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Inleiding
Algemeen

Geschiedenis

Boerenkool is een typisch Nederlandse
groente, maar wat betreft het op commerciële basis geteelde areaal staat deze koolsoortslechtsopdetiendeplaats.Ditheeftin
deeersteplaatstemakenmethetfeitdatde
vraag naar boerenkool zeer wisselend is.
Het is een wintergroente, wat betekent dat
devraagtoeneemt naarmate dewinter kouder isen langerduurt. Debetrekkelijkgeringe omvang (in 1990 slechts 258 hectare)
van de beroepsteelt wordt ruimschoots gecompenseerd door de grote hoeveelheid
boerenkool die door particulieren in eigen
tuin wordt geteeld. Naar schatting bedraagt
deze produktie ongeveer 5000 ton per jaar,
terwijl de commerciële produktie niet verder
komt dan 13 ton (1988-1989), aangevoerd
als vers produkt op de Nederlandse markt.
Ongeveer de helft daarvanwordt aandeindustriegeleverd. Hetovergrote deel hiervan
is bestemd voor de diepvries-industrie; het
overige deel wordt gesteriliseerd en gedroogd. InNederland liggendebelangrijkste
teeltgebieden in de provincies Noord-Brabant en Limburg gevolgd door Noord- en
Zuid-Holland. Eenzeer klein gedeelte wordt
gexporteerd naaronder andere Duitslanden
België. Bij boerenkool onderscheiden we
herfst-enwinterrassen,diewatbetreftplantlengte onder te verdelen zijn in laag, halfhoog en hoog. Naast de zaadvaste rassen
zien we bij boerenkool een toename van
hybride rassen.Denaamvoor boerenkoolin
diversetalenisvermeldintabel 1.

Boerenkool is evenals andere moeskruidachtigen afkomstig uit het oostelijk Middellandse Zeegebied endoor de eeuwen heen
weinig veranderd. De huidige vorm is al
meer dan tweeduizend jaar oud. Het gekroesde bladwerdwaarschijnlijk aldoornatuurvolkenalsgroentegegeten.DoordeSabijnen, een volk dat enkele eeuwen voor
onze jaartelling ten noordoosten van Rome
leefde, heeft de boerenkool verder bekendheid gekregen. Boerenkool is vanouds bekendomzijnrijkdomaanvitaminenenmineralen (zie onder voedingswaarde). Het is
eengemakkelijktetelengewasdatnaastde
commerciële teelt in vrijwel alle moestuinen
wordtaangetroffen.

Tabel1. Benaming voor boerenkool in diverse
talen.
Engels
Duits
Frans
Italiaans
Spaans
Deens
Zweeds

Borecole,Curlykale,Kale
Braunkohl,Grünkohl
Chou-frisé
Cavolocrespo;Cavolod'inverno
Colquenorepolla
Gronkâl
Bladkâl

Familie
Boerenkool behoort tot de familie van de
kruisbloemigen of Cruciferae, ook welBrassicaceae genoemd. Het gewas behoort tot
het geslacht Brassica. Tot dit geslacht behoort een aantal belangrijke cultuurgewassen, zoals kool- en raapsoorten, Chinese
kool, broccoli, koolrabi, koolzaad en mosterd. Boerenkoolvalt meteenaantalandere
koolsoorten onder de soort oleracea (oleraceus =groente- of moeskruidachtige).Tot
deze soort oleracea behoort een aantal
variëteiten, zoals de boerenkool = variëteit
acephala,desluitkool=variëteitcapitata,de
bloemkool =variteit Botrytis,de spruitkool=
variteit gemmifera en de broccoli = variteit
italica.
De volledige botanische naam van boerenkool luidt Brassica oleracea L. variëteit
acephala DC. De L en DC staan respectievelijk voor Linnaeus en A.P. De Candolle.
Dit waren plantkundigen die voor het eerst
de soort, respectievelijk de variëteit hebben
beschreven.

Voedingswaarde

Mineralen

- calcium
Het eetbare gedeelte van boerenkool is on- ' fosfor
geveer 55%. De voedingswaarden van het " 'J zer .
eetbaregedeelte isvolgensdeNederlandse " nat/ïum
Voedingsmiddelentabel per honderd gram " kalium
eetbare boerenkool 174 kj ofwel 41 kcal.
Volgens de tabel is de samenstelling van Vitaminen
100grameetbaargedeeltealsvolgt:
- beta-caroteen
- thiamine(B-1)
Water
86 g
- riboflavine(B-2)
Energieleverende voedingsstoffen
- vitamineB-6
- eiwit
4g
natoebereiden
- vet
1g
vitamineC
- koolhydraten
4g
natoebereiden

200 mg
70 mg
"1 m 9
50 mg
500 mg
5,50 mg
0,02 mg
0,20 mg
0,22 mg
0,15 mg
100
mg
30
mg

Produktieenafzet
Oppervlakte

Contractteelt

Hetareaalboerenkool inNederlandbedroeg
in 1986en 1987bijna600 hectare (tabel2).
In dejaren daarna nam het areaal duidelijk
af. Met name in 1990 heeft zich een aanzienlijke daling in het areaal boerenkool
voorgedaan. Debelangrijkste provincievoor
de boerenkoolteelt is Noord-Brabant. Voor
de afname van de laatste jaren waren de
schommelingengering.Metnameindeprovincie Limburg is na 1984 sprake van een
forse daling, terwijl in de provincie NoordHollandin1987eenforseuitbreidingvanhet
areaal voorkwam. In de overige provincies
zoals Flevoland, Gelderland, Groningen,
Friesland, Utrecht en Overijssel zijn de oppervlakten boerenkool van minder betekenis.

Decontractteelt vertoont ongeveer hetzelfde
beeldals devrije teelt. Ook hier zien wede
laatste jaren een forse afname in areaal
(tabel3).
Na de uitschieter van 350 hectare in 1986
nam de oppervlakte contractteelt geleidelijk
af tot 134 hectare in 1990. Uit enquêtes
onder deverwerkende industrie blijkt echter
dathetareaaldatopcontractvoordeindustrie wordt geteeld in 1990 circa 300 habedroeg. De belangrijke provincie voor contractteelt is eveneens Noord-Brabant, gevolgd door Limburg. Voor de provincies
Noord- en Zuid-Holland is de contractteelt
van geen betekenis (tabel 4). Ondanks de
terugloop van het totale contractareaal is
door de hoge opbrengsten per hectare toch

Tabel2.Areaalboerenkoolinhectareperprovincie.
1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

Noord-Brabant
Limburg
Zuid-Holland
Noord-Holland
overige en Flevoland

133
130
35
21
112

142
. 137
31
18
146

286
95
18
10
89

290
57
24
36
172

219
64
46
185
72

218
81
43
60
117

104
55
19
48
102

115
50
31
5
57

Nederland

431

474

498

579

586

519

328

258

provincie

Bron:CBS-augustus/september.
N.B. Gegevensbetrekkinghebbendeopoppervlaktebeneden25hectarekunnen relatiefbelangrijke
afwijkingen vertonen.
Tabel3.Areaalboerenkoolinvrijeencontractteelt(ha).
teelttvorm

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

vrije teelt
contractteelt

178
253

266
208

266
232

229
350

342
244

365
154

183
145

114
134

totaal

431

474

498

579

586

519

328

258

Bron:CBSaugustus/september-telling.

Tabel4.Areaalcontractteeltvan boerenkoolinhectareperprovincie.
1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

Noord-Brabant
115
Limburg
91
Zuid-Holland
5
Noord-Holland
0
overige en Flevoland I 42

61
112
0
0
35

136
52
0
0
44

243
23
0
0
84

144
54
16
0
30

89
49
6
0
10

73
32
0
10
30

93
23
0
0
18

Nederland

208

232

350

244

154

145

134

provincie

253

Bron:CBSsteekproefaugustus/september.
N.B. Gegevensbetrekkinghebbendeopoppervlaktenbeneden25hectarekunnenrelatiefbelangrijke
afwijkingenvertonen.
Tabel5. Aanvoervan boerenkoolperveiling(x1000kg).
veiling
WFO
Grubbenvorst
ZHZ
Breda
Oost-Nederland
Kennemerland
Veldhoven
KZY
Utrecht
Zaltbommel
Groningen
overige veilingen
totaal

1985

1986

1987

1988

1989

1990

392
330
406
352
350
224
304
332
228
120
106
311

548
484
432
528
277
245
283
349
226
132
124
330

596
594
387
490
331
239
261
319
205
95
116
447

411
629
453
474
305
273
231
252
199
141
88
381

628
520
495
452
379
273
257
242
212
211
138
424

946
655
440
459
406
195
205
200
209
184
122
234

3.455

3.958

4.080

3.837

4.231

4.260

Bron: PGF.
genoegversprodukt geoogstvoor deindustrie.

Produktieenomzet
De belangrijkste veilingen voor de aanvoer
vanboerenkool zijn die vanWest-FrieslandOost (WFO) te Zwaagdijk, Grubbenvorst
(ZON), Zuid-Holland-Zuid (ZHZ) te Barendrecht, Breda (RBT) en Oost-Nederland te
Bemmel (tabel 5). Op deze vijf veilingen
wordt 10 tot 15 procent van de totale produktieaangevoerd.
Detotalehandelsproduktie blijft ondankshet
teruggelopen areaal van de laatste tweejarenstabielrondde13.000ton. Doordegoe10

de groei-omstandigheden in 1988 en 1989
liep de totale aanvoer juist niet terug (tabel
6). Boerenkoolwordtbijnanietgeïmporteerd
terwijl ook de uitvoer beperkt istot 250-500
ton perjaar. Hoewelde geëxporteerde hoeveelheden ten opzichte van de veilingaanvoer niet groot zijn, zijn er wel opmerkelijke
verschillen inexporthoeveelhedentussende
jarenaantegeven.Ditiseengevolgvande
wisselende vraag uit landen als Duitsland,
Zweden en België. Afhankelijk van de opbrengsten van de contractteelt in België en
Duitsland wordt er vanuit Nederland bijgekocht.Degrootste hoeveelheidgaatnaarde
Belgische industrie. De meeste boerenkool
blijft op de Nederlandse versmarkt of gaat
naardeNederlandseverwerkendeindustrie.

Tabel6.Produktie, beschikbarehoeveelheiden produktiewaardevan boerenkool(hoeveelx1000kg).
oogstjaar

handelsproduktie

import

totaal
beschikbaar

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

16.713
13.503
12.779
11.696
10.920
13.122
13.735
12.590
12.413
12.866
12.784

1
14
65
18
174
17
9
10

16.714
13.503
12.793
11.761
10.938
13.296
13.752
12.590
12.413
12.875
12.794

binnenlandse
afzet
vers
industrie
4.959
5.140
5.048
5.397
5.908
4.496
5.230
5.182
5.116
5.401
6.136

9.781
7.503
7.221
5.904
4.306
7.968
8.221
6.910
6.991
6.815
6.136

apart

niet
verkocht

produktiewaarde
(x1000gld)

1959
833
476
439
722
810
230
396
251
550
450

15
27
48
21
2
22
71
102
55
109
72

4172
4170
3013
3286
4547
4615
3461
3890
4167
3095
3736

Bron:PGF.
Tabel7. Aanvoer enprijzen van
veilingaanvoer (x 1000kg)
oogstjaar
1981
1982
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
totaal

boerenkoolIper maand.

1983

1984

1985

1986

1987

1988

900
353
61
2
0
0
0
o
114
626
716
713

878
160
11
1
0
0
0
9
88
619
1176
721

1064
780
78
3
0
0
0
8
182
550
707
838

1345
337
30
1
0
0
0
11
114
722
824
696

823
431
100
1
0
0
0
9
194
706
835
723

4.210

4.080

880
488
45
0
0
0
0
5
66
695
855
970

841
277
51
1
0
0
0
7
51
588
795
748

877
768
273
14
1
0
0
1
88
586
853
713

4.004

3.359

4.174

3.485

3.664

1989 1990
962
718
284
15
0
0
0
4
83
660
830
675

814
734
328
13
-0
0
0
3
177
663
687
738

3.837 4.231 4.157

Bron: PGF.
De diepvriesbedrijven zijn belangrijke afnemersvan boerenkool. In 1990ging intotaal
6200 ton boerenkool naar de industrie. De
laatste 10jaar schommeltditsteeds rondde
6000tot 8000tonperjaar (tabel6).Deproduktievandiepvries-boerenkool isdelaatste
jaren vrij stabiel. Alleen na strenge winters
wordt er meer ingevroren om de voorraden
weer op peil te krijgen. De diepvries-fabrikanten richten zich de laatste jaren reeds
meer op de gecombineerde maaltijdscho-

tels. Op deze bedrijfsactiviteiten zit meer
margedanopboerenkoolenspinazie.In gecombineerdeschotelsisdeboerenkoolmoeilijk te verwerken. De afzet van diepvriesboerenkool zal de komende jaren dan ook
vooralafhankelijk zijnvandewintervoorhet
teeltjaar. De afzet naar de verwerkende
industrie zal zich naar verwachting nietverder uitbreiden.Meerafzet ingecombineerde
schotels kan een uitbreiding van het areaal
betekenen. De laatste jaren wordt er nogal
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Tabel 8.Veilingprijzen(in centperkg).
oogstjaar

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

88
152
170
18
31
36
37
49

63
74
68
21
32
30
39
40
40

46
55
45
42
138
22
42
48
49
59

107
195
234
116
51
55
67
77

173
210
152
71
33
40
43
45
50

53
73
109
24
35
39
37
35
34

67
69
69
15
42
48
52
56
78

101
160
203
49
28
36
41
43
44

49
47
37
42
39
38
41
39
43

49
48
43
39
24
67
64
65
71

gemiddeld

67

49

51

93

84

48

64

72

44

54

januari
februari
maart
april

mei

Bron: PGF.
wat boerenkool verbouwd als nateelt voor
groentesnijderijen. In Noord-Holland de Vezet te Warmenhuizen, Hessing te Alkmaar
enGlasteBroekopLangedijk.
De grootste veilingaanvoer van boerenkool
vindt plaats vanoktober tot en metfebruari;
november,decemberenjanuarizijndaarvan
debelangrijkste aanvoermaandenzijn (tabel
7). Zoals uit tabel 8blijkt, isde prijsvorming
delaatstejarennietgeweldig.Degemiddeld
prijs over de afgelopen twee jaar lag op 50

12

cent per kilo. In 1989 en 1988 was dit nog
respectievelijk 64 en 72 cent per kilo. Bij
boerenkool moet een goede prijsvorming
vooreenbelangrijkdeelwordentoegeschrevenaandetoenemendevraagbijintredende
vorst. Dit was duidelijk waarneembaar inde
winter van 1991. Na de intredende vorst
(eind januari) liep de middenprijs op tot
ƒ1,16 per kilo en steeg daarna tot zelfs
ƒ3,40 per kilo in de tweede week van februari.

