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Algemeen
Inleiding
Deteeltenvanpeterselieenbladselderijzijn
klein van omvang en worden zowel inde
vollegrond als onder glas uitgevoerd. Bij
teelt in de vollegrond vindt de afzet plaats
naar deverse markt endeverwerkendeindustrie.Ditlaatstegebeurtvoornamelijkdoor
middel vancontractteeIt. Gladbladige peterseliewordtgebruiktvoorhetkruidenvanspijzen. Dekrulpeterselie wordt veel alsgarneringgebruikt.Bladselderijwordtvoornamelijk
alssoepgroentegebruikt.
Vanwege de grote overeenkomsten in de
teeltendeafzetzijnpeterselieenbladselderijinéénteelthandleiding samengevat.Deze
handleidingbetreftalleendeteeltindevollegrond.

Familie
Peterselie enbladselderij behoren beidetot
defamilievandeschermbloemigen(Umbelliferae). Hetzijn oude cultuurgewassen die
reedsbijdeRomeinenbekend waren.

In Nederland isaanheteindvande zeventigerjarenonderzoekgedaannaardemogelijkhedenvanwortelperterseliealsalternatief
voorknolselderij.Verderkanvandit gladbladige type de wortel in de kas opgezet en
geforceerdwordenvooreenvroegeaanvoer
vansnijpeterselie.
Bladselderij
Een aantal selderij-typen is nauw verwant
metbladselderij:
- Wilde selderij (Apiumgraveolens L.,var.
silvestre),
- Knolselderij (Apium graveolensL.,var.
rapaceum),
- Bleekselderij (Apium graveolens L.,var.
dulce),
- Blad- of snijselderij (Apium graveolens
L.var. secalinum).
Dewilde selderij komt in geheel Europaen
aandenoordkustvanAfrikavoor.Bovengenoemde variëteiten kunnen gemakkelijkmet
elkaar verbasteren. Het kweken van polyploïdevormendoorbehandelingvanhetzaad
of hetgroeipunt metcolchicine gaat met dit
gewasvrijgemakkelijk.

Peterselie
Vanpeterseliezijntweesoorten bekend:

Teeltenafzet

- Blad- of snijpeterselie (Petroselinum crispumssp. crispum),
• Wortelpeterselie (Petroselinumcrispum
ssp. tuberosum).

Arealen

Peterselie is afkomstig uit het Middellandse
Zee-gebied; verwilderde vormen van deze
cultuurplant komeninheelEuropavoor.
Bijdebladpeterselie zijn gladbladige en gekrulde typen. Hetbladwordt geoogst, soms
met eenklein stukje wortel. Voor deverse
marktwordthetzowellosalsgebostaangevoerd.

Het areaal peterselie inde vollegrond voor
de verse consumptie wordt geschat op ongeveer 15ha.Datis vergelijkbaar methet
areaal peterselie in de teelt onder glas. In
1992ishetcontractareaalpeterselievoorde
industrie ongeveer 13ha(zietabel 1). Aan
de hand van de veilingaanvoer wordt het
areaal bladselderij voor deverse marktgeschat op40tot50ha.Hetareaal contractteeltvanditgewasbedraagt 18 ha.

Tabel1. Areaal contractteeltbijpeterselieenbladselderijbestemdvoordeverwerkendeindustrie. 1>
bladselderij
(ha)

peterselie
(ha)

jaar

11
9
12
14
18

5
3
2
11
13

1988
1989
1990
1991
1992
1

)Bron:PAGV-enquêtecontractteeltvangroentenbestemdvoordeverwerkendeindustrie.

Tabel2. Handelsproduktievanversepeterselievan 1986-1991naarteeltwijze.1)
jaar
onderglas
X1000
x1000
kg
gld
1986
1987
1988
1989
1990
1991

408
420
460
479
504
496

2688
3200
2636
3147
3874
5443

naarteeltwijze
indevollegrond
x1000
x1000
kg
gld
750
721
728
799
783
1329

1714
2699
2593
1781
2622
2110

totaal
x1000 x1000
kg
gld
1158
1141
1188
1278
1287
1825

4402
5899
5229
4928
6496
7553

1

)Bron:ProduktschapvoorGroentenenFruit.

Zowelvoor peterselie als bladselderij is ZuidHolland het belangrijkste teeltgebied voor de
verse markt; Noord-Brabant is het belangrijkste gebied voor de contractteelt. Verder
vindt van beide gewassen contactteelt plaats
inde provincie Flevoland.
Produktieenafzet
In Nederland zijn maar twee veilingen van
belang voor de afzet van bladselderij en
peterselie namelijk veiling CHZ te Barendrecht en veiling Utrecht. In Barendrecht
wordt het produkt vooralgebost aangevoerd.
Veiling Utrecht valt op door aanvoer van in
hoofdzaak los produkt.
Peterselie wordt op de veilingen van maart
tot december vrij gelijkmatig inde tijdaangevoerd. Top-aanvoermaanden zijn mei en
augustus. In januari en februari is de aanvoer gering.
Verse bladselderij wordt op de veilingen

vanuit de vollegrond vooral van juni tot en
met oktober aangevoerd. De totale veilingaanvoer van peterselie loopt de laatste jaren
uiteen van 900 tot 1000 ton (zie tabel 3).
Hoewel de aanvoer van peterselie onder
glas kleiner is dan die van de vollegrond is
de produktiewaarde fors hoger (zie tabel 2)
door de hogere prijzen in het winterhalfjaar.
De teelt buiten de veiling om is volgens de
gegevens van het Produktschap voor Groenten en Fruit in 1991 fors gestegen. De totale
handelswaarde van peterselie ligt al een
aantal jaren op 5 à 6 miljoen gulden en is
dankzij de goede prijsvorming van peterselie
onder glas in 1991 naar 7.5 miljoen gulden
gestegen.
De invoer heeft de laatste jaren de tendens
om te dalen. De uitvoer is na 1988 gehalveerd en bedraagt nu jaarlijks 200 tot 300
ton. Het totale verbruik in Nederland is vrij
stabiel met 90 - 100 gram per persoon per
jaar.

Tabel3. Voorzieningsbalanspeterselievan1986-1991(x1000 kg).
jaar

1986
1987
1988
1989
1990
1991

handelsproduktie
veiop
toandere taal
lingaan- wijze
voer

invoer

245
245
247
273
274
870

772
847
819
658
700
471

913
896
941
1005
1013
955

1158
1141
1188
1278
1287
1825

beschikbaar

uitvoer

levering
aan
industrie

niet
verkocht

1930
1988
2007
1936
1987
2296

438
420
426
210
235
259

116
16
97
367
382
700

21
10
17
31
10
17

consumptie
per
totaal
hoofd
in
kg
1355
1542
1467
1328
1360
1320

0.09
0.11
0.10
0.09
0.09
0.09

Tabel4. Handelsproduktievanversebladselderijvan1986-1991.
handelsproduktie
jaar
1986
1987
1988
1989
1990
1991

x1000 kg

x1000gld

4110
3721
3524
3566
3494
3426

5695
7281
6898
7658
6252
6910

1

)Bron: Produktschap voor Groenten en Fruit; de teelt van bladselderij zou alleen in de vollegrond
plaatsvinden.

Tabel5. Voorzieningsbalans bladselderijvan1986-1991.(x1000 kg).
jaar

1986
1987
1988
1989
1990
1991

handelsproduktie
op
veitoanderei taal
lingaan- wijze
voer
3200
3068
2880
2920
2851
2787

910
653
644
646
643
639

4110
3721
3524
3566
3494
3426

invoer

beschik- uitbaar
voer

1100
983
633
347
353
407

5210
4704
4157
3913
3847
3833

De totale handelsproduktie van bladselderij
is vrij stabiel en bedraagt de laatste jaren
gemiddeld ruim 3400 ton (zie tabel 4). Volgens het Produktschap voor Groenten en
Fruit is de totale produktie van bladselderij

11
4
20
59
15
25

levering
aan
industrie

niet
verkocht

consumptie
totaal
per
hoofd
in
kg

2366
1902
890
900
700
500

119
91
45
229
123
89

2714
2707
3202
2725
3009
3219

0.19
0.18
0.22
0.18
0.20
0.21

afkomstig van de vollegrond. Het merendeel
van het produkt wordt gebruikt voor verse
consumptie. De uitvoer is klein en de levering aan de industrie neemt de laatste jaren
af (zietabel 5).

Groeien ontwikkeling
Peterselie
Peterselie is eentwee-tot meerjarige plant.
In de vegetatieve fase vormt de plant een
rozet van bladeren. De hoofdwortel is sterk
ontwikkeld en enigzins vertakt. Wortelpeterselievormteenverdikte,gladdehoofdwortel,
die kort, halflang of lang kan zijn (zie afbeelding 1).Gewoonlijk begint bij peterselie
de generatieve periode pas in het tweede
groeijaar. Bij vroege zaai in de vollegrond
gevolgd door koud weer kan peterselie
evenwelalheteerstejaargaan schieten.
Volgensde Duitse onderzoeker Wiebevindt
de overgang van de vegetatieve naar de
generatieve fase (= fase waarin schotvorming kan optreden) bij peterselie alleen
plaatsdoorinwerkingvankoude,ennietonderinvloedvandedaglengte.Voordatpeterselie geheel generatief is, dient eerst een
koudesom opgebouwd te worden, die per
raskanverschillen.Peterselie ispasgevoeligvoordeopbouwvandekoudesomalsde
planttenminstevijf bladerenheeft,diegroter
zijndan2cm.Temperaturentussende0en
de 10 °C dragen bij tot de opbouw van de
koudesom. Deze bijdrage is niet over het
hele temperatuurstraject hetzelfde. Temperaturen van 2 tot en met 6 °C leveren de
grootste bijdrage inde opbouw. Bijdietemperaturenkandevernalisatie binnenvijfwekengerealiseerdzijn. Bijdehoogste (10°C)
of laagste vernalisatie-temperatuur (0 °C),
en bijweinig schotgevoelige rassen,kande
voltooiingvande koudesomwelachtweken
duren.
Peterselie is redelijk winterhard. Er bestaan
wel verschillen tussen de rassen. In de
strenge winters 1984/1985 en 1985/1986 is
eentoetsinguitgevoerdmeteengrootaantal
rassen. In de eerstgenoemde winter, toen
hetgewas bedekt was met sneeuw,wasde
uitvalgemiddeld 22%. In 1985/1986waser
geen sneeuw. De uitval bedroeg toen ruim
80 %.

