Krikke,augustus 1993
ƒ 20,69. Kwantitatieve informatie 1993-1994,september 1993
ƒ 30,Themaboekjes
4. Snijmaïs; maart 1984
5. Zomergerst; november 1985
6. Kwaliteitszorg bij deteelt van witlof;december 1985
7. Organische stof inde akkerbouw, februari 1986
8. Geïntegreerde bedrijfssystemen, 17november 1988
9. Vruchtwisseling, november 1989
10. Benutting dierlijke mest inde akkerbouw, maart 1990
11. Bewaring van vollegrondsgroenten,december 1990
12. Bodemgebonden plagen en ziektenvan aardappelen,november 1991
13. Gewasbescherming vollegrondsgroenten, november 1992
14. Bedrijfssystemen vooreen Akkerbouw met toekomst, december 1992
OBS-uitgaven
1. Verslagover 1980 (mei 1983)
2. Verslag over 1981 (december 1983)
3. Verslag over 1982 (mei 1984)
4. Verslagover 1983 (augustus 1985)
5. Verslagover 1984 (augustus 1986)
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ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 20,ƒ 20,-

6.
7.
8.
9.
10.

Verslag over 1985 (mei 1988)
Verslag over 1986 (april 1991)
Verslag over 1987 (december 1991).
Verslag over 1988 (februari 1992)
Verslag over 1989 (juni 1993)

Teelthandleidingen
2. Zaaiuien,maart 1985
11. Prei,december 1985
12. Witlof, teelt vande wortel en produktie van het lof, augustus 1989
13. Voederbieten,april 1983
15. Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids "Akker-onkruiden en hun kiemplantenƒ 15,-"),maart 1985
16. Knolvenkel,maart 1984
17. Sluitkool, mei 1985
18. Bloemkool,oktober 1985
19. Sla,oktober 1985
21. Suikerbieten,december 1986
22. Andijvie,augustus 1987
23. Wintertarwe, september 1987
24. Kroten,juli 1988
25. Luzerne, september 1988
26. Graszaad,oktober 1988
27. Stamslabonen,november 1988
28. Teelt vandroge erwten,maart 1989
29. Teelt van augurken,november 1990
30. Teelt van knolselderij,november 1990
31. Teelt vanspruitkool,november 1990
32. Teelt van rabarber, februari 1991
33. Teeltvantuinbonen,maart 1991
34.. Teelt vanvlas,april 1991
35.J Teelt vantriticale, april 1991
36. Teelt van peen,juni 1991
37. Teelt van schorseneren,oktober 1991
38. Teelt vanspinazie,november 1991
39. Teelt van plantuien,november 1991
40. Teelt van radicchio, november 1991
41. Teeltvan winterrogge,december 1991
42. Teelt vanwitte asperge,december 1991
43. Teelt van boerenkool,maart 1992
44. Teelt van rammenas,april 1992
45. Teelt van zomergerst,juni 1992
46. Teelt van peterselie en bladselderij,oktober 1992
47. Teelt vangroene asperge,december 1992
48. Teelt vandoperwten,december 1992
49. Teelt van thijm,februari 1993
50. Teelt van Digitalis lanata,februari 1993
51. Teeltvan bloemkool,april 1993
52. Teelt vanzaaiuien,juni 1993
53. Teeltvan suikermaïs,juli 1993
54. Teelt van broccoli,augustus 1993
Korte teeltbeschrijvingen
1. Teunisbloemen, maart 1986
3. Paksoi enamsoi,augustus 1986

ƒ 20,ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ 20,-

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ 20,ƒ
ƒ
/
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

35,30,25,30,-

ƒ 5,ƒ 5,-
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4. Bosui,december 1986
7. Courgetteenpompoen,december 1988
8. Chinesekool,november 1989