Gewasbeschrijving
Gewassoort
Boerenkool is een tweejarige plant. In het
eerste jaar vormt de plant een stam met
bladeren; deze bladeren zijn als groente te
gebruiken.Inhettweedejaar, naenkeleweken kou in de winter, loopt de plant in het
voorjaar uit,bloeitenvormtzaad.
Deplantlengte vandemaai-of dwergrassen
isongeveer30cmmetminofmeeropstaande bladeren. Bij de halfhoge rassen is de
hoofdstengel 40 tot 80 cm hoog en bij de
hogerassentenminste90 cm.
Vanallekoolsoortenisboerenkoolhetmeest
resistenttegenvorst.Volwassenplantenvan
winterharde variëteiten kunnen temperaturen van -10°C tot -15°C verdragen, hoewel
er ook minder winterharde variëteiten zijn.
Dewinterhardheid neemt toe met het hoger
wordenvanhetdrogestofgehalte.
Het gewas boerenkool vormt een uitgebreid
wortelgestel. Bij jonge planten vinden we
nog een duidelijke hoofdwortel, maar bijhet
ouder worden komen hier een aantal zijwortels voor in de plaats. Deze groeien in
hetalgemeenvrijsterk indebreedte enook
vrij diep. De planten vormen heelgemakkelijk nieuwe wortels, wat bij het verplanten
vangrootbelangis.

Blad
Boerenkool heeft vrij grote enkelvoudige,
langwerpige, licht- tot donkergroene bladeren, die samen eenopen bladrozetvormen.
Het blad is 25 tot 40 cm lang, 15-20 cm
breed, vrij dik en vlezig. Het is aan weerszijdenonbehaardenbedekt meteen witachtige waslaag. De bladsteel is 1-1,5 cm in
doorsnede, min of meer rond en eveneens
bedekt met eenwaslaag.Aandevoet isde

bladsteel sterk verbreed.Debladrand is,afhankelijk van het ras, licht tot sterk gekroesd. Naarmate het blad meer gekroesd
is, zijn de cellen kleiner en neemt de hoeveelheid celwand toe. Veel celwand veroorzaakteenlangerekooktijdeneenietsmoeilijkerteverterenprodukt.

Bloem
Debloeiwijze iseen langgerekte tros die afhankelijk van het ras wel tot twee meter
hoog kan worden en bovendien nog vaak
een aantal zijstengels vormt. De bloemen
hebbenviergroenekelkblaadjesenviergele
kroonblaadjes.Zezijnoverwegend opkruisbestuiving door insekten ingesteld. Elke
bloem heeft zes meeldraden,twee korte en
vier lange,die rondom het vrij langebovenstandigvruchtbeginsel staan(zieookafbeelding 1).Destamper heeft eenkorte stijlmet
daarop een stempel. Op de bloembodem
wordt nectar afgescheiden, wat insekten
lokt. Detrossen bloeien van onder naarboven. Debloemenbloeienongeveerdriedagen
ensluitenzich'snachts.Deheleplantkanin
totaalwel25tot60dageninbloeistaan.De
onderstebloemenhebbendanalzaadgezet.

Vrucht
Devruchtbestaatuiteenzeventotnegen cm
langeenvierofvijf mmbrede,opdoorsnede
ronde hauw. Deze zit op een kort steeltje
aan de bloemstengel. Door een vliezig tussenschotwordtdehauwintweehokkenverdeeld. In elk hokje bevinden zich 10 tot 14
zaadknoppen waarvan meestal maar een
kleinaantaltotzadenuitgroeit.Alsdezaden
rijp zijn, springen de kleppen van de vrucht
van beneden naar boven open, waarnaalleenhetvliezigetussenschot aandestengel
blijftzitten.
13

Dezaden zijn eirond tot bolrond en hebben
eendoorsnedevan1,4tot2,0mm.Dezaadhuid heeft een netstructuur en loopt inkleur
uiteen van geelbruin tot blauwachtig zwart.

Hoewel er erfelijke kleurverschillen voorkomen, zijn geheel uitgerijpte zaden meestal
donkerderdannietuitgerijpte.

Afb. 1.Bloem, bloemdelenenvruchtvanBrassicaoleracea.
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Grond
Samenstelling
Boerenkooliseensterkgewasdatopvrijwel
alle grondsoorten kan worden geteeld, mits
de ontwatering in orde is. De beste resultaten zullenwordenverkregen ophumeuze,
kalkrijke zavel- en lichte kleigronden. Op
grond met een lage pH kan boerenkool in
lichtematewordenaangetastdoorknolvoet.

Grondbewerking
Voor boerenkool kan worden volstaan met
de normale grondbewerking. Deze bestaat
uit het ploegen of spitten van de bovenste
laagvan25tot30cm.Hettijdstipwaaropdit
moetgebeuren,hangtaf vandegrondsoort.
Voor het verkrijgen van een kruimelige
bovenlaag moet (zware) kleigrond liefstvóór
dewinterwordengeploegdofgespit.Lichtere grondsoorten worden bij voorkeur in het
voorjaar of kort voor het zaaien of planten
bewerkt. Aangezien boerenkool als nateeltgewas wordt geteeld moet bovengenoemde
beschrijving worden gezien als een grond
bewerking, die goed is voor de teelt van
boerenkool.Afhankelijk van het hoofdgewas
moet een toegepaste grondbewerking worden uitgevoerd. Na spinazie bijvoorbeeld is
het gewenst een doelmatige grondbewerking uit te voeren, daar de grond weleens
hardendroog kanzijn. Daarbij kanookeen
achterblijvende stoppel (spinazie, granen,
sla) noodzakentot eendoelmatigegrondbewerking. Op zware gronden kan dan een
aangedreven werktuig (schudeg, rotorkopeg
offrees) eengoedplantbedgeven.Oplichte
zavel- of kleigronden kan ook na de oogst
vanhetvoorgewaslichtwordengeploegden
daarna geëgd. Dit geldt vooral voor gewassenwaarvaneenstoppelindegrondachterblijft. Waar boerenkool is geteeld navroege
aardappelenof bloembollen (tulpen),isvlakmakendoor cultivateren en eggenvaak vol-

doende. Bij ter plaatse zaaien moeten aan
het zaaibed hogere eisen worden gesteld
danbij uitplanten.Voorter plaatsezaaienis
een vlak, fijn, gesloten en goed vochthoudendzaaibednodig.

Beworteling
Boerenkool heeft een diepgaandwortelstelsel en stelt derhalve hoge eisen aan de
doorwortelbaarheid van de grond. Als de
grondgoeddoorwortelbaar is,zalhetgewas
dan ook het hele profiel benutten. Hoedieper dewortels kunnen komen,desteongevoeligerhetgewaszalzijnvoorverdroging.

Waterhuishouding
Boerenkool is een echte wintergroente. Het
gewas staat in ongunstige natte maanden
op het veld, zodat aan de ontwatering van
de percelen hoge eisen moeten wordengesteld. Op minder goed ontwaterende percelenkanteeltopruggenuitkomstbieden,mits
de ruggen in de richting van het perceelsverval komente liggen.Inde nazomerdient
de grond voldoende vochthoudend te zijn,
zodat aanslag en eerste groei van de
plantenofkiemingenopkomstbijterplaatse
zaaien vlot verlopen. Onder voor zaaien of
planten minder gunstige omstandigheden
kan een beregening uitkomst bieden. Een
gift van 10-15 mmwater, bij voorkeur tegen
deavondaangewend,kanvoldoendezijn.

Vruchtwisseling
Mits een perceel niet is besmet is metknolvoet, of zwaar besmet met bietecysteaaltjes
of koolcysteaaltjes, stelt boerenkool geen
bijzondereeisenaandevoorvrucht.
Boerenkool is bijzonder geschikt alstweede
15

gewas,nabijvoorbeeldvroegeaardappelen, den een minder goede structuur achteromtulpen,granen,erwten vroege wortelen,spi- datvoordewinter nietkanwordengeploegd
nazie,slaenandijvie.
ofgespit.Dezaaibedbereidingvoorhetvolggewas wordt daardoor moeilijker, zodat opDekruisbloemigenzijninhetalgemeenmin- komst en groei van het desbetreffende geder gewenste voorvuchten. Laat geoogste was niet optimaal kunnen zijn. Dit heeft
boerenkool laatopzwarezavel-enkleigron- meestaleenlagereopbrengsttotgevolg.

16

Rassen
Algemeen
Het rassenassortiment voor boerenkool
wordt onderverdeeld in struik-, maai- of
dwergboerenkool. Voor de industrieteelt
wordt bijna uitsluitend maaiboerenkool gebruiktenvoor afzet opdeversemarktveelal
struikboerenkool. Er wordt onderscheid gemaakt in een herfsttype en een wintertype.
Het wintertype is in het algemeen grover
gekroesd en minder produktief dan het
herfsttype. Maaiboerenkool wordt onderverdeeld in het "rozetvormende" gewastype en
het"halfhoge"gewastype.Het"rozetvormende" type heeft veelal een lager produktieniveau, maar door de zeer korte hoofdstengel
en hetzeer diep verzonken hart, oogstmen
minder ongewenste dikke stengeldelen dan
bij het"halfhoge"type.Vanwegedezeongewenstedikke stengeldelenwordtdoor deindustrie soms gebruik gemaakt van struikboerenkool, die dan ter plaatse wordt gezaaid.Ookbij boerenkool issprakevaneen
toename van het aantal hybride rassen. Bij
het kweken van hybride rassen worden de
gekozen ouderplanten enkele jaren door
kunstmatige zelfbevruchting vermeerderd.
Er wordt geselecteerd op zuivere lijnen. Dit
gaatvaak samen meteenverhoging vande
spontane zelfbevruchting.Zaadvanspontane zelfbevruchting geeft inteelt-planten, die
vaak op het plantenbed al achterblijven in
groei. Op het veld geven ze kleine planten
dieduidelijk inontwikkeling achterblijven.Er
wordtdanookaangeradendekleineplanten
bij het opplukken te verwijderen. Aangezien
kluitplantenbijhetuitplantenvaakjongerzijn
dan losse planten, is het herkennen van
inteelt-planten moeilijker.
Geletopdegeringeomvangvandeboerenkoolteelt binnen de vollegrondsgroenteteelt
(zie inleiding) is het advies voor rassenkeuze tot nu toe gebaseerd op gegevens
van gebruikswaarde-onderzoek uit 1978
voor struikboerenkool en uit 1979 voor

maaiboerenkool. De resultaten van dit onderzoek zijn voor de teler beschikbaar als
Rassenbericht nr. 543 en 563 en in de Beschrijvende Rassenlijst voor Groentegewassen(1986).Eind 1991 isdenieuweBeschrijvende Rassenlijst voor Groentegewassen
verschenen. De laatste jaren is het rassenassortiment bij boerenkool wel gewijzigd.
Hetbetreft hiervoornamelijk hybriderassen.
Deresultatenvandezerassenberustendus
alleen op onderzoeksresultaten vandedesbetreffendezaadfirma's.

Rassenkeuze
Afhankelijkvandeteeltvanstruikboerenkool
of maaiboerenkool wordt een keuze gemaaktvooreenbepaaldras.Derassenkeus
voor maaiboerenkool wordt bijna altijd bepaald door (de commissionair van de) verwerkendeindustrie.Bijderassenkeuzedient
op verschillende aspecten te worden gelet.
Voor beide teelten geldt dat produktie,kwaliteit,vroegheid,bladkleur enslijtagebelangrijk zijn. Bijdeteelt van maaiboerenkool zijn
naast bovengenoemde aspecten ook factorenalsgewashoogte,bladstandenhoeveelheid dikke stengeldelen belangrijk bij de
keuze van het ras. Er wordt gesproken van
een oogstzeker ras als dit goed bestand is
tegen ziekten,plagen en ongunstigeweersomstandigheden en daardoor jaarlijks een
goede opbrengst kan geven. De belangrijkste eigenschappen die bij de rassenkeuze
eenrolspelen,wordenhieronderbesproken.

Vroegheid
Voor de planning vande oogst is devroegheid van afrijpen van een ras belangrijk.
Vooral in de herfstteelt is de vroegheid van
belang bij de keuze van de zaai- en oogstdata.
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Bladkwaliteit
Een lichtgroene bladkleur is evenals veel
dikke stengeldelen engeel blad ongewenst.
Eendonker- groene kleur eneenfijnekroes
van het blad heeft duidelijk de voorkeur in
verbandmetdepresentatievanhetprodukt.

Bladstandenstengeldelen
De zogenaamde "rozetvormende" rassen
worden gekenmerkt door een vrij korte
hoofdstengel enminof meeropstaandebladeren, waardoor het hart van de plant diep
verzonkenblijft. Voor hetmachinaaloogsten
is een opgerichte bladstand het meest ge-
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wenst, om het maximum aan blad met een
minimum aan ongewenste stengeldelen te
kunnenoogsten.

Slijtage
Inde late herfst/winter looptdekwaliteitvan
hetophetveldstaandegewasterug.Tussen
derassenbestaanvrijgroteverschilleninde
mate van kwaliteitsverlies zoals slijtage of
vergeling van het blad. Rassen die zonder
veel slijtageverlies lang op het veld kunnen
blijvenstaan,verdienendevoorkeur. Deslijtagewordtooksterkdoordegrondsoortbepaald.