Bij winterteelten is na de eerste of tweede
oogst in het voorjaar schotvorming te verwachten.UitBelgischonderzoek isgebleken
dat de schietneiging afhankelijk is van het
zaaitijdstip inhetnajaar. Normaalgesproken
kanbijeenzaaiindetweedehelftaugustus,
laatinhetnajaarofvroeginhetvoorjaar één
oogst verkregen worden. Daarna gaat het
gewasschieten.Uitervaringisgebleken,dat
bij een late zaai (na half september) de
schotgevoeligheid minder is. Meestal kan
daarvan twee maal gesneden worden. De
oogstenvallendanwellaterinhetvoorjaar.

Bladselderij
Dit gewas is in ons klimaat een tweejarige
plantdieinheteerstejaareenrozetvanopstaande samengestelde bladeren met kale
bladstelen vormt. De hoofdwortel is vertakt
en harig en in tegenstelling tot knolselderij
weinigverdikt.
Bij koude opkweek of tijdens een periode
van koudweer na zaaien/uitplanten, kan bij
dit gewas ook het eerste jaar al schotvormingoptreden.
Bij bladselderij is de wijze van vernalisatie
niet exact bekend. Wel is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de vernalisatie bij
knolselderij enbleekselderij,tweegewassen
die nauw verwant zijn aan bladselderij. Bij
dezegewasseniseenopbouwvaneenkoudesom vereist omde vernalisatie tevoltooien. De plant is gevoelig voor koude vanaf
het kiemplantstadium. De temperaturen die
bijdragen tot de opbouw van de koudesom,
liggen bij knolselderij tussen 0 en 14 °C.
Daarvan draagt het traject van 5-8 °C het
meestbijaandeopbouw. Bijbleekselderijis
hettrajectvoordeopbouw0-18 °C.
Bij knolselderij kan bij de meest gevoelige
temperaturen de vernalisatie binnen twee
wekengerealiseerdzijn.Bijdehoogste(14°C)
of laagste vernalisatie-temperatuur (0 °C)of

0,5mmI

a)

b

'

0,8cmI

0,5cmI

Afb.1. Peterselie, tweedelige splitvrucht en deelvrucht (a) zaailing met een
loofblad (b),loofbladvaneengekruld(c)engladbladigtype(d),wortel
van bladpeterselie (e) en wortelpeterselie met korte en dikke (f),
halflange(g)enlangewortel(h).
(Bron:DieGemüsepflanzenundihreKultur).

bijweinig schotgevoelige rassen,kande voltooiing van de koudesom wel vijf weken
duren. Temperaturen boven de 20 °C zullen
bij een nog niet voltooide koudesom, maar
ook als de koudesom net voltooid is, deze
weer afbreken (devernalisatie en antivernalisatie). In beperkte mate draagt een korte
dag (korter dan 8 uur) bij tot de opbouw van
devernalisatie.Als devernalisatie voltooid is

(de bloemaanleg in het groeipunt aangelegd
is), bevorderen lange dagen (dagen langer
dan 14 uur), de strekking van de bloemstengel (dus hetzichtbaar wordenvan hetschot).
Bladselderij is redelijk winterhard, vergelijkbaar met peterselie. Zowel wat betreft de
winterhardheid als de gevoeligheid voor
schieten bestaan er rasverschillen.

Grond
Samenstelling
Alle grondsoorten zijn in beginsel geschikt
voor de teelt van beide gewassen, mits de
waterhuishouding en de structuur in orde
zijn. Devoorkeur gaat echter uit naar goed
doorlatende,diepwortelende humusrijke,middelzware grondsoorten. Ook op veengronden is een goede groei mogelijk. Beide gewassenzijngevoeligvoordroogte.
Bijter plaatse zaaien wordt bij voorkeur uitgegaan van een lichtere, goed vochthoudende,nietslempgevoeligegrondsoort.

Vruchtwisseling
Over de vruchtwisseling, geheel toegespitst
op deze gewassen, is weinig bekend. Volgens Duitsebronnenmoetmetnamebijpeterselie een ruime vruchtwisseling van 1op
4 aangehouden worden.Volgens de Nederlandse vruchtwisselingstabel is er bij teelt
vanselderij-achtigen naandereschermbloemigen (peen, pastinaak, knol- en bleekselderij) kans opschadedoor stengelaaltjes. In
de praktijk komt schade voor doorvrijlevendewortelaaltjes (Paratylenchus buko winensis).Verderisgrasalsvoorvrucht nietaante

radenvanwege de mogelijkheid vanschade
doorritnaalden,emeltenofrupsen.

Grondbewerking
Bijdevoorjaarsteelt wordtafhankelijkvande
zwaarte de grond vóór of na de winter geploegd of gespit. Beide gewassen kennen
een intensieve endiepe beworteling.Selderijsoorten kunnen tot één meter diepwortelen.Verdichtelagenzijndaaromnadeligvoor
de groei.
Degrondbewerking in hetvoorjaar isafhankelijk van de teeltwijze. Gaat men uit van
perspotplanten dan moet de grond redelijk
fijn,maarnietteloszijn. Intelosse,sneluitdrogende grond laat de aanslag van de
planten tewensenover. Bijter plaatsezaaienwordt eenfijn, goedgesloten, vochthoudendzaaibedverlangd.Eengoedecapillaire
werking is van belang voor deze langzaam
kiemendegewassen.
Veelalwordtkortvoorplantendegrondcirca
10 cm diep losgemaakt met de rotorkopeg.
Bij ter plaatse zaaien wordt deze grondbewerking enkele weken voor zaaien uitgevoerd, zodat de grond kan bezakken en de
capillairewerkingzichkanherstellen.

Bemesting
Bovenstaande adviezengelden metname
voorcontinu-oogst bij de teeltvoor bijvoorbeeldde verwerkende industrie. Bij teelt op
perspotjes voordeversemarkt, waarbijveelal maaréénkeergeoogstwordt, kanmen
volstaanmetdebasisbemesting.

Stikstof
Bij bladselderij en peterselie leidt een stikstoftekort of slechte opname van stikstof tot
een lichtere bladkleur; soms is zelfs sprake
van bladvergeling. Zowel voor de verse
markt als voor de verwerkende industrie
heeft dit deklassering van het produkt tot
gevolg. Een te ruim stikstofaanbod leidt tot
uitspoeling.

Fosfaat
De totale afvoer van fosfaat door een veilbaar produkt van peterselie is bij een produktie van 15tonper havers produkt 23kg
P 2 0 5 . Zowel peterselie als bladselderij worden gerekend tot de groep van gewassen
meteennormalefosfaatbehoefte.
Dete adviseren fosfaatgift is sterk afhankelijkvandefosfaattoestandvandegrond.Deze wordt uitgedrukt in het Pw-getal of het
Pal-getal. Op de analyseverslagen van het
Bedrijfslaboratorium voor Grond enGewasonderzoek (BLGG) teOosterbeek komende
waarderingen 'zeer laag'tot'hoog'voor.Deze waarden en de bijbehorende adviezen
zijnvermeldintabel6.
Bij een waardering van de fosfaattoestand,
die volgens de grondanalyse 'goed' is, zal
dus 75 kg P 2 0 5 per ha toegediend moeten
worden. Dit komt overeen met een gift van
ruim180kgtripelsuperfosfaat.

Bijpeterselie wordt bij eenproduktie van15
ton marktbaar produkt 65kg Nper haafgevoerd. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de
oogstrestenophetlandachterblijven.
In Nederland is de richtlijn voor de totale
stikstofgift bij peterselie 200-280 kg per ha,
afhankelijk van het aantal keren oogsten.
Deze gift is als volgt opgebouwd: er wordt
uitgegaan van een basisbemesting van 100
kg, waarna na elke oogst wordt bijbemest
met40 kg.
Bijbladselderij kanvolgensde huidige richtlijn de totale stikstofgift oplopen tot 200-280
kg.Hierbijwordtuitgegaanvaneenbasisbemestingvan120kg,gevolgddooreenbijbemesting in juni van 40 kg. Na elke oogst
wordt opnieuw bijbemest met 40 kg stikstof
perha.

Tabel6. AdviesvoorfosfaatbemestinginkgP205perha.
waarderingvande
fosfaattoestand
zeer
vrij
vrij
zeer

laag
laag
laag
goed
hoog
hoog
hoog

adviesP205
kg/ha
350
250
150
75
50
0
0

Tabel7.AdviesvoorkalibemestinginkgK20 perha.
K-getal
of K-HCI

zand- en dalgrond
waardering advies
kalitoestand

<9
10/19
20/29
30/39
40/49
50/59
>60

zeer laag
laag
vrij
laag
goed
vrij
hoog
hoog
zeer hoog

300
250
200
150
100
50
0

Tabel8., Advies voor kalibemesting in

Flevopolders
waardering advies
kalitoestand

zeeklei
waardering
kalitoestand

advies

laag
laag
goed
vrij
hoog
hoog
zeet• hoog

zeer laag
laag
vrij laag
goed
vrij hoog
hoog
zeer hoog

350
300
250
200
150
100
0

vrij

200
150
100
50
0
0

kgK 2 0per ha.

veengronden
K-getal
of K-HCI

waardering
kali-toestand

<19
20/29
30/39
40/49
50/59
60/79
>80

zeer
vrij
vrij
zeer

laag
laag
laag
goed
hoog
hoog
hoog

advies
300
250
200
150
100
50
0

Kali

Magnesium

Peterselie enbladselderijbehorentotdegewassen met een normale kalibehoefte. Bij
een produktie vancirca 15ton veilbaar produktpeterselie perhawordt 125kgK 2 0per
haafgevoerd.Dehoeveelheid kali,diemoet
wordengestrooidis,naastdebehoefte,sterk
afhankelijk van de grondsoort en de daarin
aanwezigevoorraad.Tabel7geefteenoverzichtvande hoeveelheden voor deverschillendegrondsoorten.

Selderij-achtigen reagerenweinigopmagnesium.Tochwordt insommige gebiedenveel
waardeaandezemeststoftoegekend.
Bij magnesiumgebrek treden chlorose-verschijnselen op, die het eerst op de oudste
bladeren zichtbaar worden. Magnesiumgebrek kanvooral op lichte grondenoptreden.
Op magnesiumarme of kalirijke gronden is
het zinvol jaarlijks 200-300 kg kieseriet te
strooien.Bijoptredende gebreksverschijnselentijdens deteelt zijn 1of 2bladbespuitingen met een 2 % oplossing magnesiumsulfaat (bitterzout)veelalvoldoende.

Voorveengrondengeldteenaparteindeling,
dieisweergegevenintabel8.
Kaliwordt inde praktijk meestal gegeven in
devorm van patentkali vanwege demagnesium die van belang zou zijn voor de kleur
vanhetgewas.