ƒ 5,'
ƒ 5,'
ƒ 10,-

Nietopgenomenineenreeks
Bouwboek (inhoud+ringband;voorhetbijhoudenvanuiteenlopende bedrijfsadministratie),januari 1988
ƒ 35,Phomabijaardappelen.Ing.A.Schepersenir.CD.vanLoon,maart1988
ƒ 5,-
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losse bestellingen
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgirorekening nr.22.49.700van het PAGV, Lelystad,metvermeldingvande uitgave(n) die uwiltontvangen.
PAGV-jaarabonnementen
U kunt kiezen uitde volgende abonnementen:
- akkerbouw-praktijk:
bevat opde praktijk gerichte akkerbouw- enalgemene informatie
- akkerbouw-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t.
akkerbouw
- vollegrondsgroente-praktijk:
bevat op de praktijk gerichte vollegrondsgroente- enalgemene informatie
- vollegrondsgroente-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de
vollegrondsgroenteteelt
- totaal-praktijk:
bevatopdepraktijk gerichte informatie,zowelvoor deakkerbouw alsvoorde vollegrondsgroenteteelt
- totaal-verslagen:
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerd onderzoekinformatie,zowel voor de akkerbouw alsvoor de vollegrondsgroenteteelt
- totaal-PAGV:
bevat alle PAGV-uitgaven.
Onderstaand schema laat zienwelke PAGV-uitgaven uontvangt bijeenbepaald pakket-abonnement:
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PAGV-uitgaven
Werkplan
Jaarverslag
Jaarboek
Kwantitatieve Informatie
publikaties akkerbouw
publikaties vollegrondsgroenteteelt
publikaties algemeen
teelthandleidingen akkerbouw
teelthandl. vollegrondsgroenteteelt
verslagen akkerbouw
verslagen vollegrondsgroenteteelt
verslagen algemeen
prijs perjaar
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U wordt pakket-abonnee door het perabonnement vermelde bedrag overte maken op postgirorekeningnummer 22.49.700 van het PAGVte Lelystad,met vermelding van het betreffende abonnement.
U ontvangt dan zonder verdere kosten alle betreffende uitgaven in het betreffende kalenderjaar.
- Bestel-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit een Nieuwsbrief die ieder kwartaal verschijnt en
melding maakt van nieuwe PAGV-uitgaven. Deze kunt u vervolgens (met korting) bestellen. Als
bestel-abonnee ontvangt ubovendien hetjaarverslag.
- Rassen Bulletin-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit de Rassen Bulletins voor de Akkerbouw
(in-clusief degrassenvoor grasvelden engazons).
N.B. Uwabonnementwordtautomatischverlengdvooreenvolgendjaar.Wijziging/opzeggingvanhetabonnement
isschriftelijk mogelijktot1 novembervanhetabonnementjaar.
-,-,
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BEKNOPTE HANDLEIDING
BIJDETEELTVANBROCCOLI

n .^#HT .

Beknoptehandleidingbijdeteeltvanbroccoli
Grond

Rassen

Deeisendiebroccoliaandegrondstelt,hebbenvooralbetrekkingopdestructuur,debodemvruchtbaarheid en de watervoorziening.
Broccoliisgevoeligvoorstoringentijdensde
groei.Hetwortelstelselisgevoeligvoorzuurstofgebrek en wateroverlast. Een goede
structuur is dan ook noodzakelijk voor het
goedfunctioneren van het wortelstelsel.Het
gewasispasinstaatzichgoedteontwikkelenalsvochtenvoedingsstoffenvoortdurend
beschikbaarzijn.Grondenwaaropgewassen
sneleenvochttekort hebben,zijnzonderberegeningnietgeschiktvoordeteelt.
Aan de eisen voldoen humusrijke zand- en
zavelgrondenmeteenvrijhogepH.OpzandgrondenmoetdepHbijvoorkeurtussen6en
7zijnenopkleigronden7ofhoger.Op grondenmeteenlagepHeneenlaaggehalteaan
opneembare koolzure kalk, moet beslisteen
ruime vruchtwisseling (1 op 4) worden aangehouden.

Bijderassenkeuzeiseenaantaleigenschappen van belang: vroegheid, hoeveelheid
blad, uniformiteit, kwaliteit stronk, kwaliteit
scherm,uitstallevenenopbrengst.
Per teeltperiode zijn verschillende rassen
aanbevolen;raadpleeghiervoordemeestrecente versie van de Rassenlijst voor Vollegrondsgroenten en het hoofdstuk Rassen
vandezeteelthandleiding.

Beregening
Direct na het uitplanten is voor een goede
aanslagvandeplanten,eenwatergiftvan1015mmnodig.Tijdens deteelt kandevochtvoorraad inde grond het beste op peilworden gebracht met watergiften van 20 à 25
mm.Menmoetoppassendatdebovengrond
nietverslempt.

Teeltperioden
Bijdeteeltvanbroccolizijndrieteeltperioden
teonderscheiden:devroegeteelt,dezomerteeltendeherfstteelt.Inonderstaandschema
staandekenmerkennaastelkaar.