Resultaten rassenonderzoek
In de tabellen 9t/m 12wordt een overzicht
gegeven van het rassenonderzoek dat met
struikboerenkool isuitgevoerdinhetseizoen
1976 en 1977 en met maaiboerenkool in
1977en 1978.Vanaf 1978isgeengebruikswaarde-onderzoek aan het gewas boerenkool uitgevoerd. De laatste jaren is het
aantal rassen bij boerenkool wel uitgebreid.
Deresultatenvandezerassenberustendus
alleen op onderzoek van de desbetreffende
zaadfirma's.
De rassen zijn in vier groepen ingedeeld,
namelijkA,B,Oen N:
A = hoofdras; ras dat voor algemene of
vrij algemene teelt in aanmerking
komt;
B = beperkt aanbevolen ras; ras dat voor
speciale omstandigheden of voor beperkteteeltaanbevolenwordt;
O = ras dat van geringe betekenis wordt
geacht;
N = nieuw ras;rasdat beproevenswaardig
lijkttezijn.

Algemeen
Bij de beschrijving van de rassen is zoveel
mogelijk de naamvande kweker ofinstandhoudervermeldeninvoorkomendegevallen
ook van de vertegenwoordiger. Bij rassen
met kwekersrecht is tevens aangegeven
wanneer dit recht verleend is. De volgende
afkortingenzijnhierbijgebruikt.
K = Kweker
V = Vertegenwoordiger (gevolmachtigde)
vandekweker.
I
= Instandhouder
Kw.r.= Kwekersrecht. Dit betekent, dat met
betrekking tot het ras kwekersrecht
verleend is en het ras is ingeschreven in het Nederlands Rassenregister. Het daarbij behorende jaarboek
geeft aanwanneer het kwekersrecht
is verleend.
Onderstaand worden de rassen beschreven
vanuit de Beschrijvende Rassenlijst 1991,
aangevuld met rassen die nog niet in deze
rassenlijst zijn opgenomen. De rassen voor
beidegenoemdegroepenzijnvoorstruik-en
maaiboerenkoolalfabetischweergegeven.
-/- = isnietonderzocht,dusgeenstatus.

Tabel9.0verzichtrassenmetrubriceringnaarteeltwijze.
struikboerenkool
ras
Arsis
Darkibor
Fribor
Vates
Westlandseherfst
WestlandseWinter
Winterbor
Buffalo
Bornick
Moosbor
Penguin
Sambor
Halmar
Showbor

herfstteelt
.
A
A
0
-

maaiboerenkool
winterteelt
B
B
B
A
-

.
A
A
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Tabel 10. Overzicht van enkele eigenschappen vanvoor de herfstteelt geschikte rassen/selecties voor
struikboerenkool.Onderzoek 1978.
rassen/selecties

type1)

vroegheid2)

Pannevis/Sluis en Groot,
Enkhuizen
Pieterpikzonen,
Heerenveen
Royal Sluis,
Enkhuizen

H/W

6,0

5,9

6,9

H

6,9

6,7

5,6

H

7,0

6,3

6,7

Bejo, Warmenhuizen
Bejo, Warmenhuizen

H/W
H/W

5,6
6,1

6,0
6,3

7,2
7,4

herkomst

selecties
Westlandse Herfst
Westlandse Herfst
"Wondergroen"
Westlandse Herfst
Westlandse Herfst

fijnheid
kroes3)

bladkleur-*)

hybride rassen
Darkibor
Fribor
1)Type
2)Vroegheid
3
> Fijnheid kroes
") Bladkleur
5
) Slijtage

H
1
1
1
1

=Westlandse Herfst;W =Westlandse Winter.
=zeer laat;9=zeervroeg.
=zeer grof;9 =zeer fijn.
=zeer lichtgroen;9=zeer donkergroen.
=zeer veel slijtage;9=zeer weinig slijtage.

Tabel 11.Overzicht van enkele eigenschappen van voor de winterteelt geschikte rassen/selecties voor
struikboerenkool.Onderzoek 1978.
herkomst

rassen/selecties

selecties
Westlandse Winter
Westlandse Herfst
Middelhoog
Westlandse Herfst
"Wondergroen"
Westlandse Winter
hybride rassen
Arsis

1

>Type
> Fijnheid kroes
3
>Bladkleur
4
>Slijtage
2
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H
1
1
1

1

slijtage4)
VierAlkmaar
polders

fijnheid2)

bladkleur3)

6,5

6,1

5,9

6,7

Jos Huizer, Rijsoord

HAW

Pannevis/Sluis en
Groot, Enkhuizen
Enza, Enkhuizen

HAW

5,5

6,7

5,3

5,8

W

5,3

6,5

5,2

5,8

W

5,4

6,1

5,4

5,5

HA/V
HA/V

5,8
6,1

7,4
6,7

5,5
6,5

4,5
4,0

Royal Sluis,
Enkhuizen
Bejo, Warmenhuizen
Bejo, Warmenhuizen

Darkibor
Fribor

type1)

=Westlandse Herfst;W =Westlandse Winter.
=zeer grof;9=zeer fijn.
=zeer lichtgroen;9 =zeer donkergroen.
=zeer veel slijtage;9 =zeer weinig slijtage.

Tabel 12. Gemiddelde beoordelings- en waarnemingsgegevens van de geschikt bevonden rassen/selecties voor maaiboerenkool. Onderzoek 1979.
ras

Lage fijngekrulde
Lage donkergroene
Vates

ingezonden door

gewashoogte1)

bladkleur2)

bladstand3)

hoeveelheid
geel
blad4)

4
65

65
9

63
75

7
6

Jos Huizer
Asgrow

hoenettoveelopheid
brengst6)
dikke
stengeldelen5)

55
65

7
6

1
>
2
>3
)
4

Gewashoogte: 1= zeer hoog;9=zeer laag.
Bladkleur: 1= zeer lichtgroen;9=zeer donkergroen.
Bladstand: 1=afhangend;9=goed opgericht.
) Hoeveelheid geel blad: 1=zeer veel;9=zeer weinig.
5)
Hoeveelheid dikke stengeldelen: 1=zeer veel;9=zeer weinig.
6
) Opbrengstniveau naverwijdering van geel blad en dikke stengeldelen: 1=zeer laag;9:

Rassen
Struikboerenkool
-/- : Buffalo
K : Sluis en Groot Research, Enkhuizen.
V : C.W. Pannevis BV, Enkhuizen.
Voldoet vrij goed indeherfst- enwinterteelt
met een zeer hoge opbrengst. Hybridemet
uitzonderlijk fijne kroes in donkergroene
bladkleur. Een goede winterhardheid en weinig gevoelig voor slijtage.
-/- : Bornick
K : Nickerson-Zwaan BV, Barendrecht
Voldoet indepraktijk goed inde herfst- en
vroege winterteelt. Hybride met zeer fijn gekroesd blad en fijne nerf en middelgroene
bladkleur.
Zeer slijtagebestendig, zelden een geel
blaadje onderin.
-/B : Arsis (voorheen 74118)
K
: Royal Sluis BV, Enkhuizen
Voldoet vrij goed indewinterteelt met een
matige opbrengst. Hybride met middelfijn
gekroesd blad met een middengroene bladkleur. Ismiddelmatig gevoelig voor slijtage.
A/B : Darkibor
K
: Bejo Zaden BV, Warmenhuizen

zeer hoog.

Voldoet goed in deherfstteelt en vrij goedin
de winterteelt. Hybride met vrij fijn gekroesd
blad met een vrij donkere- tot donkergroene
bladkleur. Geeft indeherfstteelt een goede
tot zeer goede opbrengst en in de winterteelt
een zeer goede tot extreem goede opbrengst.
Is middelmatig gevoelig voor slijtage op
zwaardere gronden, maar is vrij gevoelig
voor slijtage op lichtere gronden.
A/- : Fribor
K
: Bejo Zaden BV, Warmenhuizen
Voldoet goed in deherfstteelt en vrij goed in
de winterteelt. Eenvrij vroege hybridemet
een vrij goede opbrengst in deherfstteelten
een matige opbrengst indewinterteelt.Hybride met vrij fijn totfijn gekroesd bladmet
een vrij donkergroene bladkleur. Isvrij weinig tot weinig gevoelig voor slijtage op de
zwaardere gronden, maar is gevoelig voor
slijtage op de lichtere gronden.
-/- : Moosbor
K
: Bejo Zaden BV, Warmenhuizen
Voldoet goed in deherfst- en winterteelt met
een goede opbrengst. Hybride metfijngekroesd blad en donkergroene bladkleur.
Weinig gevoelig voor slijtage.
-/-

Penguin (voorheen SG 2702)
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K : SluisenGroot Research,Enkhuizen
V : C.W.PannevisBV,Enkhuizen
Nieuwehybridevoordeherfst-enwinterteelt
met een zeer goede opbrengst. Heeft zeer
fijn gekroesd blad en een donkergroene
bladkleur. In zachte winters is de doorgroei
gering zodat de kop ook donkergroen blijft.
Zeer goedvorstresistent enweinig gevoelig
voorslijtage.
-/- : Sambor
K : BejoZadenBV, Warmenhuizen
Voldoetgoedindeherfst-enwinterteeltmet
een goede opbrengst. Hybride met fijn gekroesdbladenlichtgroene bladkleur. Ookin
de herfst onder slechte weersomstandighedenweiniggevoeligvoorslijtage.
O/- : Westlandseherfst
K : WestlandseHerfst Middelhoog
V : JosHuizerZadenBV,Rijsoord
Voldoet goed indewinterteelt met eengoedeopbrengst.Eenselectiemetvrijfijntotfijn
gekroesd blad met een middengroene bladkleur. Is vrij weinig tot weinig gevoelig voor
slijtageoplichteregrondenenweiniggevoeligvoorslijtageopzwaarderegronden.
-/B : WestlandseWinter
K : EnzaZaden,Enkhuizen
Voldoet goed in de winterteelt met een vrij
goede opbrengst. Heeft middelfijn gekroesd
blad met een midden- tot vrij donkergroene
bladkleur. Is vrij gevoelig voor slijtage op
zwaardere gronden, maar weinig gevoelig
voorslijtageoplichteregronden.
-/- : Wondergroen
K : SluisenGrootResearch,Enkhuizen
V : C.W. PannevisBV,Enkhuizen
Voldoetgoedindeherfst- enwinterteeltmet
eengoede opbrengst. Iseenvrij vroegeselectiemetmiddelfijntotvrijfijngekroesdblad
met een middelmatige vrij donkergroene
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bladkleur. Is middelmatig gevoelig voor slijtage op zwaardere gronden, maar weinig
gevoelig voor slijtage op lichtere gronden.
Door de industrie gebruikt ter vervanging
van maaiboerenkool, waarbij een nauwere
plantafstand dan gebruikelijk wordt aangehouden.
A/- : Winterbor
K : BejozadenBV,Warmenhuizen
Voldoet goedvoor de latewinterteelt.Hybride met gekroesd blad en donkergroene
bladkleur. Isweinig tot zeerweinig gevoelig
voorslijtage.Geefteengoedeopbrengst.
Maaiboerenkool
-/- : Halmar
K : NunhemsZadenBV,Haelen
Een ras met fijn gekrulde bladeren en donkergroene bladkleur. Eenlaagtype zeergeschiktvoormachinale oogst. Eenmiddentot
vrijdonkergroenebladkleur.Geeftweinigblad
en middelmatig veel dikke stengeldelen.De
opbrengst aan geschoond produkt is goed
totzeergoed.
AA : Showbor
K : BejoZadenBV,Warmenhuizen
Eenhybride meteen kort gewas eneenvrij
kortehoofdstengel.
Voldoet goed in de teelt van maaiboerenkool. Een zeer goed opgerichte bladstand,
een zeer donkere bladkleur en vrij fijn gekroesdblad.IsietslaterdanVates.
A/- : Vates
K : Asgrow,Hamburg
Een ras met een kort tot zeer kort gewas,
een zeer korte tot extreem korte hoofdstengel enopstaandtot zeer opstaand,middenfijn gekroesd blad met een zeer donkergroene bladkleur. Geeft weinig geel bladen
vrij weinig tot weinig dikke stengeldelen.De
opbrengstaangeschoondproduktismatig.

Zaaien,plantenen oogstplanning
Inleiding
Ook bij de teelt van boerenkool is het belangrijk dat eenzohoogmogelijkekilogramopbrengst van een uitstekende kwaliteit
wordt behaald.Wanneer weditwillenbereiken, moeten zaai-, plant- en oogsttijdstip
goed op elkaar zijn afgestemd. Uiteraard
spelen weersomstandigheden een belangrijke rol om later in het seizoen, boerenkool
vangoede kwaliteittekunnenoogsten.Achtereenvolgens zullen de verschillende aspectenvandeteeltwordenbesproken.

Zaad
Het duizendkorrelgewicht van boerenkool
varieert per ras en oogstjaar. Bij de hybride
rassenwordt hetfijnezaadvaakuitgezeefd.
Het duizendkorrelgewicht ligt hierdoor rond
de 3,0-3,5 gram. Boerenkoolzaad blijft vier
totvijfjaargoedkiemkrachtig,mitshetdroog
en koel wordt bewaard. Het handelszaad
moet inNederland een minimalekiemkracht
van 75%hebben.Deze kiemkracht wordt in
het laboratorium na 10à 14dagenbepaald,
bij een wisselende temperatuur van 14 uur
bij 20°C (donker) en 10 uur bij 30°C (licht).
De kiemsnelheid wordt na 3 à 4 dagen bepaald. Het meeste handelszaad bestaat uit
zogenaamd normaal zaad dat per kg wordt
verkocht.Vooralle rassen isechterookprecisiezaad beschikbaar. Dit zaad wordt per
stuk verkocht. Alle zaden onder dit label
worden elektronisch geteld en gekalibreerd
op0,25mmenhebbeneenhogekiemkracht
(groterdan 90%).