10

Borium
Bij knolselderij en bleekselderij komt ditge-

breksverschijnselvooroplichtegrondenmet wordt inde praktijk weinig melding gemaakt
een hoge pH-KCI. De bladstelen vertonen van boriumgebrek.Opgronden diegevoelig
dan overdwarse spleten alsmede donker- zijnvoor boriumgebrek dientbij lichtedroogbruinevlekken.Bijknolselderij kan bruinver- te al een bespuiting uitgevoerd te worden
kleuring in de knol het gevolg zijn van bo- met een 0,2 % borax-oplossing (1000 liter
riumgebrek. Bij peterselie en bladselderij water)ofmetsoortgelijkeboriummeststoffen.

11

Rassen
Kleur. Een donkere kleur verdient de voorkeur.

Peterselie
Bijditgewas zijnergladbladige engekrulde
rassen. Degladbladige zijn Gewone Snijen
Amsterdamse Snij. Amsterdamse Snij heeft
een kortere steel en isdonkerder en iets fijnerdanGewoneSnij.Degladbladigerassen
gevendoorgaanseenhogeproduktieeneen
betere hergroei. Indeteelt voor dedrogerijen worden die rassen nog op grote schaal
geteeld, al neemt ook voor dat doel de interessevoor degekrulde rassentoe.Verder
zijn twee gekrulde rassen van belang, GekruldeenMoskrul2,dieuitdiverseselecties
bestaan.Het rasGekrulde heeft eenlangergesteeld gewas dan Moskrul 2en isminder
gekruld. Voor de teelt in Nederland voorde
verse markt zijn alleen gekrulde rassenvan
belang.

Fijnheid.Fijn,dunbladisgewenst.
Krulling. Peterselie moet goedgekruld blad
geven. Pareling (te ver doorkrullen van het
blad, waardoor de lichtgrijze achterkant
zichtbaarwordt)isechterongewenst.
Hergroei. Eengoede hergroei isvanbelang
alsverscheidenekerengeoogstwordt.
Opbrengst.Eenzohoogmogelijkeproduktie
isgewenst.
Oogstbaarheid. Het bossen moet niet meer
tijdvragendanhoognodig.Vergelingvanhet
bladisongewenst. Vooral bij latere oogsten
enbijeentedichtestandkunnenproblemen
ontstaan.

Belangrijke eigenschappen die bij de rassenkeuzeeenrolspelen,zijn:

Voor de industrie zijn rassen gewenst met
eenhoogpercentagedrogestof,eendonkergroene kleur en een laag percentage stengeldelen geel blad. Bij peterselie zijn geen
resultaten bekend van officiële gebruikswaarde-proeven van rassen/selecties voor
deindustrie.

Groeikracht.Eengoedegroeikrachtisvooral
in het voorjaar en in het najaar vanbelang,
omdat in die teeltperioden de teeltduur van
naturelangis.

Tabel9.Raseigenschappen bijpeterselievoordeversemarkt 1>.
Derassen zijnalfabetischgerangschikt.Onderzoek1990.
ras/selectie

kleur

groeikracht

fijnheid

krulling

hergroei

Grüne Perle
Moskrul 2
- Fonvert
- Frisco
- Krausa
- Multikrul
- Pagoda
-Verta

7.5

6.5

7

7

7

7.5
7.5
7
7
7
7.5

7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7

6.5
6.5
7
7
7
7

6.5
6.5
7
7
6.5
7

7.5
7
6.5
6.5
6.5
6

1

,

relatieve
opbrengst
98
105
104
97
97
99
97

)Eenhoger cijfer betekent respectievelijk eendonkerder kleur, eengroteregroeikracht, fijnerblad,
sterkergekruldbladeneen beterehergroei.

12

Rasbeschrijvingen
Derassenzijnalfabetischgerangschikt.

een vrij goede groeikracht. Het blad is vrij
fijn en vrij goed gekroesd. De hergroei is
voldoende.Deproduktieisvrijgoed.

A-GrünePerle
K:WalterenKarlHild, Marbach, Duitsland.
V:NunhemsZadenB.V., Haelen (L).

A-GewoneSnij
GewoneSnij, EnzaZadenB.V., Enkhuizen.
GewoneSnij,RoyalSluis, Enkhuizen.

Voldoet goed in de teelt voor de verse
markt. Heeft een vrij goede tot goede kleur
eneenvoldoende totvrij goedegroeikracht.
Hetbladisvrijfijnenvrijgoedgekroesd.De
hergroeiendeproduktiezijnvrijgoed.

Voldoet goed in de teelt voor de industrie.
Heeft eenvrij lichte bladkleur eneengoede
groeikracht. Het blad is glad en vrij fijn. De
produktie is goed. Het gedroogde produkt
heefteenmatigekleurenisvrijfijn.

A-Moskrul2
Fonvert,Nickerson-ZwaanB.V., Barendrecht. A•AmsterdamseSnij
Frisco,C.W. PannevisB.V., Enkhuizen.
Solon,RijkZwaanB.V., DeLier.
Krausa,BejoZadenB.V., Warmenhuizen.
Multikrul, HuizerZaden HollandB.V., RijsSolonvoldoet goed in de teelt voor de inoord.
dustrie. Heeft een goede bladkleur en een
Pagoda,BejoZadenB.V., Warmenhuizen.
vrij goede tot goede groeikracht. Het gewas
Verta,RijkZwaanB.V., DeLier.
is wat korter dan dat van Gewone Snij. Het
bladisgladenvrijfijn.Deproduktie isgoed.
Het gedroogde produkt heeft een goede
Voldoet goed in de teelt voor de verse
kleur enisvrij fijn. Lijkt eenhoog drogestofmarkt.
gehaltetehebben.
Fonvertheeft eenvrijgoedetot goedekleur
engroeikracht. Hetbladisvoldoende totvrij
fijn envoldoende totvrij goedgekroesd.De
hergroeiisvrijgoedtotgoed.Deproduktieis
Wortelpeterselie
goedtotzeergoed.
Friscoheeft een vrij goede tot goede kleur
Resultatenvanvergelijkende rassenproeven
engroeikracht. Hetbladisvoldoende totvrij
met wortelpeterselie zijn in ons land niet
fijn envoldoende tot vrij goedgekroesd.De
voorhanden. In 1977 en 1978 zijn plantgehergroeiisvrijgoed.Deproduktieis goed.
tallen-proeven uitgevoerd met de rassen
Krausa heefteenvrijgoede kleureneenvrij
"Berliner' (Royal Sluis) en 'Hamburger"
goedetot goede groeikracht. Het blad isvrij
(Zaadunie) omtetoetsenof wortelpeterselie
fijn en vrij goed gekroesd. De hergroei is
vanwege het hoge drogestofgehalte eenalvoldoende tot vrij goed. De produktie is vrij
ternatief zou kunnen zijn voor knolselderij.
goed.
Daarbij heeft het halflange ras 'Berliner'
betervoldaandanhetkorte ras 'Hamburger'
Multikrul heeft een vrij goede kleur en een
vanwegedebetere inwendigekwaliteit(minvrij goede tot goede groeikracht. Het bladis
der gevoelig voor voos worden). Berliner
vrijfijnenvrijgoedgekroesd.Dehergroeiis
vertoonde wel meer vertakte wortels. In
voldoende tot vrij goed. De produktie is vrij
Wies (Oostenrijk) is in 1976 een rassengoed.
oriëntatie met acht herkomsten uitgevoerd.
Pagodaheeft een vrij goede kleur en vrij
Daarin werden goed beoordeeld "Halflange
goede tot goede groeikracht. Het blad isvrij
Gladde" (Rijk Zwaan) en 'Lange Gladde'
fijn envoldoende tot vrij goedgekroesd.De
(Pannevis).
hergroei is voldoende tot vrij goed. Deproduktieisvrijgoed.
Eenvrij nieuw wortelpeterselie-ras is 'Fakir'
Vertaheefteenvrijgoedetotgoedekleuren
(Bejo). Dit witvlezige ras vormt eengladde,
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conische vrij langewortel en heeft eensterkeselderij-smaak.

Bladselderij
Bij bladselderij bestaat het rassensortiment
uit selecties van Amsterdamse Donkergroene, Amsterdamse Fijne en Gewone Snij.
Verder komen het ras Holpijp en andere
zelfstandige rassenvoor. DerassenAmsterdamse Donkergroene en Amsterdamse
Fijne zijn de belangrijkste voor deteelt voor
deverse markt.Amsterdamse Fijneiskorter
en heeft fijnere nerven dan Amsterdamse
Donkergroene. Het laatste ras wordt het
meestgeteeldvoordeverse markt.Gewone
Snij is groeikrachtiger, heeft een grovere
steel, grover blad en is lichter groen dan
Amsterdamse Donkergroene. Wegens de
hogereproduktiewordthetlaatsteras,waarvandiverse selecties indehandelzijn,veelal gebruikt voor de teelt voor de industrie;
met name als het produkt bestemd is voor
de drogerijen. Het ras Holpijp is goed herkenbaaraandeholle,vierkantestengel.
Belangrijke eigenschappen die bij de rassenkeuzeeenrolspelen,zijn:
Groeikracht.Eengoedegroeikracht isvooral
in het voorjaar en het najaar van belang,
omdat in die perioden de teeltduur van naturelangis.
Kleur.Eendonkerekleurheeftdevoorkeur.
Fijnheid. Fijn,dunbladisgewenst.Selecties
van Amsterdamse Fijne zijn fijner van blad
dan die van Amsterdamse Donkergroene.
Fijnbladige rassen zouden echter meerproblemengevenmetbladvlekkenziekte.
Opbrengst.Eenzohoogmogelijkeproduktie
isgewenst.
Hergroei.Eengoede hergroei isvan belang
alsverscheidene kerengeoogstwordt.
Oogstbaarheid. Het bossen moet niet meer
tijd vragen dan hoognodig. Geel blad bijde
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oogst is zeer ongewenst. Vooral bij een
dichterestandenbijwattelaatoogsten,kan
dat tot problemen leiden. Ook als bij ter
plaatsezaaien eenwat onregelmatige stand
ontstaat, kan de hoeveelheid geel blad een
probleem zijn. Voorts kan een aantasting
door Rhizoctoniageelblad veroorzaken.
Voor de industrie zijn rassen gewenst met
eenhoogpercentagedrogestof,eendonkergroene kleur en een laag percentage stengeldelen geel blad. Bij bladselderij zijngeen
resultaten bekend van officiële gebruikswaarde-proeven van rassen/selecties voor
deindustrie.
Rasbeschrijvingen
Derassenzijnalfabetischgerangschikt.
A•AmsterdamseDonkergroene
Amsterdamse Donkergroene, EnzaZaden
B.V., Enkhuizen
Amsterdamse Donkergroene, Huizer Zaden
HollandB.V., Rijsoord.
Amsterdamse Donkergroene, C.W. PannevisB.V., Enkhuizen.
Amsterdamse Donkergroene, Pieterpikzonen
B.V., Heerenveen.
Selma,RijkZwaanB.V., De Lier.
Voldoetvooralgoedindeteeltvoordeverse
markt. Iste gebruiken voor de teelt voorde
industrie,maarisdaarvoordoordevaakwat
lagere produktie en geringere groeikracht
watmindergeschikt.
AmsterdamseDonkergroene(Enza) heeft
een goede kleur, een vrij goede tot goede
groeikrachtenvoldoendefijntotvrijfijnblad.
De hergroei is vrij goed. De produktie is
goedtotzeergoed.
Amsterdamse Donkergroene (Huizer)heeft
een goede tot zeer goede kleur, een vrij
goede tot goede groeikracht en voldoende
fijntotvrijfijnblad.Dehergroeiisvoldoende
totvrijgoed.Deproduktieisvrijgoed.
Amsterdamse Donkergroene (Pannevis) heeft
een goede kleur, een vrij goede groeikracht
en voldoende fijn tot vrij fijn blad. De hergroeiisvrijgoed.Deproduktieiszeergoed.