Planten
Als uitgangsmateriaal worden perspottenen
kluitplanten gebruikt, door professionele
plantenkwekersofzelfopgekweekt.
Hetuitplantenvandeperspottendievoorde
vroege teelt worden gebruikt, gebeurt in
hoofdzaak metdehand.Latereplantingenin
het voorjaar met perspotten worden welgeplant met aangepaste plantmachines. Ook
hetplantenvankluitplantenwordtmachinaal
gedaan.
De planten moeten voor het planten vol-

teeltwijze

vroeg

zomer

herfst

zaaitijd

begin maartbegin april
begin aprilbegin mei
50x45of
75x35
beginjunibeginjuli

begin aprilhalf mei
begin meihalfjuni
50x45of
75x35
beginjulieind augustus

halfmeibeginjuli
half junibegin augustus
50x45of
75x35
eindaugustushalf november

planttijd
plantafstand
incm
oogsttijd
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doendeafgehardzijn. Deplantenmoetenzo
diep worden geplant dat het kluitje of potje
niet zichtbaar blijft (met 2-3 cm grond bedekt),terwijlookniettediepmoetwordengeplant.Voorhetplantenmoetendeperspotjes
goednatwordengemaakt.
Bijteondiepplantendroogthetkluitjetesnel
uitenisdekansopafdraaiersgroter.

Teeltplanning
Dooreengoedeplanningvandeteeltkanin
principe worden bereikt dat van juni tot novemberbroccoliwordtgeoogst.
Hetdoelvandeteeltplanning isomzooptimaalmogelijk gebruikte makenvandeproduktiefactoren grond en arbeid. Vooral met
dearbeidsintensieveoogstzalrekeningmoetenwordengehouden.Vooreengoedeplanningzalmenmoetenbeschikkenoverdevolgende informatie: plantdatum, groeiduur en
lengteoogstperiode.
De informatie over de verschillende rassen
kan worden verkregen uit de Beschrijvende
Rassenlijst Vollegrondsgroenten en het
hoofdstukRassenuitdezeteelthandleiding.

Vervroeging
Vervroegingvandeoogstkanwordenbereikt
door plantmateriaal te gebruiken dat bij uitplanten alvrij groot is en eengoedewortelontwikkeling heeft, zoals perspotplanten,en
doorafdekkenvanhetgewas.
Voor optimaal gebruik van een bedekking,
moet worden uitgegaan van een perspot.
Eenbedekkingmetvliesdoekof hetsterkere
soortnetten,heeftdevoorkeur bovengeperforeerdfolie.
Hetgeperforeerdfoliekaneenextravervroeging geven, maar een probleem is de zeer
onregelmatigewaterverdelingbij beregenen.
Hetplanttijdstipendeweersomstandigheden
na het planten,bepalen de duur vandebedekking.Isdegroeiinmeioptimaal,dankan
een verwijdering rond half mei de voorkeur
hebben boven eind mei. Gemiddeld is een
bedekkingvanviertotzeswekenaantebe-

velen.
Het verwijderen van het afdekmateriaal kan
het best tegen de avond of tijdens donker
weer worden uitgevoerd. De veranderingen
ingroei-omstandighedenzijndannietzoabrupt.
Eenbedekkingtotdeoogstbetekenteenverhoogdrisicovoorschermrot.
Bij de rassenkeuze kan men rekening houdenmetderasverschilleninvroegheid.