Zaaien
Bijhetzaaienvanboerenkoolkunnenonderscheidenworden:
- ter plaatse zaaien, dus direct zaaien op

hetproduktieveld;
- zaaien op zaaibed, voor de opkweek van
losse planten voor uitplanten op het produktieveld;
- zaaienopkweekplaten (trays) voordeopkweek van kluitplanten voor uitplanten op
hetproduktieveld.
Terplaatsezaaien
Hoewel in Nederland struikboerenkool vrijwel uitsluitend wordt uitgeplant, is het ook
mogelijk om ter plaatse te zaaien. Voor de
herfstteelt isdetweede helft vanjunidande
aangewezen zaaitijd, voor de winterteelt is
datbeginjulimetalsuiterstetijdstiphalfjuli.
Maaiboerenkool als contractteelt voor de
verwerkende industrie wordt uitsluitend ter
plaatse gezaaid.Vaak is het een nateelt na
tuinbonen, doperwten of spinazie. Afhankelijk van de gewenste oogsttijd kan tussen
half juni en eind juli worden gezaaid. Aan
kiemkracht en kiemenergie moeten bij ter
plaatse zaaien hoge eisen worden gesteld.
De voorkeur gaat uit naar een kiemkracht
van minstens 90%,waarbij op de kiemtafel
85% van het aantal zaden gekiemd moet
zijn. Aanbevolen wordt om precisiezaad te
gebruiken. Ten eerste vanwege een gelijkmatige standdichtheid en uniformiteit, ten
tweede met het oog op een besparing aan
dunkosten wat alleen geldt voor struikboerenkool. Een nadeel van precisiezaad ten
opzichte van normaal zaad isde aanzienlijk
hogere prijs. Ook aan de grond moetenhoge eisen worden gesteld. Deze moet vochthoudend zijn, alsmede fijn vlak en gesloten
liggen. Soms kan een oppervlakkige grondbewerking voldoende zijn. Bij zaai vanboerenkool als nateelt kan het nade oogstvan
doperwten, tuinbonen of spinazie moeilijk
zijn om een goed zaaibed te verkrijgen als
deze gewassen onder minder goede omstandigheden zijn geoogst. Verder kunnen
onkruidgroei, aardvlooien alsmede biete-en
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Tabel13.Zaaizaadhoeveelhedenperhectarevoormaaiboerenkoolbijeenaantalzaadfracties.
verhouding2:1
400.000zaden

eindafstand
200.000zaden

zaadtractie
1,25-1,75mm
1,50-2,00mm
2,00-2,25mm

500
550
800

625 gram
800 gram
1000 gram

koolcysteaaltjes (bij grote aantallen) wegval
van kiemplanten veroorzaken. Het verdient
daarom aanbeveling de grond te laten onderzoeken op de aanwezigheid van cysteaaltjes. Voor het zaaien wordt bij voorkeur
een precisiezaaimachine gebruikt. De rijenafstand bedraagt 25 cm; in de rij wordt op
± 9 cm gezaaid. De zaadhoeveelheid is afhankelijk van de zaadfractie, het duizendkorrelgewicht en het tijdstip van zaaien. Rekening houdend met een opkomst van 80%
gelden voor uitzaai op eindafstand of voor
een zaaiverhouding van2 : 1 (50%opkomst)
de in tabel 13 weergegeven zaaizaadhoeveelheden. De groeiduur van zaai tot oogst
varieert van ongeveer 12 tot 16 weken,
afhankelijk van zaaitijden standdichtheid.

Voor zaai van struikboerenkool bij een rijenafstand in de rij van 50 cm (een veel gebruikte rijenafstand is 75cm) worden inde rij
ongeveer zes zaden per strekkende meter
gezaaid. Ook kunnen drie zaden op korte afstand van elkaar worden gezaaid (ongeveer
op plantafstand). Voor het verkrijgen van
voldoende planten op dejuiste afstand is het
gewenst een zaaiverhouding van minstens

1000 - 1250gram
1100 - 1600 gram
1600 - 2000gram

3 : 1 aan te houden. Naderhand moeten de
te veel opgekomen zaailingen worden verwijderd, tot de gewenste plantafstand. Een
goede zaadfractie is 1,75-2,00 mm. Van deze fracties is, uitgaande van het genoemde
plantverband, ongeveer 350 gram zaad per
hectarenodig.
Zaaienopzaaibed
Bij zaai voor losse planten moet het zaaibed
fijn,vlakengesloten liggen.Degrondmag na
het water geven niet verslempen. Het zaaibed vermengen met pot- of tuinturf kan een
goed effect hebben. Bij het klaarmaken van
het zaaibed wordt 3-5 kg NPK (12 : 10 : 18)
per are door de grond gewerkt. Het zaaien
kan breedwerpig gebeuren, maar precisiezaai op rijen heeft de voorkeur. De planten
staan dan beter verdeeld, groeien uniformer
en het selecteren en plukken gaat gemakkelijker. De afstand tussen de rijen kan variren
van acht tot tien cm, bij een afstand in de rij
vantweetot drie cm.Deopkomst kan bevorderd worden door een aantal keren te beregenen. De hoeveelheid zaad per m 2 zaaibed
is afhankelijk van de kiemkracht en het gewicht van het zaad. Bij precisiezaai wordt
naar 300 tot 400 zaden per m 2 gestreefd.

Tabel14.Relatietussen aantalzaden enplanten per m2endegrootte van hetzaaibed bijvierplantaantallenperha.
aantalzaden
perm 2
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opkomst
%

aantalplanten
perm 2

m2zaaibedbijvierplantaantallenperha
30.000 33.000 36.000 38.000

300
300
300

75
65
55

225
195
165

135
155
185

150
170
200

160
185
220

170
195
230

350
350
350

75
65
55

260
225
190

115
135
160

130
150
175

140
160
190

150
170
200

Als de omstandigheden goed zijn, kunnen
225-250 stevige, pootbare planten per m2
wordengeplukt. Plantenbedden meteenhogere plantdichtheid dan 250 planten per m2
leveren te veel kleine planten. Intabel 14is
de relatie aangegeven tussen de hoeveelheid planten per m2 bij een opkomst van
respectievelijk 75,65en55%.Tevens ishet
aantal vierkante meters benodigd zaaibed
vermeldbijdiverseplantdichtheden.Voorde
teelt van herfststruikboerenkool moet niet
later dan de eerste dagen van juni worden
gezaaid. Voor de teelt van winterstruikboerenkooliserwatmeerspelingenishetzelfs
beter om nog even met zaaien tewachten.
Debestezaaitijdvoor dezeteelt isvanaf 15
juni tot beginjuli. Bedenk echter wel dat na
eind juni elke dag later zaaien de kans op
eengoedeindresultaat kleinerwordt.Vanaf
het zaaienduurt hetviertotvijf wekenvoordatdeplantenvoldoendeontwikkeldzijnom
tewordenuitgeplantophetproduktieveld.
Zaaienopkweekplaten
Bijzaaiinkweekplaten (trays)voorkluitplanten, of bij zaai van paperpotplanten door
professionele plantenkwekers wordt het
zaaien in een gedeeltelijk of compleet geautomatiseerde werklijn uitgevoerd, tegelijk
met het vullen met potgrond van de kweekplatenofpaperpots.Dezadenwordeninhet
midden van ondiepe holtes gelegd endaarna afgedekt met vermiculite, rivierzand of
gezeefde potgrond. Na het zaaien van de
trays worden deze in een kiemruimte gezet
waarbij ze meestal gedurende tweemaal 24
uurbij20°Cstaan.Nakiemingvandezaden
gaan de trays naar de opkweekruimte voor
verdere opkweek van de planten tot aande
aflevering.Voor opkweek van kluitplanten is
het noodzakelijk precisiezaad te gebruiken,
omdat het belangrijk isdat er zo minmogelijkpotjeszijnzonderplanten.

Plantmateriaal
Het is een goede zaak om uit te gaan van
goed plantmateriaal om te komen tot een
goede opbrengst. Naastdezelf opgekweek-

te losse planten als uitgangsmateriaal voor
het produktieveld neemt het gebruik van
door professionele plantenkwekers opgekweekte kluitplanten ook bij boerenkool
steeds meertoe. Intabel 15wordteenoverzicht gegeven van voor boerenkool eventueelbruikbarekluitplantsystemen.

Uitplanten
Het uitplanten van boerenkool gebeurt
hoofdzakelijk machinaal. Het zijn de kleine
oppervlakten die nog handmatigwordengeplant. Bijlosseplantenophetzaaibed ishet
gewenst om enkele dagen voor het plukken
hetplantenbed goednatte maken.Hierdoor
wordt een beter wortelpruikje verkregen en
gaat hetplukkenvandeplantengemakkelijker. Ook blijft er wat grond aan de planten
hangen, waardoor de wortels minder beschadigen.Tijdens hetplukkenvandeplantenworden kleine enafwijkende plantenuitgeselecteerd. De goede planten worden in
bosjesvan50of 100stuks inbakken ofkisten gelegd en afgedekt met natte zakken.
Als niet direct geplant kan worden, is het
raadzaam de planten in een koelcel op te
slaan (± 1°C,maximaaldrieweken).Hetuitplanten van losse planten op het produktieveld vindt, vooral bij zonnig warm weer, bij
voorkeur plaatsaanheteindvandedag.Bij
sterkedroogte iseenberegeningvan8à10
mm na het uitplanten aan te bevelen. Bij
kluitplanten of paperpotplanten, die doorgaans iets kleiner en jonger zijn dan losse
planten, is stevig plantmateriaal eenvereiste. Inprincipekunnenzeopdezelfdemanier
geplant worden als losse planten.Deafstelling van de plantmachine moet nauwkeurig
gebeuren.Hetkluitje of potje magnietzichtbaarblijven,terwijlookniettediepmagworden geplant. Bij het planten met de hand,
voorzover dit nog plaatsvindt, gebruikt men
een klein plantschopje voor het maken van
plantgaten.Eerstwordtdedrogegrondweggeschoven.Hetplantje wordt tegendevlakke kant gezet en het gat met devoet stevig
dichtgedrukt. Beschikbare plantmachines
wordenhieronderbesproken.
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Tabel15.Overzichtvankluitplantsystemengeschiktvoorboerenkool.
Speedy

Superseedling

Speedzel

Paperpot

West Plant

grond
los gestort

grond
geperst

grond
los gestort

grond
los gestort

grond
losgestort

conisch,4x2,4cm,
c. 16 cm 3
(polyethyleen tray)
4x2,5 cm,c.14cm 3
(polystyreen tray)

opdetray
twee typentrays:
-'Grow'tray
polyethyleen, 60x40
cm, 216planten/
tray, 900planten/m2
-polystreen tray,
C.60x40 cm,
204planten/tray,
850planten/m2

vorm,afmeting (hoogtex -grootstebreedte)eninhoud vandekluit
cylindrisch,
vierkant,taps
zeshoekig,recht
4 x 2 c m , c.13cm 3 '
toelopend,3,8x2,8
omhuld metpapier
cm, c.20cm 3
7,4 x3 cm,c.43cm 3

opkweek, typetray, aantal planten/m2
opdetray
opdetray
polystyreen trays,
'Hassy'of'Quick'
60x40cm,240 planten
tray,polyethyleen,
tray, 1000planten/m2
60x40cm, 228
planten/tray, 950
planten/m2

in geplastificeerde
doos voor
eenmalig gebruik
60x40 cm,
432 planten/doos
1800planten/m2

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

opde tray
polyethyleentray,
40x40 cm, 144
planten/tray, 900
planten m 2

'Ingeperstevorm isdepot quaafmeting ininhoudkleiner.

Plantmachines
Machinesvoorlosseplantenenkluitplanten
Deze groep vertegenwoordigt verreweg het
grootste aantal machines. Zeer bekende
merken zijn Accord en Super Prefer en in
mindere mate Otma en Fox. 2e hebben alle
gemeen dat de planten één voor één met de
hand in het transport- verdeelmechanisme
moeten worden geplaatst. De onderlinge
verschillen zitten vooral in het transportverdeelmechanisme.
Bij de Accord-machine bestaat dit per element uittwee verticaal opgestelde buigzame
schijven. Met deze machine kunnen alle
plantafstanden vanaf circa 12 cm in de rij
worden gerealiseerd. Om gelijke afstanden
tussen de planten in de rijte verkrijgen, worden markeurs op de schijven aangebracht.
Ook wordt wel gebruik gemaakt van een
stopwiel dat een belsignaal geeft als een
plant moet worden ingebracht. De planten
moeten zodanig tussen de schijven worden
gelegd,dat ze rechtop en opgelijke diepte in
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de grond komen. Dit vereist vaardigheid en
routine. Het is ook mogelijk om met deze
machine kluitplanten te planten, maar de
plantcapaciteit loopt dan sterk terug. Beter is
het dan de omtrek van de schijven te voorzien van rubber manchetten. Een nadeel
van deze machine is de slechte werkhouding.
De Super Préfer-machine is uitgerust met
een plantwiel voorzien van planthouders. De
plantafstanden in de rij liggen daardoor vast
en bij een goede afstelling van de machine
komen de planten altijd rechtop in de grond
te staan. Door middel van wisseltandwielen
zijn vijf verschillende plantafstanden mogelijk tussen 6 en 90 cm. Vrijwel zonder aanpassingen kunnen ook kluitplanten worden
verwerkt. Bovendien is er een plantwiel
leverbaar (type SS-8) waarvan de planthouders zijn aangepast voor kluitplanten.Bij de
Otma en Fox-machines bestaat het transport- verdeelsysteem uit een verticaal opgestelde ketting met planthouders. De ketting
isvergelijkbaar met die van de Super Préfer-