Tabel10.Raseigenschappenbijbladselderijvoordeverse markt1).
De rassenzijnalfabetischgerangschikt.Onderzoek 1990.
ras

Amsterdamse Donkergroene
- Amsterdamse Donkergroene
- Amsterdamse Donkergroene
- Amsterdamse Donkergroene
- Amsterdamse Donkergroene
- Selma
Amsterdamse Fijne
- Amsterdamse Fijne
- Amsterdamse Fijne
- Amsterdamse Fijne

herkomst

kleur

groeikracht

fijnheid

hergroei

relatieve
opbrengst

Enza
Jos Huizer
Pannevis
Pieter Pik
Rijk Zwaan

8
8.5
8
8.5
8.5

7.5
7.5
7
7
7

6.5
6.5
6.5
6.5
6.5

7
6.5
7
7
7

105
98
113
101
99

Enza
Jos Huizer
Nickers.Zw

7.5
8
8

6
6
6

7.5
8
8

6.5
6.5
6.5

98
92
94

1

)Eenhogercijferbetekentrespectievelijkeen donkerderkleur,eengroteregroeikracht,fijnerblad en
een betere hergroei.

Amsterdamse Donkergroene (Pieterpikzonen)heeft een goede tot zeer goede kleur,
eenvrij goede groeikracht envoldoende fijn
tot vrij fijn blad. Dehergroei is vrij goed.De
produktieis goed.
Selmaheefteengoedetotzeergoedekleur,
eenvrij goede groeikracht envoldoende fijn
totvrijfijnblad. Dehergroei endeproduktie
zijnvrijgoed.

AmsterdamseFijne (Nickerson-Zwaan) heeft
eengoede kleur, eenvoldoende groeikracht
enfijnblad. Dehergroei isvoldoendetotvrij
goed.Deproduktieismatig.

A-AmsterdamseFijne
Amsterdamse Fijne, Enza ZadenB.V., Enkhuizen.
Amsterdamse Fijne, HuizerZaden Holland
B.V.,Rijsoord.
Amsterdamse Fijne, Nickerson-Zwaan B.V.,
Barendrecht.

A-GewoneSnij
Aromatischer,JuliusWagnerGmBH, Heidelberg, Duitsland.
Ceres,RijkZwaanB.V., De Lier.
Gewone Snij, JuliusWagnerGmBH, Heidelberg, Duitsland
Gewone Snij,Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht.
GewoneSnij,NunhemsZadenB.V., Haelen.
Gewone Snij, Pieterpikzonen B.V., Heerenveen.
GewoneSnij,RoyalSluisB.V., Enkhuizen.

Voldoet goed in de teelt voor de verse
markt; geeft voor de teelt voor de industrie
eente lageproduktiedoordat degroeikracht
tegeringis.
AmsterdamseFijne (Enza) heeft een vrij
goedetotgoedekleur,eenvoldoendegroeikracht envrij fijn tot fijn blad. Dehergroei is
voldoende tot vrij goed. De produktie is vrij
goed.
Amsterdamse Fijne(Huizer) heeft eengoede kleur, een voldoende groeikracht en fijn
blad. De hergroei isvoldoende tot vrijgoed.
Deproduktieismatig.

Voldoet goed voor de teelt voor de verwerkende industrie. Isvoor de teelt voor de
verse markt doorgaans te grof en wat te
bleekvankleur.
Aromatischer heeft een redelijke kleur, een
sterke groeikracht en vrij grof blad. Dehergroei isgoed.Deproduktie is hoog.Hetgedroogde produkt is voldoende van kleur en
vrijgrof.
Ceres heeft eengoede kleur, eenvrijsterke
groeikracht envrij grof blad. Dehergroeien
de produktie zijn goed. Het gedroogde produktisredelijkvankleurenvrijgrof.
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Gewone Snij (Wagner) heeft een vrij rede- iszeerhoog.Hetgedroogdeproduktisredelijke kleur,eensterkegroeikracht envrijgrof lijkvankleurenvrijgroftotgrof.
tot grof blad. De hergroei is goed. De pro- Gewone Snij (Pieterpikzonen) heeft een
duktie is hoog.Hetgedroogde produkt isre- goede kleur, een vrij sterke groeikracht en
delijkvankleurenvrijgrof.
grof blad. Dehergroei isgoed.Deproduktie
GewoneSnij (Nickerson Zwaan)heeft een is hoog. Het gedroogde produkt isvrij goed
redelijke kleur,eenvrijsterkegroeikracht en vankleurenvrijfijn.
vrij grof blad. De hergroei en de produktie
zijn goed.Het gedroogde produkt is redelijk Gewone Snij(Royal Sluis) heeft een matige
vankleurenvrijgrof.
kleur, eenvrij goede groeikracht envrijgrof
Gewone Snij (Nunhem)heeft een matige blad. De hergroei is goed. De produktie is
kleur, een sterke groeikracht en zeer grof hoog.Het gedroogde produkt is redelijkvan
blad. Dehergroeiiszeergoed.Deproduktie kleurenvrijfijntotgrof.
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Zaaienenplanten
Algemeen
Voor de teelt van peterselie en bladselderij
wordt van oudsher ter plaatse gezaaid. Inspelendopontwikkelingen uitdeteeltonder
glasgaatmentegenwoordig ookindevollegrond bij teelt voor de verse markt steeds
meer over naar zaaien op 4 cm perspot en
opkweek in de kas. Traditioneel wordt voor
deverse marktmeerdere malenvan hetzelfde gewas geoogst, waarbij het produkt dan
gebost of los in fust verkocht wordt. De
oogstvoor deverse marktvindt rondBarendrecht intoenemende mate eenmalig plaats
(oogstmetstukjewortel).
Deteeltvoordeverwerkende industriewordt
ter plaatse gezaaid en meerdere keren gemaaid. Dit produkt wordt los in bulk afgevoerdvoornamelijkvoordedrogerij.

Zaad
Zaad van peterselie en bladselderij is een
splitvrucht; bij rijpheid van het zaad hangen
beide helften (in de handel de zaden genoemd) aan een gevorkte vruchtdrager,
leder vandeze split- of deelvruchten is aan
debuikzijdevlakenaanderugzijdeenigzins
gebold. Dedeelvruchten hebben vijf lengteribben,waarvandrieaanderugzijdeentwee
aan de buikzijde. De kleur varieert van grijs
of bruingrijs tot bruin. Het duizendkorrelgewicht van selecties die in het gebruikswaarde-onderzoek in 1990 getoetst zijn,
varieerdevan1,5tot2,0grambijpeterselie.
Hetzaadvanbladselderijwasveelfijner;het
duizendkorrelgewicht varieerde van 0,250,50gram.
De kieming verloopt bij beide gewassen
relatief traag. Voor de kiemkrachtbepaling
wordt gekiemd op een Kopenhagen-kiemtafel bij eenwisselende temperatuur van16
uur20°Cen8uur30°Cper etmaal.Na10
en 21 dagen wordt er geteld.Voor het ver-

breken van eventuele kiemrust wordt een
voorbehandeling gegeven van vijf dagen bij
10 °C. Het kiemmedium wordt vochtig gemaaktmeteen0,2%KN03-oplossing.
Bij goed geconditioneerde opslag blijft het
zaadenkelejarengoedvankiemkracht.

Teeltwijzen
Zoals reeds vermeld, wordt bij de teelt van
peterselie en bladselderij in de vollegrond
van oudsher ter plaatse gezaaid.Ookbijde
teelt voor de industriewordt alleenterplaatse zaaien toegepast. Voor de verse markt
komt steeds meer de teelt op perspot in
gebruik. Voordelen zijn: kortere teeltduur,
minder problemen metziektenenplagenen
minder oogsturen. Een nadeel vormen de
extra plantkosten. Bij teelt op perspotten
worden5-7zadenperperspotgezaaid.
Bij teelt van wortelpeterselie kan ook het
beste ter plaatse gezaaidworden. Dediverseteeltwijzen indevollegrond metdedaarbijbehorendezaai-,plant-enoogsttijdenzijn
weergegeven in tabel 11voor peterselie en
intabel12voorbladselderij.
Deteelt op de verse markt vindt opgespecialiseerde bedrijven plaats in een continuschema met tussenpozen van bijvoorbeeld
een week. Bij gebruik van perspotplanten
wordt het plantmateriaal meestal aangekocht.

Zaadhoeveelheid
De zaadhoeveelheid is afhankelijk van de
wijzevantelenenhetdaarbijgewenstplantgetal. Bij ter plaatse zaaien voor de verse
markt wordt 70 - 100gram per are gebruikt
bij de teelt van bladpeterselie en 60 - 80
gram per are bij de teelt van bladselderij.
Voordeindustrieteelt wordtaanzienlijk meer
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Tabel11.Teeltwijzenvanpeterselie.
teeltwijze

bladpeterselie
ter plaatse
zaaien1)
perspot
(PP)
wortelpeterselie
ter plaatse
zaaien2>

zaaitijd

planttijd

oogsttijd

plantgetal
per are

zaai-/
plantafstand
incm

opmerking

b.aprile.juni
h.febr.b.aug.

~

e.juninov.
h.juninov.

"

maaien

1800-2100
PP

rijen op
12.5-25
30x15
5 per pp

e.okt.h.nov.

2000-2500

45x8(10)

na opkomst
dunnen

e.maarte.aug.

b.aprilh. mei

oogst hele
plantof
3-5 maaien

1

>Zaadverbruik7-10kgperhavoordeversemarkt;20-25kgvoorindustrieteelt.
)Zaadverbruik 1-1,5kgperha.