Bemesting
Alvorenstegaanbemesten,ishetaanteraden de voedingstoestand van de grond te
peilen. Het nemenvaneengrondmonsteris
dusgewenst.
Stikstof
Debodemvoorraadwordtuitgedrukt inkgNmineraal en wordt bepaald via een grondmonstertot60cmdiepte.
Op zavel- en kleigronden moet de bodemvoorraadwordenaangevuldtot circa250kg
Nperha.Tijdensdeteeltisdanmeestalnog
een bijbemesting van circa 50 kg N per ha
nodig.
Opzandgrondenzaldetotalehoeveelheidte
gevenstikstof over meer giften moetenwordengespreid.Detotalebehoeftevanhetgewaszalookopdezegrondcirca300kgN per
habedragen.
Bijstikstofbemestingenoverhetgewas,dient
menvooreensneleffectteberegenen.Verbrandingvanhetgewas isdanookuitgesloten.
Fosfaat
Broccoli iseengewas meteen normalefosfaatbehoefte.
Bijeenfosfaattoestand vandegrond'goed',
moet 75 kg P 2 0 5 per hectare worden gestrooid(zietabel19indezeteelthandleiding).
Eenbemestingmettripel-super,superfosfaat
ofmengmeststof,heeft eengunstigeffectop
degroeivanhetgewasenopdekwaliteitvan
het scherm. De fosfaatbemesting wordt ge-
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naleren. Deluizen kunnenworden bestreden
met het specifieke middel tegen luizen, pirimicarb.
Slakken
De slakken zijn het meest actief in het voorof najaar, maar ook wel in koele, natte zomers.Voorde bestrijding kunnen methiocarb
en metaldehyde - korrels worden gebruikt.
Vaak komen slakken alleen aan de rand van
depercelen voor,zodat meteen behandeling
vanderandkanwordenvolstaan.Houd deze
randenonkruidvrij.
Aaltjes (bietecysteaaltje en koolcysteaaltje)
Deaaltjes dieindekoolgewassen problemen
kunnen geven, behoren vooral tot de groep
vande cysteaaltjes.
Als reactie op het binnendringen van de larven in de wortel, gaat de wortel nieuwe zijwortelsvormen.Hierdoor kaneenbaardiguiterlijkontstaan.
Wanneer eenwortelstelsel door groteaantallen larvenwordt aangeprikt, wordt dewortelfunctie verstoord en vindt er groeiremming
plaats.
Houd een ruime vruchtwisseling aan. Een
chemische grondontsmetting is in de teelt
vanbroccoli nietzinvol.
N.B.: De hierboven genoemde middelen waren toegelaten op het moment van samenstellingvandezeteelthandleiding.Nakorteof
langere termijn kan in de toelating verandering komen. Raadpleeg daarom steeds de
meest recente uitgave van de Gewasbeschermingsgids of de Gewasbeschermingsadviezen Vollegrondsgroenteteelt van de
DLVenhetetiketopdeverpakking.

rijkefactorendiedeopbrengst bepalen.Intabel 25 van deze teelthandleiding is een aantal mogelijke opbrengstenvoorgerekend.

Oogst
De oogst van broccoli gebeurt met de hand
en vergt veel arbeidsuren. De oogstperiode
van eengoed broccoligewas duurtvijf totvijftien dagen,afhankelijk van de weersomstandigheden. Gemiddeld wordt inde zomer elke
dagtot drie keer indeweek geoogst.
Het blad moet voor de oogst worden verwijderd, het zogenaamde strippen. De schermen worden op het veld ruwweg op 16 cm
lengte afgesneden en ongesorteerd op de
oogstband of in het fust gelegd. Nade oogst
moet de broccoli zo snel mogelijk naar een
koele schuur of koelcel worden gebracht. In
de schuur wordt de broccoli verder klaargemaakt engesorteerd enaldan nietgesealed,
nadat hetprodukt gekoeldis.
Voor het afleveren van de broccoli bestaan
genormaliseerde kwaliteits- en sorteringsvoorschriften.

Arbeidsbehoefte ensaldo
De gemiddelde arbeidsuren per teeltperiode
zijn in de onderstaande tabel weergegeven.
Voor een toelichting zie 'Uitgangspunten' in
het hoofdstuk Arbeidsbehoefte en saldo van
deze teelthandleiding.

teelturen
oogsturen
urentotaal

vroeg

zomer

84,5
193,6
278,1

100,0
400,0
500,0

herfst
87,4
216,0
303,4

Opbrengst
De opbrengst van broccoli wordt door een
aantal factoren bepaald. Onder andere het
plantgetal, het teeltseizoen, de groei van het
gewas en hetjuiste oogsttijdstip, zijn belang-
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Bij het opstellen van een saldo wordt er met
nadruk op gewezen dat deze berekeningen
moeten worden gezien als gemiddelden van
een aantal jaren, die haalbaar zijn bij een
goed uitgevoerde teelt.

De oogstpercentages en opbrengstprijzen In de onderstaande tabel worden de saldi
kunnenvanjaartotjaar sterkverschillen.
naastelkaar gezet.
teeltperiode
vroeg
zomer
herfst

kgperha
7000
8000
7000

gulden per kg
2,55
2,00
2,48

saldoper ha
6202
6076
8179
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