machine; er worden ook dezelfde mogelijkheden geboden. Opvallend bij deze twee
machines is de robuuste constructie en de
goede werkhouding. Bij alle machines isde
minimale rijenafstand bij de naast elkaar lopendeelementencirca50 cm.
Machinesalleenvoorkluitplanten
Er kunnen machines zonder en met voorraadvorming worden onderscheiden.Machines zonder voorraadvorming zijn de Perdu
en de Accord Exact. Bij de Perdu-machine
bestaat het transport- verdeelmechanisme
uittwee ronde schijvendieopenige afstand
van elkaar op eenas zijn gemonteerd.Tussendeschijvenzijnscharnierendeplanthouders met bewegende bodem aangebracht.
De planthouder is gesloten als deze zich
bovendegrondbevindt. Bijdoordraaienvan
het radbereikt de houder de bodem vande
plantvoor, de schuif wordt weggetrokken en
de plant neergezet. Hoewel de capaciteit
niet zo hoog ligt, levert deze machine prima
plantwerk. Bij de Accord Exact-machine is
boven het eerder genoemde conventionele
plantelement een doseersysteem gebouwd,
bestaande uiteentransportketting metplanthouders. De planten worden uit de houders

overgenomen door de transportschijven en
daarmee in de plantvoor gezet. Men heeft
hiermee een veel betere werkhouding en
eenhogerecapaciteitbereikt.
Van de machines met voorraadvorming zijn
de volgende merken momenteel op de
markt: Lauwers, Lännen,FarmcoenVisser.
Ze zijn alle vier uitgerust met een carrousel
waardoorvoorraadvorming mogelijkis. Afgezienvande constructie zitten de verschillen
vooralindewijzewaaropdeplantindevoor
wordtgezet. BijdeLauwers-machinevaltde
plantuitdecarrousel ineenbewegendevalpijp diede plantvasthoudt tot hijwordtaangedrukt.
Bij de machines van Farmco en Visser vallendeplantendooreenpijpmetgeleidestrip
op een plaat en worden dan uit de pijp
gedrukt tegen de grond inde zich sluitende
plantvoor. Bijde Lännen-machinekomende
planten via een korte valpijp zonder geleiding tussen twee kettingen met verende
snaren terecht. Daartussen worden ze gericht en afgevoerd naar de plantvoor. De
werkhouding opmachines uitgerust meteen
carrousel is inhetalgemeengoed:decapaciteit ligt tussen de 2500 en 3000 planten
perman(plantelement) peruur.
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Zaaimachines
Inleiding
Voor het zaaien van vollegrondsgroentegewassenwordtgebruikgemaaktvannormale
zaaimachineswaarmeehetzaadopeenvolle regel min of meer regelmatig wordt verdeeld, of van precisiezaaimachines waarmee de zaden één voor één op eenvooraf
ingestelde onderlinge afstand vanelkaarop
de rij in de grond worden gelegd. Bij het
directterplaatsezaaienhangtdekeuzevan
de te gebruiken machine af van hetgewas.
Voor maaiboerenkool die uitsluitend ter
plaatse wordt gezaaid, wordt een precisiezaaimachine gebruikt. Deze zijn er zowel in
eenmechanischealspneumatischewerkende uitvoering. Deeerste kanworden onderverdeeld in zaaimachines met zaaischijven
zoals Earthways, Feldherr Ramses en met
zaaibanden zoals Stanhay en Holaros. Bij

de pneumatische machines zijn bekende
merken: Koppert Mini-air, Vicon Mini-air,
Nodet-GougisenCaspardo.

Precisiezaaimachines
Mechanischwerkend
De mechanische machines werken met
zaaischijven of metzaaibanden.Bijeenmachine met zaaischijven worden de zaden
één voor één uit de zaadbak opgenomen
door een verticaal draaiende schijf. Deze
schijf heeft opde omtrek uithollingen(zaadcellen), die op gelijke afstanden van elkaar
zijn aangebracht. De zaden worden één
voor één op onderling gelijke afstanden in
de grond gelegd. De grootte van de zaadcellen moet overeenstemmen met de te
zaaien zaadfractie. De ronde gefractioneer-

zaadbak

vorentrekker
uitduwer

Afb. 2.Mechanischwerkendeprecisiezaaimachinemetzaaischijf.
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toevoer zaad

aandrijfrol
uitduwer
afstrijkrol

plaat

vorentrekker

Afb.3.Mechanischwerkendeprecisiezaaimachinemetzaaiband.

de zaden van boerenkool kunnen met deze
machines goed op de gewenste afstand in
derijwordengezaaid(afbeelding2).
Varianten op dit systeem zijn de machines
waarbijdezaaischijvenhorizontaalofschuin
liggen endiewaarbijdevullingcentraal,dat
wil zeggen vanuit het centrum van de schijf
plaatsvindt. De machines met zaaibanden
werken volgens hetzelfde principe (afbeelding3).Degroottevandecellen indezaaibandenmoetovereenstemmen metdezaadfractie. Dezaaiafstand isafhankelijk vanhet
aantalcelleninhetbandjeenderijsnelheid.
Pneumatischwerkend
De pneumatische machines hebben zaaischijven.Hierbij iselkzaai-elementuitgerust
met een ronde schijf die aan de zijkant is
voorzien vaneenaantal kleine boringendie
op gelijke afstanden in een ring zijn aangebracht.
Uit de voorraadbak worden met zuiglucht
tegen elke boring éénof meer zaadjesaan-

lip verwijdert
overtollige
zaden

Afb.4.Pneumatischwerkendezaaimachine.
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gezogen. Tijdens het draaien van de schijf gevolgd,zijnerzeergoede resultatentebeworden de overtollige zaadjes door een af- halen.
strijker verwijderd, zodat er één zaadje per Er zijn machines waarmee per element ëén
boring overblijft. Ter hoogte van de zaaipijp regelwordtgezaaid.Bijhetzaaienvantwee
valt de zuiglucht weg en het zaadje valt via regels op korte afstand van elkaar, worden
eenzaaipijpje indezaaivoor (afbeelding4). twee elementen tegen elkaar geplaatst. Er
zijn ook machines waar met één zaaiMitsergoedgeschoondgefractioneerdzaad element één, twee of drie regels gezaaid
wordt gebruikt en de door de fabrikant aan- kunnen worden. Dan zijn de schijven voorgegeven instructies nauwkeurig worden op- zienvantweeofdrieringenmetboringen.
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Zaaitijd,planttijdenoogstdatum
De periode tussen zaaien en uitplanten ligt
bijboerenkool ronddezestotzevenweken.
Bij kluitplanten is deze periode aanmerkelijk
korterenbedraagtsomsmaarvierweken.
Voor de normale teelt (herfstboerenkool) is
beginmeitotbeginjunidebestezaaitijd.De
periode van planten loopt van half juni tot
half juli. Voor een late teelt (winterboerenkool) loopt de zaaitijd uiteen van begin juni
totbeginjuliomvervolgensvanaf halfjulitot
beginaugustustekunnenplanten.
Hoewel bij bovengenoemde teelten in Nederlandvrijweluitsluitendwordtuitgeplant,is
het ook mogelijk om ter plaatse te zaaien.
Voor de herfstteelt is de tweede helft van
juni dan de aangewezen zaaitijd; voor de
winterteelt is dat begin juli met als uiterste
tijdstiphalfjuli.
Intabel 16wordt een planningsschema per
teeltperiode voor zaaitijd,planttijd en oogsttijdstip gegeven. Deze tabel is een richtlijn.
Afhankelijk van de grondsoort en het jaar
kunnen verschuivingen naar een vroeger of
lateroogsttijdstipoptreden.
Voor hetzaaienvanmaaiboerenkool(industrieteelt) wordt afhankelijk van het gewenste
oogsttijdstip tussen half juni en half juli gezaaid.Als uiterstezaaidatum moet 1augustuswordenaangehouden.
In het algemeen zal de opbrengst afnemen
naarmate later wordt gezaaid. Dit is enigszinsoptevangendoorietsmeerzaadtege-

bruiken. Een nauwer plantverband (dichtere
stand) betekent dat het blad spoedig begint
tevergelen.
Degroeiduur vanzaaitotoogstvarieertvan
ongeveer 12 tot 16 weken afhankelijk van
zaaitijdenstanddichtheid.
Inonderzoek ophetvoormalige proefstation
teAlkmaar in1975heeftmendeinvloedvan
zaaitijd van maaiboerenkool, ras Mabor,op
deopbrengst onderzocht. Dezaaitijdenvarieerden van eind april tot 21 juli. Het plantverband was 25 x 20 cm. Per zaaidatum
werdensteedsdrieoogstenmeteeninterval
van drie weken uitgevoerd. De tweede
oogstdatum per zaaitijd is in tabel 17 vermeld.Uitdegegevens blijktdatbijlaatzaaien de opbrengst afneemt. Met in de proef
aangehouden zaaitijden kan een goedaanvoerpatroon voor verwerking aan de fabriek
worden opgesteld. Ervaringen met vroeger
zaaien zijn niet bekend. Als we echter een
vergelijking maken met andere koolgewassen, dan moet een vroege teelt van maaiboerenkool mogelijk zijn. Beperkende factoren bij vroeg ter plaatse zaaien is de begaanbaarheid en het klaarmaken van het
zaaibed op een zwaardere grond, en voor
een vlotte kieming een voldoende hogebodemtemperatuur. De minimum-kiemtemperatuur voor koolgewassen ligt bij één graad
Celsius,deoptimalebijachttiengradenCelsius.

Tabel16.Zaaitijd,planttijdenoogsttijdenvan boerenkoolperteeltperiode.
teeltperiode

zaaitijd

planttijd

oogsttijd

struikboerenkool
vroege herfst
late herfst
vroege winter
late winter

20 mei
begin mei •
20 mei
- beginjuni
beginjuni • • 20juni
20juni
beginjuli

tweede helft juni
eerste helft juli
tweede helft juli
begin augustus

aug.
okt.
dec.
febr.

-

maaiboerenkool
herfst

half juni

-

sept.

- okt.

• eindjuli

sept.
nov.
jan.
maart
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Tabel17.Opbrengst,hoeveelheidgeelbladenbladstelenperzaaidatumintonperhectare.
zaaitijd
22 april
28 april
16 mei
9 juni
26 juni
21 juli

oogsttijd
15
23
13
29
22
14

opbrengst
(netto)

juli
juli
aug.
aug.
sept.
okt.

geelblad

34
32
34
27
27
17

0
1,5
3,4
1,4
1,3
1,3

Tabel18. Opbrengst, hoeveelheid geel blad en bladstelen bij verschillende
hectare (netto).
plantafstand
incm
25 x 10
25 x 20
25 x 30

5,8
8,0
9,4
7,4
6,8
6,8

plantafstar iden in ton per

aantal planten
per ha

opbrengst

geel
blad

bladstelen

400.000
200.000
133.300

18
17
16

1,4
1,4
1,2

4,5
4,0
3,3

Plantgetal
Met detegenwoordige rassen van struikboerenkool worden de beste opbrengst en
kwaliteit behaald bij een plantafstand van 65
x 50 cm. Dat betekent ongeveer 30.000
planten per hectare. Bij een ruimere rijenafstand mag de afstand in de rij iets nauwer
worden genomen. Voor het ter plaatse zaaien van struikboerenkool wordt eenzelfde
plantafstand aangehouden.
Anders ligt het bij de teelt van maaiboerenkool die uitsluitend ter plaatse wordt gezaaid. Bij deze teelt wordt in het algemeen
een rijenafstand van 25 x 20 cm aangehouden (vierkantsverband). Bijdeze rijenafstand
betekent dit 25 planten per vierkante meter
en gemiddeld zes planten per strekkende
meter.
Op de Prof. van Bemmelenhoeve inde Wieringermeer (1975) heeft men onderzoek gedaan naar de opbrengst bij verschillende
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bladstelen

plantafstanden. Er werd gezaaid op 27 juni
ende plantafstanden waren 25 x 10,25 x20
en 25 x 30 cm. Het gebruikte ras was Mabor. Intabel 18 zijn zowel de netto-opbrengsten als de hoeveelheden geel blad en bladstelen gemiddeld over drie oogsttijdstippen
weergegeven. De oogsttijdstippen waren 1
en 23 september en 15 oktober.
Bij een afnemend aantal planten per hectare, nam ook de opbrengst iets af. De hoeveelheid geel blad was bij de plantafstanden
25 x 10 cm en 25 x 20 cm gelijk. Bij de
ruimste rijenafstand was de hoeveelheid
geel blad iets minder. De nauwste plantafstand gaf de grootste hoeveelheid bladstelen, maar deze waren fijn. Het laagste
gewicht aan bladstelen kwam voor bij de
plantafstand 25 x 30 cm;deze stelen waren
echter vrij grof. Dit laatste kan zeker als
nadeel worden aangemerkt, omdat de kleur
van het verwerkte produkt bij dikke stelen
achteruit gaat.

Bemesting
Algemeen

Stikstof

Om een goed inzicht te krijgen in de mineralenbehoefte,isgrondonderzoeknoodzakelijk.
Defosfaat- enkalibemestingzullendanweinig moeilijkheden opleveren, mits rekening
wordtgehoudenmethetfeitdatdemonsternemer zowel een tuinbouwmonster als een
akkerbouwmonster kan nemen. Van een
tuinbouwmonster is sprake als er in de
vruchtwisseling één of meerdere jaren drie
of meer gewassen per jaar worden geteelt
(intensief). Isdit niet het geval en komener
ook akkerbouwgewassen indevruchtwisseling voor, dan is het raadzaam een akkerbouwmonstertelatennemen.Hetverschilin
waardering tussen beide monsters is ontstaan doordat voor het bemestingsadvies
van intensief geteelde vollegrondsgroenten
een veel hogere P- en K-toestand van de
grond wordt aangehouden dan voor akkerbouwgewassen. Bij de waardering van de
toestand "goed" wordt in beide gevallen
vrijwel evenveel kunstmest als P 2 0 5 ofK 2 0
geadviseerd, alleen het niveau van de bodemtoestandisanders.
De hoeveelheid stikstof die gegeven moet
worden, is afhankelijk van onder andere de
voorvrucht ende bemesting metorganische
mest,dejaarinvloeden endergelijke.Bijeen
groeiperiode van eindjuli tot medionovember en een plantgetal van 40.000 planten
per ha onttrekt boerenkool bepaalde hoeveelhedenvoedingsstoffen aandegrond.Dit
isweergegevenintabel19.