2

Tabel12.Teeltwijzenvanbladselderij.
teeltwijze

ter plaatse
zaaien1)
perspot
(PP)

zaaitijd

planttijd

oogsttijd

plantgetal
per are

zaai-/
plantafstand
incm

opmerking

b.aprile.juni

-

e.julinov.

-

rijenop
12,5-25

maaien

h.febr.b.aug.

e.maartb.sept.

e.meinov.

1800-2100
PP

30x15
5 per pp

oogst hele
plant of 3
keer maaien

1

)Zaadverbruik 6-8kgperhavoordeversemarkt;15-20kgvoorindustrieteelt.

gezaaid; bij peterselie 20 - 25 kg per ha en
bijbladselderij 15-25 kg per ha. Door dichte
zaai bijde industrieteelt ende oogst van een
jong produkt wordt een goede produktie met
een laag percentage stengel geoogst.
Bij wortelpeterselie wordt een plantgetal van
2000-2500 stuks per are gehanteerd. Daarvoor zaait men 10- 1 5 gram per are. Bij een
goede opkomst wordt erteruggedund.
Zowel bijbladpeterselie als bladselderij wordt
bijteelt opperspotten gestreefd naarvijf planten per pot. Per are worden maximaal 2222
perspotten uitgezet. Afhankelijk van de kiemkrachtworden 5-7 zaden perperspot gebruikt;
dit betekent 11.110-15.550 zaden perare.
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Opkweek
Bij teelt in 4 cm perspotten wordt de opkweek uitgevoerd door plantenkwekers inde
kas. De kieming en de groei van het jonge
plantjeverlopen langzaam.Deopkweek duurt
4 -6weken.
De kieming vindt plaats bij 20 °C. Na opkomstwordt detemperatuur geleidelijkteruggebracht naar 10-15 °C. Voor het uitplanten
wordt het plantmateriaal afgehard. Bij vroege uitplant geeft afharden extra kans op
schotvorming. Beter is in een vroege teelt
het plantmateriaal niet af te harden, maar na

uitplantendirectmeteenvliesdoekaftedekken. Kan men door omstandigheden naleveringvan hetplantmateriaalnietuitplanten,
dan dient men de planten bij 10-15 °C te
bewaren.

Plantenenzaaien
De zaai- en plantafstanden zijn vermeld in
de tabellen 11en 12. Inde praktijk kan het
plantverbandaanzienlijkverschillen.
Planten:Voor de buitenteelt met perspotplanten kan peterselie en bladselderij geplant worden vanaf eind maart tot begin
september. Deoogstlooptdanvaneindmei
tot innovember. Voor devroegsteteeltenis
afdekken met vliesdoek noodzakelijk. De
teeltduur verschilt per teeltperiode. Voor de
vroegste teelt duurt deze 8-10 weken; tijdens de zomer met een snelle groei kanna
circa 7 weken al geoogst worden; vervolgens loopt deteeltduur inde herfst weerop
naar 10 weken.

Terplaatsezaaien:Dit vindt veelal later in
hetvoorjaar plaatsdan uitplanten. Inaprilis
de grond meestal nog te nat omte zaaien.
Ter verbetering van de opkomst envoorkomingvanschotkunnendevroegstezaaisels
afgedekt worden met vliesdoek. Voor een
goede spreidingvandeoogstwordtvoorde
verse markt regelmatig gezaaid mettussenpozenvariërendvanéénweektot 10 dagen.
Voor een late oogst kan nog tot eind juni
gezaaid worden. De oogst vindt dan plaats
inoktober-beginnovember.
Bijteeltvoordeverwerkende industrie,maar
gedeeltelijk ook voor de verse markt wordt
meerdere keren van het zelfde zaaisel geoogst.
Hoewelteelttechnisch niet onmogelijk, komt
een overwinterteelt in de vollegrond slechts
in beperkte mate voor vanwege het risico
van bladvlekkenziekte, geel bladen smet in
eenzachtewinter.Instrengewintersbestaat
er kans op uitvriezen. Daarnaast is er inde
winter enhetvroegevoorjaar produkt opde
marktdatonderglasisgeteeld.
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Onkruid
Ter beperking van onkruidgroei tijdens de
teelt van peterselie en bladselderij dient bij
voorkeur op schone, onkruidvrije percelen
gestart te worden. Dit kan op verschillende
manierenbereiktworden.
Als de grond al enkele weken voor zaaien
klaar ligt, kanzeer veel onkruid kiemen.Tot
1 à4weken voor hetzaaien of plantenkan
menglyfosaat (onder andere Roundup)toepassen. De wachttijd na behandeling is afhankelijk van de snelheid waarmee hetonkruidafsterft.
Kortvóór het planten of zaaien of ruimvoor
opkomstvanhetgewaskanonkruidmeteen
onkruidbrander worden afgebrand, of wordenopgeruimdmetmiddelenalsdiquat(onderandere Reglone),paraquat(Gramoxone),
een combinatie van diquat/paraquat (Actor)
ofglufosinaat-ammonium(Finale).
Verderkanbij terplaatsezaaienen voorhet
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uitplanten bij beide gewassen ook toegepastworden:
- chloorbromuron 50% (Maloran); 2 kg per
ha.
- linuron50%:1-2kgperha.
Bijter plaatsezaaien maglinurontot uiterlijk
éénweekvooropkomsttoegepastworden.
Na de eerste of tweede oogst kan over de
stoppel een bestrijding worden uitgevoerd
met 1,5 kg chloorbromuron 50% (Maloran)
perha;niettelaagmaaien.
Tijdens de teeltis men verder bij deze gewassen aangewezen op mechanische onkruidbestrijding (schoffelen). Daarom is het
vangrootbelangdeteeltopeenzoveelmogelijkonkruidvrijperceeltestartendanweibij
zaaien of planten een goede onkruidbestrijdinguittevoeren.

Afb.2. Eendonkere bladkleur is bij bladselderij het meest gewenst.

Afb.3. Voor de drogerij wordt eenjong gewas bladselderij geoogst.
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Afb.4. Oogstbaargewasbladselderij.
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Afb.5. Oogstspreiding is bij de teelt van bladselderij voor de verse markt
goedtoetepassen.
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Afb. 6. Pas geoogst perceel bladselderij (perspottenteelt) dat gebruikt wordt
voor meermalige oogst.

Afb. 7. Gewas bladselderij met enkele schieters.
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Afb.8. Peterselie-moskrul 2.
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Ziekten,plagenenfysiologische afwijkingen
In peterselie en bladselderij komen aantastingen door ziekten (schimmels en bacteriën) en plagen (insekten en aaltjes) voor.
Deze kunnen de produktie negatief beïnvloeden en/of voor de kwaliteit van hetprodukt problemenopleveren.Daarnaastzijner
niet-parasitaire problemen zoals schot en
bruineharten.

Plagen
Bladluizen(diversesoorten)
Als bladluizen worden waargenomen, kan
een gewasbehandeling worden uitgevoerd
metéénvandevolgendemiddelen:
0,5kgpirimicarb(onderanderePirimor):
veiligheidstermijn2weken.
0,5 litermevinfos:
veiligheidstermijn7 dagen.
2literdichloorvos:
veiligheidstermijn4 dagen.

Wantsen(verschillendesoorten)
Wantsen steken in het hartvande plant,de
hartbladeren groeien niet meer en worden
zwart. Bij vochtig weer geeft dit aanleiding
totrotten.
Wortelvlieg(Psilarosae(F.))
In de wortelstreftmen gangetjesaanmetdaarinwittemaden.Hetloofwordtbruinensterftaf.
Ingebieden waar wortelvlieg wordtwaargenomen,voor hetzaaien eengrondbehandelinguitvoerenmet12-16literofkgchloorfenvinfos.Ditmiddel10cminwerken.
Bij teelt op perspotjes gecombineerd met
eenmalige oogst blijkt in de praktijk nauwelijks aantasting vanwortelvlieg optetreden,
omdat de kiemfase op het veld wordt overgeslagen. Een lichte, niet schadelijke aantasting kan nog voorkomen. Een behandeling tegen de wortelvlieg kan bij deze teeltwijzedanookachterwegeblijven.
Aaltjes

Bijwaarnemingvankatoenluisspuitenmet:
2literdichloorvos :
veiligheidstermijn4 dagen.
Dichloorvosisgiftigvoorwaterorganismen.

Bladselderij en peterselie zijn gevoelig voor
drieaaltjessoorten:
- Noordelijk wortelknobbelaaltje
- Vrijlevendewortelaaltje
- Wortellesie-aaltje

Nerfmineervlieg(Liriomyzahuidobrensis)
De larven van de nerfmineervlieg veroorzaken mijnen vooral langs de nerven van de
onderste bladeren. Deze gangen zijn vaak
lichtbruinvankleur.
Zorg voor gezond uitgangsmateriaal, dus
absoluutvrijvanaantasting.
Tegen devliegenkaneenbehandeling wordenuitgevoerdmet:
2literdichloorvos;
veiligheidstermijn4 dagen.
Dichloorvosisgiftigvoorwaterorganismen.

Noordelijk wortelknobbelaaltje {Meloïdogyne
hapla Chitwood).
Dit aaltje komt voornamelijk voor op lichte
gronden. Het gewas blijft pleksgewijs sterk
achter in groei. De wortels zijn met veel,
vaakkleineknobbelsbezet.
Voorkomen/bestrijden:
- Voorafgaand aan de teelt een grondmonsternemen.
- Vruchtwisseling:andijvie,sla,augurk,koolsoorten, knol- ensnijselderij,prei enpeen
kunnen aangetast worden. Ook aardappelen, bieten, schorseneren, uien, witlof
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envlinderbloemigen kunnen een hogebesmettingindegrondachterlaten.
- Graanengraszijngoedevoorvruchtenter
voorkoming van een besmetting met dit
aaltje.
- Grondontsmetting: hiervoor wordt in de
vollegrond de chemischegrondontsmetting het meest toegepast; daar toelating
van middelen en toepassingswijze vooral
bij grondontsmetting de laatste tijd indiscussie zijn, raadplege men hiervoor de
meest actuele publikaties of de Dienst
LandbouwVoorlichting.

met een lichtere rand en zwarte puntjes
(vruchtlichaampjes). De plant kan al in een
jongstadiumwordenaangetast.
Bestrijden:
- UitgaanvanzaaddatvrijisvanSeptoria.
- Zodradeeerstevlekjes zichtbaar zijn,een
behandelinguitvoerenmetéénvandevolgendemiddelen:
chloorthalonil - veiligheidstermijn vier weken
koperoxychloride 50%- veiligheidstermijn
vierweken
Zievoordoseringhetetiket.

Vrijlevende wortelaaltjes (Paratylenchus- pythium
soorten)
Wanneervrijlevendewortelaaltjesvoorkomen,
Pythium iseenzwakte-parasiet,diehetworblijven de planten klein envaak pleksgewijs
telgestelvandejongeplantbijmeerderegeachteringroei.Dewortelszijnslechtontwikwassen kan aantasten. In het beginstadium
keldmetbruingekleurde,afgestorven punten.
treedtverbruinigvandewortelop.Bijhevige
Bestrijden:grondontsmetting (zie bestrijding
aantasting sterft deplant af. EendirectebeNoordelijk wortelknobbelaaltje).
strijdingisnietmogelijk.Vanbelangisombij
gebruikvanperspotteneenniettegroteplant
Wortellesie-aaltje (Pratylenchus penetrans uitte planten.Dooruitteplantenvoordatde
(Cobb))
wortelsdoordezijkantvandeperspotgroeiDit aaltje komt voornamelijk voor op lichte
en wordt wortelbeschadiging voorkomen.
gronden. Pleksgewijs is sprake van slechte
DaarmeewordtookdekansopPythiumvergroei; lesies (vlekjes) op de wortels kunnen
kleind. Verder is een te natte en koudeopovergaaninwortelrot.
kweek in de plantebak of een te ver laten
Voorkomen/bestrijden:
indragen van de perspot in verband met
- Voorafgaandaandeteelteengrondmonster
Pythium niet aan te bevelen. In de praktijk
nemen.
komt Pythium mastophorum voor opbedrij- Vruchtwisseling:andijvie,sla,preien seldevenmeteenintensieveteelt.
rijkunnenwordenaangetastterwijlookaardappelen,mais,granen,grassenenvlinderAttentie:detoelatingvanchemischemiddebloemigen een hoge besmetting in de
lenisintoenemendemateaanwisselingen
grondkunnenachterlaten.
onderhevig;
men raadplege daaromsteeds
- Bietenenkruisbloemigenzijngoedevoordemeestactueleadvisering.
vruchten.
- Grondontsmettingtoepassen:hiervoorwordt
in de vollegrond de chemische grondontsmetting het meest toegepast; daartoelaSchot
ting van middelen en toepassingswijze
hierbij in discussie zijn, raadplege men
Peterselie en bladselderij vormen normaal
hiervoor steeds de meest actuele publikagesproken het eerste jaar geen bloemstentiesofdeDienstLandbouwVoorlichting.
gel, maar blijven vegetatief. Bij zeer vroeg
ter plaatse zaaien en slechte groei-omstanZiekten
digheden (onder andere lage temperaturen)
tijdens de groei bestaat bij beide gewassen
de kans op vroegtijdige schotvorming.AchBladvlekkenziekte(SeptoriaapiicolaSpeg.)
tergrondinformatie over oorzakenvanschotOp de bladeren komen bruine vlekken voor
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vorming zijn vermeld in het hoofdstuk groei
en ontwikkeling. Bij de teelt voor de verse
marktvormtschotnauwelijkseenprobleem.
In het gebruikswaarde-onderzoek 1989 en
1990dedenzichineenzomerteeltgeenproblemen met schot voor. Het plantmateriaal
voor deze proef was echter niet extreem
vroeggezaaid (circahalf maart) enopperspot in de kas opgekweekt, waarbij de temperatuur tot opkomst 20 °C bedroeg en na
opkomst tot uitplanten boven 10 °C is gehouden.

Bruineharten(hartrot)
Dejonge bladeren in het hart van de plant
blijven achter in ontwikkeling, ze verkleuren
bruin en sterven af. Bij een vochtig klimaat
kunnen de bladeren wegrotten. Bij het ontbreken van parasitaire aantasting zou calciumgebrek inhetjongeweefseldeoorzaak
kunnen zijn. Het treedt met name op bij
afgedekteteeltenteeltonderglas.
Bruine harten kunnen worden voorkomen
doortespuiten metkalksalpeter enverdampingtestimuleren.
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Oogst
Oogstmethode
Het oogsten gebeurt voor de verse markt
meestal éénmalig met de hand. Bij de teelt
op perspotten, wordt de rozet van planten
die op één perspot staat, in de grond met
een mes afgestoken. Met behulp van een
elastiekje worden hiervan bosjes gemaakt.
Na het snijden worden de grondresten van
dewortelkrans gespoeld enwordendebosjes in klein poolfust verpakt. Per poolfustbakjeworden12bosjesverpakt.
Bij de oogst voor verwerking wordt vaak
gebruik gemaakt van een maai-oplader,zoals die ook voor de spinazieteelt gebruikt
wordt.Meestalwordter'snachtsofvroegin
de morgen geoogst, vooral als het produkt

overgroteafstandvervoerdmoetworden.
Bij de teelt voor de industrie en gedeeltelijk
ook voor de verse markt wordt meerdere
malenvan hetzelfde zaaiselgeoogst. Nade
oogst wordt over de stoppel dan 40 kg zuivere Ngegeven indevormvan kalksalpeter
ofkalkammonsalpeter.Zonodigwordtdebemestingingeregend.

Opbrengsten
In tabel 13 en 14 worden de opbrengsten
van peterselie en bladselderij samengevat.
Deopbrengstvankwaliteit I-produktvoorde
versemarktisvanmeerderefactorenafhankelijk. Een vroege teelt is vaak minder pro-

Tabel13.Teeltschemaenopbrengstenbijpeterselie.
teeltwijze
bladpeterselie
ter plaatse
zaaien

perspot
wortelpeterselie
ter plaatse
zaaien

zaaitijd

planttijd

b.aprile.juni
b. maartb.aug.

e.maarte.aug.

b. aprilh. mei

oogsttijd

opbrengst
per are

opmerkingen

e.juninov.

200-600 kg

maaien

h.juni
nov.

200-600 kg

oogst hele
plant of 3
keer maaien.

e.okt.h. nov.

250-300 kg

oogsttijd

opbrengst

opmerkingen

b.juninov. (

500-600 kg

maaien

e. meinov.

300-600 kg

oogst hele
plant of 3 keer
maaien

Tabel 14.Teeltschema en opbrengsten bij bladselderij.
teeltwijze
ter plaatse
zaaien
perspot
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zaaitijd

planttijd

b.aprile.juni
b.maartb.aug.

e.maartb.sept.

duktief dan latere teelten. Verder treden er
verschillen op inopbrengst tussen eeneenmaligeoogstmetwortel,eneenteeltwaarbij
hetprodukt éénof meerdere kerengemaaid
wordt. Daarnaast kan hetoptredenvangeel
blad en bladvlekkenziekte de opbrengst
sterkbeïnvloeden.
Gemiddeld over een jaar kan circa 300 kg
bladpeterselie per are worden gesneden bij
een eenmalige teelt op perspotten. Daarbij
wordt het produkt met een stukje wortel
gesneden. Gedurende het seizoen kan het
uiteenlopenvan210tot420kgperare.
Bij teelt voor de verwerking door drogerijen
zijnhetdrogestofgehalte,maarookeenhoog
aandeelblad(dusweinigstengeldeeltjes) en
dekleurvanhetproduktvangrootbelang.
Uit proeven op het PAGV, uitgevoerd in
1990,isgeblekendatdeopbrengsten kwaliteit bij het voor de drogerij geteelde produkt

zowelbijpeterselie alsbladselderijnaasthet
aantal keren oogsten ook sterk beïnvloed
wordtdoorderassenkeuze,hetvroegoflaat
maaien (lang of kort gewas) en de hoogte
vandestikstofgift bijde hergroei.Kortmaaien gaf een kwalitatief beter produkt, maar
bracht extraoogstkosten metzich meevanwegehetgroteraantalkerenmaaien.

Conditionering
Ter bevordering van het kwaliteitsbehoud
tijdens de afzet is het aan te bevelen het
produkt nadeoogstzosnelmogelijktekoelen bij + 1°Ceneen hogeluchtvochtigheid.
Op de veilingen wordt het produkt na aanvoer envoor aflevering meestaldoor middel
van natte doorstroomkoeling opdegewensteaflevertemperatuurvan1°Cgebracht.
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Afleveren
Voor peterselie en selderij bestaan genormeerde kwaliteits-, sorterings- en verpakkingsvoorschriften afkomstig van het Produktschap voor Groenten en Fruit (PGF) en
geldig voor al het verhandelde produkt. Dezezijnhieronderweergegeven.

Peterselie
Onderstaande voorschriften zijn alleen van
toepassing op het produkt van Nederlandse
oorsprong. Onder peterselie wordt verstaan
"PetroselinumhortenseHoffm".

kendeeigenschappenvandevariteitbezitten.
Zijmoetinhetbijzonder:
- vrijzijnvangeelblad;
- praktischvrijzijnvanaarde.
Voorschriften voorklasse II
Tot deze klasse behoort peterselie, die aan
de minimumvoorschriften voldoet, maar niet
in klasse I kan worden ingedeeld. Zij moet
kwalitatief redelijkzijn.
Sorteringsvoorschriften
Geen.

Kwaliteitsvoorschriften

Tolerantievoorschriften

Minimumvoorschriften
Peterseliemoet:
- intactzijn;
- gezondzijn, behoudens detoegestane afwijkingen;
- zuiver zijn, in het bijzonder praktisch vrij
vanzichtbarevreemdestoffen;
- versvanuiterlijkzijn;
- dekenmerkende kleurvandevariëteitbezitten;
- vrijzijnvanrotengesmetblad;
- vrijzijnvanabnormale uitwendigevochtigheid;
- vrij zijn van vreemde geur en vreemde
smaak.
Dewortelsvanpeterseliemoeten-indienafgesneden - dicht onder de aanzet van de
bladeren zijn afgesneden. De hoedanigheid
vande peterselie - in het bijzonder deversheid - moet zodanig zijn dat zij bestand is
tegen de bij deverdere afzet te verwachten
verrichtingen, in goede staat kan blijven tot
deplaatsvanbestemming enaandealdaar
gerechtvaardigdtestelleneisenbeantwoordt.

Tolerantiesinkwaliteit
KlasseI
10% van het gewicht, mits deze peterselie
voldoetaandevoorschriftenvoorklasseII.
KlasseII
10% van het gewicht, mits deze peterselie
geschiktisvoorconsumptie.