Boerenkool is een bladgewas dat vrij veel
stikstof nodig heeft. Omdat het gewas vaak
als tweede gewas geteeld wordt, kan het
nog van de resten van de N-bemesting van
de eerste teelt en van de stikstof uit de
oogstresten profiteren. Om te onderzoeken
hoeveel stikstof er nadevoorafgaandeteelt
is achtergebleven, is het nodig een N-mineraalmonstertelatennemen.Uithetanalyseresultaat blijkt dan hoeveel stikstof er moet
worden toegediend (150-Nmin). Boerenkool
heeft± 175kgNperhectarenodig.Erwordt
aangenomen dat ± 50 kg N wordt nageleverduitrestenvandevoorvrucht.
Het is ook mogelijk de stikstofvoorraad van
degrondineerste instantie aantevullentot
150 kg N per hectare. Vervolgens kan dan
het gewas, afhankelijk van de stand en het
stikstofgehaltevandegrondopdatogenblik,
nog worden bijbemest met 25-50 kg Nper
hectare. Een bijbemesting kan leiden tot
bladverbranding.

Fosfaat
Hetgewasboerenkoolwordtvoor hetadvies
ingedeeldbijdegewassen meteennormale
fosfaatbehoefte. Afhankelijk van dewaarderingvandefosfaattoestand vandegrondop
basis van het P-Al (mg P 2 0 5 per 100gram
grond) en het Pw-getal (mg P 2 0 5 per liter
grond) geldt voor tuinbouwgronden het bemestingadviesvantabel20.

Tabel 19. Nutriëntenopname (kg/ha) door een gewas boerenkool.
opname kg/ha

N

P205

K20

MgO

CaO

blad
stronk

89
85

10
11

51
131

3
10

38
57

totaal

174

21

182

13

95

33

Tabel20.Hoeveelheidbenodigdefosfaatvoorboerenkooloptuinbouwgronden.
waardering

kg P2C>5/ha

zeerlaag
laag
vrijlaag
goed
vrijhoog
hoog
zeerhoog

350
250
150
75
50
0
0

Tabel21.Hoeveelheidbenodigdefosfaat(kgP205/ha)voorboerenkoolopakkerbouwland.
gift (kgP 2 0 5perhectare)
Pw-getal
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

diluviaal zand,dalgrond
rivierklei,loss
220
190
170
140
120
100
90
80
70
60
50
40
30
20
0
0

De teelt van maaiboerenkool vindt echter
vaak plaats op akkerbouwland. Daarom
wordt hier naast bovengenoemde advies
voor de teelt van boerenkool op tuinbouwgrond ook het fosfaatbemestingsadvies voor
akkerbouwland gegeven. Bij de adviesbasis
voor de fosfaatbemesting op akkerbouwland
wordt alleen maar rekening gehouden met
de fosfaattoestand van de grond, weergegeven als Pw-getal. In tabel 21 zijn de hoeveelheden fosfaat vermeld die gemiddeld
nodig zijn om bij het gevonden Pw-getal de
economisch optimale opbrengst tebereiken.

Kali
Volgens hettuinbouwadvies behoort boeren34

zeeklei
alluviaal zand
180
160
140
120
100
90
80
70
60
50
40
30
20
0
0
0

kool tot de groep met een normale kalibehoefte, volgens het akkerbouwadvies tot de
kalibehoeftige gewassen.
Indien in het vroege voorjaar reeds een
zware kalibemesting wordt gegeven, kan dit
voor de nateelt van boerenkool achterwege
gelaten worden of kanslechts met een lichte
bijbemesting worden volstaan.
Het kaligehalte van de grond wordt uitgedrukt in het K-HCI-gehalte;dit getal geeft het
aantal mg K 2 0 per 100 gram luchtdroge
grond weer. Het kaligehalte wordt voor
zand-, dal-, veen- en kleigrond omgerekend
tot een zogenaamd kaligetal (K-getal). De
optimale hoeveelheid kalium voor boerenkool is afhankelijk van de grondsoort. Bovendien bestaat er een afwijkende waardering voor de kalitoestand van de grond vol-

Tabel22.Waardering vandekalitoestand voor diverse grondsoorten endedaarbij benodigde hoeveelheid kalivoor boerenkool optuinbouwgronden.
grondsoort
waardering

zeer laag
laag
vrij laag
goed
vrij hoog
hoog
zeer hoog
zeer laag
laag
vrij laag
goed
vrij hoog
hoog
zeer hoog

duinzand,diluviaal,
zand,zeeklei,
dalgrond
<9
10/ 19
2 0 / 29
3 0 / 39
4 0 / 49
5 0 / 59
>60
350
300
250
200
150
100
0

(400)1)
(350)
(300)
(250)
(200)
(150)
(100)2)

veengrond

K-getal
< 19
2 0 / 29
3 0 / 39
4 0 / 49
5 0 / 59
6 0 / 79
>80

IJsselmeergronden

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

K-gift (kg K 2 0per hectare)
350
250
300
200
250
200
150
150
100
100
50
0
0

loss

K-HCI-gehalte
<9
1 0 / 19
2 0 / 29
3 0 / 39
4 0 / 49
5 0 / 59
>60
400
350
300
250
200
150
1002)

1

) ( ) K 2 0-giftzeeklei.
2) BijK-getalofK-HCI-gehalte >80isdeK20-gift0.
gens tuinbouw- en akkerbouwnormen.
In tabel 22 zijn de tuinbouwnormen voor de
waardering van de kalitoestand vermeld
voor de verschillende grondsoorten en de
daarbij behorende kaligiften.
In tabel 23 is de waardering vande kalitoestand op akkerbouwland weergegeven voor
de teelt van boerenkool en de daarbij geadviseerde giften. Voor rivierklei is de waardering van de kalitoestand afhankelijk vanhet
slibgehalte van de grond. De geadviseerde
gift is onafhankelijk van de kalibehoefte (tabel 24).

Magnesium
Bij het vaststellen van de benodigde hoeveelheid magnesium op diluviale zand-, dalen lössgrond speelt het organische stofgehalte een rol,aangezien het volumegewicht
van degrond inde berekening voor de advisering betrokken is. De richtlijn in tabel 25
geldt bijtoepassing vanMgOindevormvan

M g S 0 4 (kieseriet) of M g C 0 3 (dolomietkalk).
De werking van MgOin M g C 0 3 is op korte
termijn minder (±50%) enoplangere termijn
beter dan bij gebruik van MgS0 4 .Op Heigronden en alluviaal zand wordt geen richtlijn voor de magnesiumbemesting op basis
van grondonderzoek gegeven. Gebreksverschijnselen kunnen hetbeste bestreden worden door bladbespuitingen met magnesiumzouten (bitterzout).
De kaliumtoestand vande grond kandebeschikbaarheid van magnesium negatief
beïnvloeden. Degeadviseerde MgO-gift dient
derhalve te worden verhoogd met50 kgper
ha bijeenkaliumtoestand vangoed of lager,
of met 100 kg MgO bij een kaliumtoestand
van hoog respectievelijk zeer hoog.

Organischemest
Onder stikstof werd al opgemerkt dathet gebruik van dierlijke of plantaardige organische
mest beter zoveel mogelijk kan worden be-
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Tabel23.Waarderingvandekalitoestandvoordiversegrondsoortenendedaarbijbenodigdehoeveelheidkali(kgK20perhectare)voorboerenkoolopakkerbouwgronden.
waardering

zeer laag
laag
voldoende
ruim voldoende
vrij hoog
hoog
zeer hoog
K-getal4»
<4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
>40
1

zand -, dal-,
veengrond1)

<
7
10
13
18
>

zeeklei met
<10%organischestof
rivierklei2)

grondsoort
zeeklei met
>10% organische stof3)

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

7
- 9
- 12
- 17
- 25
25
-

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

Iöss

K-HC I-gehalte
< 9
9 - 10
11 - 12
13 - 15
16 - 20
21 - 25
> 25

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

) K-getal = 20 x K-HCI
10+ % humus

330
290
250
210
170
140
120
100
80
70
50
40
0
0
0
0
0
0
2)

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

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

K-qetal = K-HCI x b*
0,15xpH-KCI- 0.05

3

> K-getal = = K-HCII x b
> voor loss i aeldtI lier:K -qetal= K-h ICI-aehalte

4

b=correctiefactorvoorhetgehalteaanafslibbaredelen;looptvan1,598(5%slib)tot0,813(75%slib).
perkt in verband met de vaak ongelijkmatige
nalevering van de stikstof uit dit materiaal.
Bovendien kan een ongelijkmatige verdeling
inde grondeen onregelmatige stand van het
gewas tot gevolg hebben. Dit geldt niet alleen voor de mest die voor het lopende seizoen is toegediend, maar ook voor in het
verleden toegediende organische mest.
Percelen die frequent organische mest krij-
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gen toegediend, bouwen een potentiële stikstofvoorraad opdie nog een aantaljaren kan
doorwerken in de vorm van mineralisering
van stikstof uit de organische stof. De hoeveelheid vrijkomende stikstof kan daarbij oplopen van enkele tientallen tot meer dan
honderd kg Nper hectare perjaar. Het wordt
dan moeilijk de stikstofbemesting van het
gewas goedtebesturen.

Perceel struikboerenkool voor de
verse markt.

Compacte struik
boerenkool.

37

Fijnheid blad is een
belangrijk kwaliteitsaspect.

Vrij vangeel blad.

38

Aanvoer in houten
krat.
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Aanvoer vanboerenkool op pallet.
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Oogstmachine voor
struikboerenkool.

Fust voor degeoogste boerenkool,
waarbij het product
wordt aangedrukt.

40

Tabel24. Waardering vande kalitoestand voor rivierklei endedaarbij behorende kaligift (kgK20per
ha)voorboerenkooloptuinbouwgronden.
<:25

slib:

K-HCI
waardering
zeer laag
laag
vrij laag
goed
vrij hoog
hoog
zeer hoog

<5
6 / 10
11 / 15
16 / 20
21 / 28
29 / 37
>38

25/35

kgK20
per ha

K-HCI kg K 2 0
per ha
< 11 500
12 / 15 400
16 / 20 300
21 / 26 225
2 7 / 3 5 150
36 / 44 75
>45
0

450
350
250
175
100
50
0

> :50

36/50
K-HCI
<
22
30
37
46
54

21
/ 29
/ 36
/ 45
/ 53
/ 60
>61

kgK20
per ha
600
500
400
300
200
100
0

K-HCI
<
31
39
47
56
64

kgK20
per ha

30
/38
/46
/55
/63
/70
>71

800
650
500
375
250
125
0

Tabel25. Waarderingvandemagnesiumtoestandvandegrondendedaarbijbenodigdehoeveelheid
magnesiumvoorboerenkoolopakkerbouwgrondenopdiluviaalzand,dalgrondenloss.
MgO-gehalte
(in mg MgO
per kg grond)

waardering

zeer laag
laag
voldoende
ruim voldoende
vrij hoog
hoog
zeer hoog

<
20
30
40
50
60

volumegewicht = —

20
- 29
- 39
- 49
- 59
- 79
> 79

gift (kg MgO
per hectare)
100% granen

andere
bouwplannen

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

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

1

0,02525x%org.stof +0,6541
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Gebreksziekten
Boriumgebrek
Bij boriumgebrek verkleuren de randen van
hetboerenkoolblad geelbruin. Boriumgebrek
is te voorkomen door 15 tot 20 kg Borax
10%per hectaretestrooienofte spuitenen
daarnaintewerken.Boraxlostmoeilijkopin
koud water maar wel in warm water. Beter
oplosbaar isManeltraborium,dat ineendoseringvan2kgop 1000 liter water perhectarewordtgespoten.

Magnesiumgebrek
Bijeentekort aan magnesium inde planten
krijgen de bladeren tussen de nerven een
chlorotisch, gemarmerd uiterlijk. Magnesiumgebrek is te voorkomen door een bemesting van MgO in de vorm van MgS04
(kieseriet) of MgC03 (dolomietkalk). Bij ver-
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schijnselen in het blad tijdens de teelt kan
een bladbespuiting met magnesiumzouten
(bitterzout) eenoplossingzijn.

Mangaangebrek
Bij mangaangebrek ontstaan lichtgroene tot
gele verkleuringen in de bladeren. Degrote
enkleinenervenblijveninditgevalgroen.

Kaligebrek
Bij een tekort aan kali onstaan bruine bladranden, kwaliteitsvermindering en een verminderde weerstand tegen vorst. Beide
laatstgenoemde verschijnselen verdwijnen
naeentijdige bijbemesting meteenkalihoudendemeststof.

Onkruidbestrijding
Algemeen
De onkruidbestrijding kan zowel chemisch
als mechanisch worden uitgevoerd.Voorde
chemische bestrijding van onkruiden ophet
plantenbed,nater plaatse zaaien(maaiboerenkool) of na uitplanten op het produktieveld,iseenaantalmiddelen(herbiciden)beschikbaar. De laatste jaren krijgt echter de
mechanische onkruidbestrijding, al of niet in
combinatie metchemische bestrijding,meer
en meer de aandacht. Behalve van de
grondsoort,desoortgrondbewerking enhet
tijdstipvanzaaienof plantenzaldeonkruidvegetatievanhetproduktieveldmedeafhangen van de voorgeschiedenis van het perceel.
Duidelijk is echter dat onkruidbestrijding nodig is omconcurrentie tussengewas enonkruiden en daarmee opbrengstderving te
voorkomen.Ditgeldtzekervoordeteeltvan
maaiboerenkool waarbij als gevolg van onkruidgroeiproblemenkunnenontstaanbijde
verwerking van het produkt. Dit kan weer
leidentotongewenstkwaliteitsverlies.