Voorschriften voorklasse I
De in deze klasse ingedeelde peterselie
moet kwalitatief goed zijn en alle kenmer30

Verpakkingsvoorschriften
Uniformiteit
De inhoud van iedere verpakkingseenheid
moet uniform zijn;zij magslechts peterselie
van dezelfde oorsprong, variteit en kwaliteit
bevatten.
Verpakking
Deverpakking moetdepeterselieeengoede
beschermingbieden.Binnendeverpakkingseenheid gebruikt papier enander hulpmateriaalmoetennieuwzijnenmogengeenvoor
menselijkeconsumptieschadelijke invloedop
hetprodukthebben.Degebruikteinktenlijm
mogennietgiftigzijn.Deverpakkingseenheden•
mogengeenvreemdesubstantiesbevatten.
Presentatie
Als peterselie in bossen wordtaangeboden,

moeten deze een gewicht hebben van tenminste50 gram.
Aanduidingsvoorschriften
Op de buitenkant van iedere verpakkingseenheid moetenduidelijk leesbaar,onuitwisbaarenopéénderbuitenzijdengegroepeerd
zijnvermeld:
- de naamenhetadresof decodevanverpakkeren/of afzender;
- de aanduiding "peterselie" als gesloten
verpakkingisgebruikt;
- de naam van het produktiegebied of het
land,destreekofdeplaats;
- deklasse;
- hetnettogewichtofhetaantalbossen.

Selderij
De onderstaande voorschriften zijn alleen
van toepassing op het produkt van Nederlandse oorsprong.Onder selderij wordt verstaan "Apium graveolens L", met uitzonderingvanbleekselderij {"Apium graveolens L.
var. dulce MUL') enknolselderij ("ApiumgraveolensL var.rapaceum (Mill) DC"), alsmedestengels enbladerenvan "Apium graveolensL.var. rapaceum(Mill)DC"
Kwaliteitsvoorschriften
Minimumvoorschriften
Selderijmoet:
- intactzijn;
- gezondzijn, behoudens detoegestane afwijkingen;
- zuiver zijn, in het bijzonder praktisch vrij
vanzichtbarevreemdestoffen;
- versvanuiterlijkzijn;
- dekenmerkende kleurvandevariëteitbezitten;
- vrijzijnvanrotengesmetblad;
- vrijzijnvanabnormale uitwendigevochtigheid;
- vrij zijn van vreemde geur en vreemde
smaak.
Dewortelsvanselderijmoeten-indienafgesneden -dicht onder de aanzet van debla-

derenzijnafgesneden.Dehoedanigheidvan
de selderij - in het bijzonder de versheid moetzodanigzijndatzijbestandistegende
bijdeverdereafzetteverwachtenverrichtingen, ingoede staat kan blijventot deplaats
van bestemming en aan de aldaar gerechtvaardigdtestelleneisenbeantwoordt.
Voorschriften voorklasse I
De in deze klasse ingedeelde selderij moet
kwalitatief goed zijn en alle kenmerkende
eigenschappen van de variteit bezitten. Zij
moetinhetbijzonder:
- vrijzijnvangeelblad;
- praktischvrijzijnvanaarde.
Voorschriften voorklasse II
Tot deze klasse behoort selderij,die aande
minimumvoorschriften voldoet, maar niet in
klasse I kan worden ingedeeld. Zij moet
kwalitatief redelijk zijn. Toegestaan is een
zeerlichteaantastingvanbladvlekkenziekte
Sorteringsvoorschriften
Geen.
Tolerantievoorschriften
Tolerantiesinkwaliteit
KlasseI
10% van het gewicht, mits deze selderij
voldoetaandevoorschriftenvoorklasseII.
KlasseII
10% van het gewicht, mits deze selderij
geschiktisvoorconsumptie.
Verpakkingsvoorschriften
Uniformiteit
De inhoud van iedere verpakkingseenheid
moet uniform zijn; zij mag slechts selderij
van dezelfde oorsprong, variteit en kwaliteit
bevatten.
Verpakking
De verpakking moet de selderij een goede
bescherming bieden. Binnen de verpakkingseenheid gebruikt papier enanderhulpmateriaalmoeten nieuwzijnenmogengeen
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voor menselijke consumptie schadelijke invloed op het produkt hebben. De gebruikte
inkt en lijm mogen niet giftig zijn. De verpakkingseenheden mogen geen vreemde
substantiesbevatten.

Op de belangrijkste veiling voor peterselie
enbladselderij,CHZte Barendrecht,worden
de aangevoerde partijen voor de verkoop in
blokken ingedeeld.Vanaf januari 1992geldt
hiervoordevolgendeindeling:

Presentatie
Als selderij in bossen wordt aangeboden,
moeten deze een gewicht hebben van tenminste50 gram.

sortering

lengte
in cm

kort
middel
lang

17-23
22-32
30-40

Aanduidingsvoorschriften
Op de buitenkant van iedere verpakkingseenheidmoetenduidelijk leesbaar,onuitwisbaar en op één der buitenzijden gegroepeerdzijn vermeld:
- denaamenhetadres ofdecodevanverpakkeren/of afzender;
- de aanduiding "selderij" ingeval gesloten
verpakking isgebruikt;
- de naam van het produktiegebied of het
land,destreekofdeplaats;
- deklasse;
- hetnettogewichtofhetaantalbossen.
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gew.perbos -ingrammen
selderij
peterselie
75-150
125-200
175-250

60-120
100-175
150-225

Bijselderij bestaat opdezeveiling eengoede verdeling van de aanvoer over de verschillendesorteringen.Demiddenprijzenzijn
duidelijkverschillend.Hoegroterdeboshoe
beterwordtbetaald.
Bij peterselie lag het zwaartepunt van de
aanvoertot 1992indesortering'kort'.Inmiddels is het lengtevoorschrift aangepast, om
eengroter aandeel inde sorteringen middel
enlangteverkrijgen.

Arbeideneconomie
In dit hoofdstuk wordt een begroting gemaakt vande arbeidsbehoefte alsmede een
saldibegroting per teeltwijze. Als teeltwijze
zijn zowel bij peterselie als bladselderij onderscheiden de ter plaatse gezaaide teelt
voor de industrie waarbij gemiddeld drie
keer wordt gemaaid en de perspottenteelt
die eenmalig wordt geoogst, gebost op de
verse markt wordt afgezet. Tabel 15 geeft
deze saldi enarbeidsbegrotingen voor bladselderijentabel16voorpeterselie.

Saldobegroting
Bijdeteeltvoordeverse markt isuitgegaan
vaneenopbrengstvanéénbosperperspot.
De opbrengstprijs is de gemiddelde veilingprijs in de desbetreffende periode over de
afgelopen vijf jaar. Bij de contractteelt voor
de industrie zijn de aangegeven opbrengst
enprijseenzeerglobaleindicatie.Zowelkgopbrengst enprijs wisselen sterk, onderanderedoordeeisendiedoordeindustrieaan
hetproduktworden gesteld.

Watdetoegerekende kostenbetreft isuitgegaanvan het prijspeil in 1992. Devermelde
prijzen zijn inclusief BTW. De hagelverzekering is toegerekend tegen het tarief geldendinhetzogenaamde basisgebied(OostBrabant, Noord-Limburg en Zuid-Limburg;
ditzijndegebiedenmetdehoogstepremie).

Arbeidsbegroting
De arbeidsbehoefte is in de tabellen 15en
16 begroot uitgaande van een perceelsoppervlaktevan 1tot2areperteelt.Bijgrotere
perceelsoppervlakten per teelt zal de arbeidsbehoefte voor met name degemechaniseerdebewerkingenrelatiefwatlagerzijn.
Onkruid hakken in de rij is pro memorie
(p.m.) opgenomenomdatgeenpraktijkgegevensbekendzijn.Ditisookhetgevalmetde
oogst voor de industrie omdat er vanuit is
gegaandatdezewordt verzorgddoor deindustrie of een door de industrie ingeschakeldloonbedrijf.
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Tabel 15.

Saldobegroting en arbeidsbehoefte bladselderij.

Saldoberekening per are bladselderij
Omschrijving

Industrie (t er pi. zaai)

Verse markt (persp.teelt)

Zaai/plantverband
Grondbenutting
Groeiduur/grondbeslag
Zaai/planttijd
Oogstperiode

rijen op 12,5cm
circa90%
3 tot 5 maanden
april
beginjuni- november
week 25t/m 45

30*15cm 5 zaden/perspot
circa90%
2 tot 3 maanden
eind maan -eind augustus
beginjuni - november
week 25t/m 45

Hoev.

Prijs

550
BRUTO-OPBRENGS Ha)
Toegerekende kosten
Uitgangsmateriaal:
Zaad
Planten
Bemesting:
K.A.S.
27% N
Tripelsuper
46 % P 2 0 5
Patent kali
30 % K 2 0
Onkruidbestrijding:
linuron50%
chloorbromuron50% 0.015
Gewasbescherming:
pirimicarb (luis)
Diversen:

rente
verzekering

Afzet: ')

Poolfust-huur
Pallet huur
Vrachtkosten
Koeling-cond.
Veilingprovisie

Hoev.

Bedrag

0.12

1800

66

Prijs
0.31

66

Bedrag
558
558

0.08

230

18

1800

0.08

144

2
0.75
2

1.40
0.93
1.51

3
1
3

2
0.75
2

1.40
0.93
1.51

3
1
3

0,015
72

47.50
1

1
0.015

0.015
72

47.50
1

1

2*0.005

110.00

1

2*0.005

110.00

1

9%
9%

6
66

1
6

9%
9%

39
558

4
50

150
2
2
150
5%

0.22
2.12
26.50
0.18
558

33
4
53
27
28

TOT.TOEGER. KOS1 rEN (b):

34

352

SALDO PERAREE.lt ».(a-b):
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206

Indien uitgevoerd
met eigen mechanisatie

Kunstm.str. 12+ 10+

18
N-rij/volv.

Zaai-/plantkl. maken/spitfr.
Zaaien
Planten/plantrol
Beregenen-buis
Spuiten:
onkruid
ziekten
Hakken inde rij
Oogsten:
- maaien (3x)
- bossen
Teelturen
Oogst- en afleveruren
Uren totaal
2

taaktijd
in
u/are

taaktijd
in
u/are

0.02
0.05

0.02
0.05

0.07
0.09

0.07

1000stuk/uur

1800
2x
2x
1x

0.10
0.06
0.03

2x
1x

1.80
0.06
0.03

0.25

0.25

p.m
bos/uur 200

1800
0.67
p.m

9.00
2.28

9.00
0.67

11.28

> Fusthuur ƒ0.13/kist,2.4kiloof 12bospercolli,pallethuurƒ2.00per stuk,gemiddeld 80colliperpallet,vrachtkostenƒ 26.50perpallet.
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Tabel 16.Saldobegroting en arbeidsbehoefte peterselie.
Saldoberekening per are peterselie
bossen)

Omschrijving

Industrie (ter pi. zaai)

Verse markt (Persp.