Chemischeonkruidbestrijding
Plantenbed
Wanneer het plantenbed vroeg wordt klaargemaakt, kan men ruim voor het zaaien op
aanwezig onkruid een bespuiting met glyfosaat uitvoeren. Voor het zaaien of voor de
opkomstvanhetgewaskanopkleinonkruid
gespoten worden met paraquat of glufosinaat-ammonium. Soms geeft een combinatie van paraquat en diquat een beter effect
danparaquatalleen(vooralbijbrandnetel).
Daarnaast kanvoordeonkruidbestrijding op
hetplantenbedofinmaaiboerenkoolgebruik
gemaakt worden van propachloor. Bij gebruik van dit middel dient men goed op de
aangegeven dosering te letten. Dit middel
moet kort na het zaaien worden gespoten,

wanneer er nog geen onkruiden aanwezig
zijn. Voor hetspuiten iseenenigszinsvochtigegrondoptimaal.Enigeregenofeenlichteberegeningnahetspuitenisgunstig.Kleine brandnetel wordt met propachloor moeilijkbestreden.
Chemische onkruidbestrijding vóór de opkomst van het gewas geeft de minste kans
opschadealsoprijenisgezaaid,inverband
metregelmatigezaaidiepte.
Produktieveld
Ook op het produktieveld kunnen onkruiden
vooraf chemisch worden bestreden. Ruim
voor het zaaien of planten kanook hierglyfosaat worden gebruikt of voor de opkomst
van het gewas bij aanwezigheid van klein
onkruid paraquat of glufosinaat-ammonium.
Somsgeeft eencombinatievanparaquaten
diquat een breder effect dan paraquat alleen.
Terplaatsezaaien
Bij ter plaatse zaai van struik- en/of maaiboerenkool kan propachloor voor opkomst
van het gewas en op onkruidvrije, vochtige
grond worden toegepast. Om op middel en
kosten te kunnen besparen, is het mogelijk
om een rijenbespuiting uit te voeren. Uiteraard moet dan tussen de rijen worden geschoffeld. Na de opkomst van het gewas,
wanneer deplantenvijf àzesechteblaadjes
hebbengevormd,totuiterlijkzeswekenvoor
de oogst kan op onkruiden in hettweebladstadiumdesmetrynwordentoegepast.
Planten
Toteenweekàtiendagennahet uitplanten
kan op onkruidvrije en liefst vochtige grond
worden gespoten met propachloor of metazachloor. Dezemiddelentoepassenopschonevochtige grond.Ook hier kan overwogen
wordenof eenrijenbespuiting gecombineerd
met schoffelen tussen de rijen, uitgevoerd
kan worden. Na opkomst van de onkruiden
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kan worden gespoten met desmetryn, op
onkruiden in het tweeblad-stadium. Om de
werkingteversterkeneneeneventuelekans
op gewasschade te verkleinen, is het gewenstomtegendeavondtespuiten.
Een te vroege toepassing van desmetryn
kan het gewas ernstig beschadigen. De
planten moeten goed zijn aangeslagen en
vijf àzesechte blaadjes hebbenomdit middelte kunnenverdragen.Zelfs dan kannog
geelverkleuring aan de bladeren optreden.
Tweeweken nadetoepassing isermeestal
eenvolledigherstel.
Grassenwordendoordesmetrynnietbestreden.Voordebestrijdingvangrasachtigeonkruiden kan men in boerenkool alleen gebruik makenvansethoxydim;dedoseringis
afhankelijk van de grassensoort die bestredenmoetworden.

bestrijdt eenjarige tweezaadlobbigen. Wortelkruiden worden alleen bovengronds afgebrand. Grasachtigen worden slecht bestreden. Werkt alleen tegen aanwezige onkruiden en heeft geen nawerking via degrond.
Spuitenonderdrogeomstandigheden.
paraquat(onder andere Gramoxone), dosering2-3literperha
Spuitenvooropkomstofvoorplantenvande
boerenkool. Middel met brede werking.
Werkt alleen tegen aanwezige onkruiden.
Goede werking op of tegen grassen. Geen
nawerking via de grond. Wortelonkruiden
worden alleen bovengronds weggebrand.
Snellewerkingbijfellezonneschijn.

diquat / paraquat (onder andere Actor), dosering4literperha
Spuitenvooropkomstofvoorplantenvande
boerenkool. Middel met bredere werking.
Middelen
glyfosaat(onderandere Roundup), dosering Wortelonkruidenwordenalleenbovengronds
afhankelijk vanonkruidvegetatie en percen- afgebrand. Werkt alleen tegen aanwezige
onkruiden. Somsgeeft dezecombinatie een
tageactievestofvan deformulering
betere werking dan paraquat alleen. Geen
- Tegenkweekgras enandere overblijvende
nawerking via de grond. Snelle werking bij
grassenuitsluitend hetmiddelmeteengefellezonneschijn.
haltevan360gramperlitergebruiken;dosering: 4 liter per ha of 2,5 liter per ha+
eenuitvloeien
glufosinaat-ammonium (Finale),dosering3
- Tegenoverblijvende dicotyleonkruidenals
literperha
akkerdistel en klein hoefblad uitsluitend
Toepassen uitsluitend circa drie dagenvoor
het middel meteengehaltevan360gram
opkomst van het gewas of voor het planten
per liter gebruiken;dosering:6liter perha
op aanwezige jonge onkruiden. Vroegtijdige
of4literperha+eenuitvloeier.
voorbereiding van zaaibed of produktieveld
verdient aanbeveling teneinde te bewerk- Tegen eenjarige onkruiden is 2-4,5 liter
stelligen dat op het moment van toepassen
per ha voldoende al naar gelang het gezoveelmogelijkonkruidenzijnopgekomen.
halte. Toepassen in de periode van één
Het is verboden dit middel in grondwatertot vier weken voor het zaaien of planten
beschermingsgebiedentegebruiken.
wanneer de onkruiden voldoende bladmassa hebben gevormd. Bij bestrijding
van eenjarige onkruiden mag na een à
metazachloor(Butisan S),dosering2,5tot3
tweedagenaleengrondbewerkingplaatsliterperha
vinden;bij debestrijding vanwortelonkruiToepassen na het aanslaan van de planten
den moet hiermee tenminste één week
op onkruidvrije liefst bezakte, gesloten,
wordengewacht.
vochtige grond.Opzavelgronden metmaximaal 20% slib en tenminste 2% humus,
maar ook op zandgronden met 4 à 5%hudiquat(onderandereReglone), dosering 3
mus2,5literperhagebruiken,opzwaardere
literperha
en humusrijke gronden 3 liter per ha.SpuiToepasbaar voor opkomst of voor het planten op een droog gewas. Door contactwerten van de boerenkool. Het middel diquat
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king worden slechts net gekiemde of zeer
kleineonkruidenbestreden.Wanneer nahet
planten een beregening moet worden uitgevoerd,ishetnoodzakelijkditvoordetoepassingvanmetazachloortedoenwegenskans
op schade door inspoeling. Dit kan ook het
gevolgzijnnaveelneerslag.Hetmiddelmetazachloor niet toepassen in grondwaterbeschermingsgebieden en op zandgronden
meteenhumusgehaltelagerdan3%.
propachloor (onder andere Luxanpropachloor575FC,Ramrod), dosering 8literper
ha
Toepasbaar kort na het zaaien, of in uitgeplante boerenkool na het aanslaan en op
een vochtige en gesloten grond. Er is kans
op schade in ter plaatse gezaaide boerenkool wanneer kort natoepassing veel neerslag valt. Niet spuiten bij warm weer in de
buurt vanbloeiende tulpen.Kansopschade
bij naastliggende percelen met bloeiende
granen, augurken, meloenen, tomaten en
komkommers inverband metdampwerking.
Het is verboden dit middel in grondwaterbeschermingsgebiedentegebruiken.

- tegenopslagvan granen:
2,5-3liter+5literolieperha;
- tegenkweekgras:
3-4liter+5literolieperha.
Toepasbaar in elk gewasstadium. Spuiten
op droge onkruiden tussen het 2-4 bladstadium en het einde van de uitstoeling.
Kweekgras moet 15-25 cm hoog zijn en
wordt alleen bovengronds bestreden. De
werking ispasna2à3wekenzichtbaar.De
onkruiden vertonen in deze periode echter
geengroeimeer.Nietgelijktijdigmeteen ander herbicide verspuiten. Voor consumptiegewassen geldt een veiligheidstermijn van
drieweken.Niettoepasseningrondwaterbeschermingsgebieden.

De hier opgenomen adviezen voor chemische onkruidbestrijding gelden op het momentvansamenstelling.Nakorteof langere
tijd kan verandering in de adviezen optreden. Raadpleeg dus ook steeds de meest
recente versievandeGewasbeschermingsgids en de Gewasbeschermingsadviezen
alsmededegebruiksaanwijzing ophetetiket
van hettoe te passen middel.Bijtwijfel kan
de DLV worden geraadpleegd. In tabel 26
desmetryn (Semeron), dosering 1-1,5kgper wordt een overzicht gegeven vandete verwachten effecten van de besproken middeha
len.Vooreenbeschrijving enafbeeldingvan
Toepasbaar in ter plaatse gezaaide en uitde indezetabelgenoemde onkruidenwordt
geplanteboerenkool.Interplaatsegezaaide
verwezen naar het boekje Akkeronkruiden
boerenkool vanaf het vijfde à zesde echte
enhunkiemplantenvanH. Glas.
blad-stadium van het gewas. Deuitgeplante
koolmoetminstensvijf àzesechtebladeren
hebben. Grassen worden door desmetryn
niet bestreden. De laagste dosering gebruiMechanischeonkruidbestrijding
ken ineen periode met ongunstigeomstandigheden (bij hoge temperatuur en een
Een mechanische onkruidbestrijding moet
minder afgehard gewas, bij voorkeur tegen
altijd ondiep zijn en worden uitgevoerd bij
deavondspuiten).Kortnadebespuitingkan
netgekiemdeofjongeonkruiden.Eendiepe
tijdelijkenigebladverkleuringoptreden.
grondbewerking kan te veel grond aan de
wortels van het onkruid laten,waardoor ondernietaltedrogeomstandighedendekans
sethoxydim (Fervinal) + Schering-11 olie,
groot is dat het onkruid weer aanslaat. Ook
doseringafhankelijkvanonkruidvegetatie:
wordt bij diep bewerken de kans opschade
- tegenopslagvanraaigras:
aan de wortels van het gewas groter. Me1-1,25liter+3literolieperha;
chanische onkruidbestrijding wordt meestal
- tegenhanepootenwindhalm:
uitgevoerdtussenderijen,maarinderijook
1,25-1,5liter+3literolieperha;
wel handmatig. De werkbreedte van de
- tegenduistenwildehaver:
werktuigen kan het beste worden afgesteld
1,5-2liter+3literolieperha;
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Tabel26. Overzicht van het te verwachten effect van de middelen bij de aangegeven tijdstippen en
doseringen.
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botanischenaam
Violatricolor
Mercurialisannua
Alopecurusmyosuroides
Fumariaofficinalis
Polygonumlapathifolium
Veronicaspecies
Chenopodiumalbum
Chrysanthenumsegetum
Anagallisarvensis
Echinochloacruss-galli
Galeopsistetrahit
Capsellabursa-pastoris
Sinapisarvensis
Lamium amplexicaule
Matricariachamonillas
Galiumaparine
Urticaurens
Seneciovulgaris
Raphanusraphanistrum
Galinsogaparviflora
Euphorbiahelioscopia
Atriplexspecies
Stellariamedia
Lamiumpurpureum
Polygonumpersicaria
Spergulaarvensis
Poaannua
Polygonumaviculare
Aperaspica-venti
Thlaspiarvense
Polygonumconvolvulus
Solanumnigrum

++=gevoelig;+=matiggevoelig;-=weiniggevoelig;0=onbekend
op de breedte van de zaai- of plantmachine
in verband met de aansluitrijen. De werkbreedte per element moet zodanig zijn dat
geen gewasbeschadiging optreedt.
Door de ruime rijenafstand kan in geplante
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boerenkool goed worden geschoffeld, soms
in combinatie met aanaarden. De onkruiden
tussen de rijenworden weggeschoffeld en in
de rij onder grond bedolven, mits deze niet
tegroot zijn.

Zodra de boerenkoolplanten vast staan en
de onkruiden nog kiemen of nog zeer klein
zijn, kan ook gebruik gemaakt worden van
een onkruideg. Kluitplanten moeten echter
welvoldoende diepstaan,omdatandershet
gevaar bestaat dat ze losgetrokkenworden.
De bewerkingsdiepte van maximaal driecm
isbijjong onkruidvoldoende. Deeffectiviteit
vandebewerking issterkafhankelijk vande
rijsnelheid. Bij een te hoge snelheid neemt
dekansopgewasschade echtertoe.Bijeen
rijsnelheid van 4-5 km per uur worden onkruiden goed bestreden.Snelopdrogenvan
de bewerkte laag is belangrijk zodat onder
goed drogende omstandigheden moet wordengewerkt.

Het succes van de mechanische onkruidbestrijding hangt af vande inzet en het inzicht
vande teler, de onkruidvegetatie, degrondsoortenhetweer.
Inhetalgemeen echter zaldoor ééntotenige malenschoffelen aleengoedonkruidbestrijdingsresultaat behaaldkunnenworden.
Op de rijen kan het onkruid ook bestreden
wordenmetbehulpvaneen"schoonlandeg".
Hiermede zal het perceel bewerkt moeten
worden wanneer er nog geen onkruid staat.
Dooropeenzonnige,sneldrogende daghet
perceel te bewerken, wordt de bovengrond
losgemaakt en verdrogen de gekiemde onkruidzaden.
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Ziekten
Algemeen
In het algemeen is boerenkool een snel
groeiend en sterk gewas dat door weinig
ziektenwordtaangetast.
Toch kan een aantal bladvlekkenziekten
optreden.Dezeziektenzijn nietduidelijknadeligvoorhetniveauvandeopbrengstmaar
wel voor de kwaliteit van het te oogsten
produkt. Als op het blad van de boerenkool
vlekken voorkomen, komt het produkt inde
laagste kwaliteitsklasse of wordt soms zelfs
geheel onverkoopbaar. Vooral in gebieden
waarboerenkoolwordtgeteeldnaastandere
koolgewassen, is de kans op bladvlekkenziektengroot.Hetachterlatenvanaangetaste gewasresten op het veld kan de kansop
hetoptredenvanbladvlekkenziektenvergroten.Voorbestrijdingvandezeziektenzullen,
zolanger noggeen resistente of mindergevoelige rassen beschikbaar zijn, fungiciden
ingezet moeten worden. Deze zijn echter
voor boerenkool beperkttoegelaten.Hetbestrijdingsmiddel moet niet worden ingezet
voordat de ziekte in het gewas is gesignaleerd en/of de weersomstandigheden voor
het optreden gunstig zijn. Het is dan ook
heel belangrijk dat het gewas regelmatig op
ziekten wordt gecontroleerd. Voor de volledigheid wordt hieronder een opsomming
gegeven van ziekten die eventueel tijdens
deteeltkunnenoptreden.