Zaai/plantverband
Grondbenutting
Groeiduur/grondbeslag
ZaaiVplanttijd
Oogstperiode

rijenop 12.5 cm
circa90%
3 tot 5 maanden
april
beginjuni - nov.
Week 25t/m 45

30*15 cm 5 zaden/perspot
circa90%
3 tot 5 maanden
eind maart -eindaug.
beginjuni - nov.
Week 25t/m 45

Hoev.
Opbrengsten:
Hoofdprodukt (kg of b

500

DS)

BRUTO-OPBRENGS1r(a):
Toegerekende kosten
Uitgangsmateriaal:
Zaad
Planten
Bemesting:
K.A.S.
27 % N
Tripelsuper
46 % P 2 0 5
Patent kali
30 % K 2 0
Onkruidbestrijding:
Linuron 50 %
chloorbromuron 50 % 0.015
Gewasbescherming:
pirimicarb (luis)

Prijs

Bedrag

0.12

60

0.09

Rente
Verzekering

Afzet: 'l

Poolfust-huur
Pallet huur
Vrachtkosten
Koeling-cond.
Veilingprovisie

300

720
720

2000

0.08

160

2
0.75
2

1.40
0.93
1.51

3
1
3

2
0.75
2

1.40
0.93
1.51

3
1
3

0.015
72

47.50
1

1
0.015

0.015
72

47.50
1

1

2*0.005

110.00

1

2*0.005

110.00

1

9%
9%

8
60

1
5

9%
9%

45
720

4
65

167
3
3
167
5%

0.22
2.12
26.50
0.18
720

37
6
80
30
36

43

SALDOPERARE E.K ».(a-b):

17

Indien uitgevoerd
meteigen mechanisatie

Hakken inde rij
Oogsten:
- maaien (3x)
bossen

0.36

Bedrag

27

TOT.TOEGER.KOS1 rEN (b):

18

Zaai-/plantkl. maken/spitfr.
Zaaien
Planten/plantrol
Beregenen-buis
Spuiten:
onkruid
ziekten

2000

Prijs

60

Diversen:

Kunstm.str. 12+ 10+
N-rij/volv.

Hoev.

427
293

taaktijd
in
u/are

taaktijd
in
u/are

0.02
0.05

0.02
0.05

0.07
0.09

0.07

1000stuk/uur

1800
2x
2x
1x

0.10
0.06
0.03

1.80
2x
1x

0.06
0.03

0.25
p.m.
bos/uur 150

2000

13.30

0.67

Teelturen
Oogst- en afleveruren

p.m.

13.30

Uren totaal

0.67

15.33

2.03

1) Fusthuurƒ0.13/kist,1.8 kiloof 12bospercolli,pallethuurƒ2.00perstuk,gemiddeld80colliperpallet,vrachtkostenƒ25.50perpallet.
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ƒ 10,28.Werkplan 1985, februari 1985
ƒ 10,29. Kwantitatieveinformatie 1985-1986;september 1985
ƒ 20,30. Effectenvangrotedrijfmestgiftenbijdeteeltvansnijmaïs;ir.J.J.Schröder,september1985 ƒ 10,-
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31. Werkplan 1986,maart1986
ƒ 10,32.Jaarverslag 1985,april1986
ƒ 15,33. Kwantitatieveinformatie 1986-1987,september 1986
ƒ 20,34.Werkplan1987,maart1987
ƒ 10,35.Jaarverslag 1986,april1987
ƒ 15,36. Informatiemodel'OpenTeelten'-bedrijf,juni 1987
ƒ 10,37. Kwantitatieve informatie 1987-1988;augustus 1987
ƒ 20,38.Jaarboek 1986;november 1987
ƒ 30,39.Werkplan 1988,maart1988
ƒ 10,40.Jaarverslag 1987,april1988
ƒ 15,41. Kwantitatieve Informatie 1988-1989,augustus 1988
ƒ 20,42. Optimalisering vande stikstofvoeding vanconsumptie-aardappelen. Ir.CD.van Loonen
J.F.Houwingjanuari 1989
ƒ 20,43.Jaarboek 1987/'88;februari 1989
ƒ 35,44. Bouwplanenvruchtopvolging.Ir. T.G.F.M.Aertsenir.W.A.M.Kromwijk,maart1989
ƒ 20,45.Werkplan1989,april1989
ƒ 10,46.Jaarverslag 1988,april1989
ƒ 15,47. Handboekvoordeakkerbouwendegroenteteelt indevollegrond,augustus 1989
ƒ 35,48. Kwantitatieve Informatie 1989-1990. Ing.W.P.Noordamenir.LA.J.vandeWiel,oktober1989
ƒ 20,49.Jaarboek 1988/'89,oktober 1989
ƒ 35,50.Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk, maart 1990. Dr. P. Vereijken en ir. F.G.
Wijnands
ƒ 15,51. Werkplan1990,april1990
ƒ 10,52.Jaarverslag 1989,juni 1990
ƒ 15,53. Kwantitatieve Informatie 1990-1991,september 1990
ƒ 25,54.Jaarboek 1989/1990,december 1990
ƒ 35,55.Werkplan1991,februari 1991
ƒ 15,56.Jaarverslag 1990,mei1991
ƒ 15,57. Kwantitatieve Informatie 1991-1992,september 1991
ƒ 25,58.Jaarboek 1990/1991,oktober 1991
/ 35,59. Bedrijfshygiëneindepraktijk,november 1991
ƒ 15,60.Werkplan 1992,februari1992
ƒ 10,61. Jaarverslag 1991,april1992
ƒ 15,62.Verspreidingvanonkruidenenplanteziekten metdierlijkemest.Ir. A.G.Elemaendr.ir.
P.C.Scheepens,augustus 1992
ƒ 15,63. Kwantitatieveinformatie 1992-1993,oktober 1992
ƒ 30,64.Jaarboek1991/1992,oktober 1992
ƒ 35,Themaboekjes
2. Vruchtwisseling;februari 1981
3.Consumptie-aardappelen;december 1982
4. Snijmaïs;maart1984
5.Zomergerst;november 1985
6. Kwaliteitszorgbijdeteeltvanwitlof;december 1985
7.Organischestof indeakkerbouw,februari 1986
8.Geïntegreerdebedrijfssystemen,17november 1988
9.Vruchtwisseling,november 1989
10. Benuttingdierlijkemestindeakkerbouw,maart1990
11. Bewaringvanvollegrondsgroenten,december 1990
12.Bodemgebondenplagenenziektenvanaardappelen,november 1991
13.Gewasbeschermingvollegrondsgroenten,november 1992
OBS-uitgaven
1. Verslagover 1980(mei1983)
2.Verslagover 1981(december 1983)

ƒ 7,50
ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 25,ƒ 25,-
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3. Verslag over 1982 (mei 1984)
4. Verslag over 1983 (augustus 1985) .
5. Verslag over 1984 (augustus 1986) .
6. Verslag over 1985 (mei 1988)
7. Verslag over 1986 (april 1991)
8. Verslag over 1987 (december 1991).
9. Verslag over 1988 (februari 1992)
Teelthandleidingen
1. Blauwmaanzaad,april 1977
2. Zaaiuien, maart 1985
4. Bleekselderij,september 1977
11. Prei,december 1985
12. Witlof,teelt van dewortel en produktie van het lof, augustus 1989
13. Voederbieten, april 1983
14. Doperwten,augustus 1983
15. Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids "Akker-onkruiden en hun kiemplanten ƒ 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. Teeltvan augurken,november 1990
30. Teeltvanknolselderij,november 1990
31. Teeltvan spruitkool,november 1990
32. Teeltvan rabarber, februari 1991
33. Teeltvantuinbonen,maart 1991
34. Teelt vanvlas,april 1991
35. Teeltvantriticale,april 1991
36. Teeltvan peen,juni 1991
37. Teelt van schorseneren,oktober 1991
38. Teeltvan spinazie, november 1991
39. Teeltvan plantuien,november 1991
40. Teeltvan radicchio, november 1991
41. Teelt vanwinterrogge,december 1991
42. Teelt vanwitte asperge,december 1991
43. Teelt van boerenkool,maart 1992
44. Teelt van rammenas,april 1992
45. Teelt vanzomergerst,juni 1992
46.Teeltvan peterselie en bladselderij,oktober 1992
Korteteeltbeschrijvingen
1. Teunisbloemen, maart 1986
3. Paksoi enamsoi, augustus 1986
4. Bosui,december 1986
7. Courgette en pompoen,december 1988.
8. Chinese kool, november 1989
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ƒ
/
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

25,20,20,20,15,15,15,-

ƒ 5,ƒ 10,ƒ 5,ƒ 10,ƒ . 20,ƒ 10,ƒ 10,12,50
10,10,10,10,15,10,15,15,15,f 15,f 15,f 15,ƒ 15,/ 15,ƒ 15,f 15,f 15,f 15,f 10,f : 20,/ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 10,ƒ 10,/ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ : 20,ƒ 10,ƒ
ƒ
/
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

ƒ
ƒ

f
f
f

5,5,5,5,10,-

Nietopgenomenineenreeks
Bouwboek (inhoud + ringband;voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfsadministratie),januari 1988
Phomabijaardappelen.Ing.A.Schepersenir.CD.vanLoon,maart1988
ƒ 35,ƒ 5,-
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losse bestellingen
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgiro-rekening nr. 22.49.700 van het PAGV, Lelystad, met vermelding van de uitgave(n) die u wilt ontvangen.
PAGV-jaarabonnementen
U kunt kiezen uit de volgende abonnementen:
- akkerbouw-praktijk:
bevat op de praktijk gerichte akkerbouw- en algemene informatie
- akkerbouw-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. akkerbouw
- vollegrondsgroente-praktijk:
bevat op de praktijk gerichte vollegrondsgroente- en algemene informatie
- vollegrondsgroente-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de
vollegrondsgroenteteelt
- totaal-praktijk:
bevat op de praktijk gerichte informatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt
- totaal-verslagen:
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerd onderzoek-informatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt
- totaal-PAGV:
bevat alle PAGV-uitgaven.
Onderstaand schema laat zien welke PAGV-uitgaven u ontvangt bij een bepaald abonnement:
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U wordt abonnee door het per abonnement vermelde bedrag over te maken op postgirorekening-nummer 22.49.700 van het PAGV te Lelystad, met vermelding van het betreffende abonnement.
U ontvangt dan zonder verdere kosten alle betreffende uitgaven in het betreffende kalenderjaar.
N.B. Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor een volgend jaar. Wijziging/opzegging van het
abonnement is schriftelijk mogelijk tot 1 november van het abonnementjaar.
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