Schimmelziekten
Kiemplantziekten
Diverse schimmels, zoals Thanatephorus,
Alternaria,LeptosphaeriaenBotrytis-soorten
kunnen wegval van kiemplanten veroorzaken. Zaad dat besmet is met Altemariasoorten of Leptophaeria maculans moet
wordenontsmet metiprodion,respectievelijk
thiram/benomyl, thiram carbendazim enthiram/thiofanaat-methyl. Het ontsmetten ge48

beurt door de zaadbedrijven. Let er bij de
aankoopopofdituitgevoerdis.
Dezogenaamde"zwartpoten"wordenveroorzaakt door Thanatephorus cucumeris (Rhizoctonia solani).Opde stengelvoet onstaan
blauw-zwarte vlekken en de stengelvoet
snoert in.Ophetzaaibed kanvoor hetzaaieneenbehandeling mettolclofos-methyluitgevoerd worden, of na het zaaien een behandelingmetiprodoin.
Bladvlekkenziekten
Alternariabrassicaeen Alternaria brassicicola (spikkelziekte)
Deze ziekten treden vooral op bij vochtige
weersomstandigheden en een minimumtemperatuur van circa 13°C. De aantasting
begint meestal met enkele vlekken op de
oudere bladeren.Zezijn rond, bruin,omgeven door een gele zone en bedekt meteen
"poeder" van bruine sporen,die later ophet
blad de voor Alternaria-soorten karakteristieke"staart"vanbruinevlekjes veroorzaakt.
Vaak zijn duidelijke ringen zichtbaar in de
vlek. De voor Mycosphaerella typerende
zwarte puntjes ontbreken. Een zwaar aangetastbladvergeeltensterftvroegtijdigaf.
Mycosphaerellabrassicicola
Bijeen hoge relatieve luchtvochtigheid (RV)
van 90-100% en een temperatuur van 026°C worden de ascosporen van de Mycosphaerella-schimmel uitgestoten en komen
viadewindenopspattendwater opdeplant
terecht. Deascosporen kiemenhetsnelstbij
een temperatuur van 15-21°C en een RV
van 90-100% (24 uur) en kunnen via de
huidmondjes dewaardplant infecteren.Voor
de kieming van de sporen is ongeveer vier
tot zes dagen nodig met weersomstandigheden zoals hierboven vermeld. Er ontwikkelt zich tussen en in de waardplantcellen
een mycelium dat na twee tot drie weken
vlekken op het blad tot gevolg heeft. Deze

bladvlekken worden gevormd bij temperaturen van 0-28°C, aannemende dat de RV
90-100% bedraagt. De ontwikkeling van de
ziekte verloopt echter het snelst bij een temperatuur tussen de 16-20°C en een hoge
RV. Mycosphaerella brassicicola tast alleen
Brassica-soorten aan.
Een directe bestrijding van deze ziekte is
momenteel niet mogelijk, omdat geen van
de toegelaten middelen in andere koolgewassen eentoelating heeft inboerenkool.
Omdat bladvlekken veroorzaakt door Alternaria en Mycosphaerella niet altijd even
makkelijk van elkaar te onderscheiden zijn,
worden intabel 27 enige verschilpunten tussen de bladvlekken vermeld. Deze in tabel
27 genoemde kenmerken zijn zeer goed
zichtbaar met een loep (vergroting circa 10
maal).
De verschillen 1, 2 en 3 zijn niet altijdspecifiek. Soms is de kleur van een Mycosphaerella-vlek ook donkerbruin, of is er een duidelijke gele zone zichtbaar, terwijl Alternariavlekken ook wel eens geen gele zone
vertonen. Worden echter de verschillen 4 en
5 aangetroffen dan bestaat er geen twijfel
meer over de ziekteverwekker, want deze
kenmerken zijn specifiek voor de desbetreffende schimmel.
Leptosphaeria maculans (Vallers) (Phoma
lingam)
Op de bladeren onstaan papierachtige witte
vlekken, waarin zich vrij grote vruchtlichamen (zwarte stippen), willekeurig gerang-

schikt,vormen. Eendirecte bestrijding is niet
mogelijk. Boerenkool heeft in het algemeen
weinig lastvan deze ziekte.
Knolvoet(Plasmodiophorabrassicae)
Deze ziekte wordt veroorzaakt door de
schimmel Plasmodiophora brassicae, die
door middel van rustsporen jarenlang in de
grond kan overleven.Aan de wortels van de
planten ontstaan onregelmatige opzwellingen (knollen),die dewater- en voedselopname van de plant bemoeilijken. Aangetaste
planten blijven achter in groei en gaan op
zonnige dagen slap hangen. De schimmel
kan alleen kruisbloemige planten (ook onkruiden zoals herderstasje) aantasten. De
rustsporen van Plasmodiophora kunnen 10
tot 15jaar indegrond levensvatbaar blijven.
Een directe bestrijding van de schimmel is
niet mogelijk. Een laag gehalte aanopneembaar calcium in de grond werkt de ziekte in
de hand. Op lichte zandgronden zal bij een
lagere infectiedruk meer aantasting optreden
dan opde zwaardere kleigronden.
Knolvoet is een echte bodemgebonden ziekte, die alleen verspreid kanworden via zieke
grond (ook potgrond) en aangetaste planten.
Hygiëne isdus uiterst belangrijk.
Resistente rassen zijn nog niet beschikbaar.
Boerenkool vertoont in de groep kruisbloemigen de meeste tolerantie tegen deze bodemschimmel.
Valsemeeldauw(Peronospora parasitica)
Bij aantasting onstaan op de bladeren gele
vlekken, die meestal begrensd worden door

Tabel27.VerschillentussenAlternariaenMycosphaerellabladvlekken.
Alternaria-vlekken

Mycosphaerella-vlekken

1. meestalomringddoorbredehelgelezone

1. meestalomringddoorsmallebleekgelezone

2. vlekkendonker-totlichtbruin

2. vlekkenmeergrijsbruin

3.duidelijke"ringen"indevlekkenzichtbaar

3. meestalgeen"ringen"indevlekkenzichtbaar

4. bruinesporen(alssprietjes) zichtbaarop
devlekken

4. nooitbruinesporenzichtbaar (wordenniet
gevormd)

5. nooitvruchtlichamenzichtbaar(worden
nietgevormd)

5.vruchtlichamen(alszwartestipjes)zichtbaarin
devlek
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nerven.Aandeonderzijde vanhet bladverschijnen bij vochtige weersomstandigheden
in de vlekken de witte sporendragers met
sporen.
De ziekte treedt het meest op tijdens perioden met een hoge luchtvochtigheid. Ter
voorkoming van aantasting niet te dicht
zaaienendekassengoedluchten.
Echtemeeldauw(Erysiphecruciferarum)
Opbladeren,bladstelenenstamverschijnen
witte poederachtige vlekken. Bij ernstige
aantasting kan het bladvroegtijdig vergelen
en afvallen. Later in het seizoen verdwijnt
het witte schimmelpluis van de vlekken en
blijven er zwart geaderde plekjes achter. In
drogejarenzijnermeerproblemen,watkan
leidentotafkeuringvanhetprodukt.
De schimmel floreert het beste bij droog
zonnig weer. Tot nu toe is deze ziekte in
Nederlandvanweinig belang.
Witteroest(AlbugoCandida)
Alle delen vande plant, behalve dewortels,
kunnen aangetast worden. Op de bladeren
wordenpukkelsmetwitte"blazen"zichtbaar,
die bijopenbarsten eenwit poeder vansporen verspreiden. De pukkels variëren in
grootte.Later inhetseizoenkunnendepukkelsbruinverkleuren.
Deschimmeloverleeft ongunstigeweersomstandigheden als oospore (rustspore) in de
grond. Perioden met een hogeluchtvochtigheid bevorderen de ziekte. Een directe bestrijdingisnietmogelijk.

Bacterieziekten
Zwartnervigheid(Xanthomonascampestris)
De meest voorkomende symptomen op het
bladzijn devande bladrand uitgaandegele
verdrogende vlekken, met zwart doorschemerende nerven. Tevens kunnen er verspreid over hetbladdonkere hoekige (soms
ook afgeronde) vlekken voorkomen, die
meestal een waterige rand hebben en omgeven worden door vergeeld bladweefsel.
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Bij een ernstige aantasting kleuren devaatbundelsindestronkenzwart.
Deze bacterieziekte kan met het zaad overgaan, maar kan ook overblijven op andere
waardplanten dan boerenkool enopgewasresten. Het bestrijden van zwartnervigheid
metchemischemiddelenisnietmogelijk.Als
in een perceel zwartnervigheid voorkomt,
wordt ter voorkoming van verspreiding aangeradenalleendoorditperceeltelopenofte
rijdenalshetnoodzakelijkis.

Middelen
Voortoepassingvandegenoemdemiddelen
wordt verwezen naar de meest recente uitgave van de Gewasbeschermingsgids. De
hieropgenomenadviezengeldenophetmomentvansamenstelling.Nakorte of langere
tijd kan verandering in de adviezen optreden. RaadpleegdussteedsdemeestrecenteversievandeGewasbeschermingsgids of
de Gewasbeschermingsadviezen en degebruiksaanwijzing op het etiket van het desbetreffende middelopdeverpakking.

Overigeziektenengebreken
Vorstschade
Bij boerenkool kunnen ernstige verliezen
ontstaandoorbevriezing.Hoewelhetgewas
goed tegen lage temperaturen kan,kunnen
bevrorenbladdelen nahetontdooienpapperig worden. Als de cellen van het bladweefsel nog intact zijn, kan het water weer
worden opgenomen. Het bladweefsel wordt
dan sponzig en taai. Zijn na bevriezing alle
cellen afgestorven, dan kan er geen water
meer worden opgenomen. Het aanwezige
water verdampt gedeeltelijk en het weefsel
droogt uit;alshetwater nietverdampt,wordt
het blad papperig en vormt het een invalspoort voor allerlei secundaire schimmels en
bacterin. Degrauwe schimmel Botrytiscinerea,isinderegeleenschimmeldievandergelijkeomstandighedenkanprofiteren.

Plagen
Insekten
In boerenkool komen maar weinig plaaginsektenvoor.Hetmeestheeftmenmetluizen
te maken en in mindere mate met koolvlieg
enaardvlooienenenkele rupsensoorten.De
schadebestaatuiteenopbrengstreductieen
dooraantastingontstaat kwaliteitsverlies.De
laatstejarenwordtechtervanwegebescherming van het milieu en als kostenbesparing
opmiddelentoepassing,gewerktaansystemen waarbij de te gebruiken hoeveelheid
middel per hawordt gereduceerd. Eengoede ontwikkeling is het toenemend gebruik
van selectieve middelen en biologische bestrijdingdoormiddelvanbacteriepreparaten.
Koolvlieg(Deliaradicum)
Schade veroorzaakt door de koolvlieg komt
in boerenkool zeer incidenteel voor. De
roomkleurige maden beschadigen de stengelbasis enborenzich in hetonderste stengeldeel.
Deze aantasting veroorzaakt bovengronds
een lichte verkleuring (geelachtig) van de
bladeren en kan zelfs leiden tot een totale
verwelking van de plant. Deze verschijnselentredenvooralopbijpasuitgeplanteboerenkool tijdens een koolvliegvlucht in droge
perioden. Bij voldoende vocht kunnen de
planten zich meestal herstellen (groeikrachtiggewas)omdatzedangemakkelijknieuwe
wortelskunnen vormen.
Dekoolvlieg is4-7 mmlangenlichttotdonkergrijsvankleur. Deeierenzijnongeveer1
mm lang en wit tot roomachtig. De larven
(maden)zijninvolgroeidetoestand7-10 mm
lang en zien er glimmend wit uit. De eieren
worden in de grond nabij de plantvoet gelegd, hetzij afzonderlijk, hetzij in pakketten
van 2-30 stuks. De duur van het eistadium
varieert in het veld van drie tot achtdagen.
De duur van het larvenstadium loopt uiteen
van 15 tot 37 dagen. Gewoonlijk begint de
eerste vlucht van de koolvlieg in detweede

helft van april. De eiafzetting begint circa
vier dagen na het beginvande verschijning
en gaat drie tot vijf weken door. Demeeste
larven wordenvaak inde eerste drieweken
van mei aangetroffen. Deschadewordtdan
ookvanhalfmeitothalfjunigeconstateerd.
De tweede vlucht begint reeds in juni en
gaat door tot injuli. Dit isde periodewaarin
de meeste boerenkool ter plaatse wordt
gezaaidofgeplant.
In augustus verschijnt de derde vlucht, die
meestal niet scherp van de tweede is gescheiden. De eiafzetting door deze vlucht
kan voor de pas geplante of nog te planten
boerenkoolvanbetekeniszijn.
Of eieren van de koolvlieg worden afgezet,
kan men vaststellen door gebruik te maken
vaneilegvallen.
Chemischebestrijding
Op het plantenbed kan de koolvlieg bestredenworden metfonofos of chloorpyrifos. Bij
ter plaatse zaaien kan een bestrijdingtegen
de koolvlieg worden uitgevoerd met carbofuran met behulp van een granulaatstrooier
op de zaaimachine. Een andere mogelijkheid is,om naopkomst wanneer hetgewas
in het tweede bladstadium is, een rijenbespuitingmetfonofosuittevoeren.
Na het uitplanten kunnen de maden vande
koolvlieg bestreden worden door de planten
bijdevoetaantegietenmetchloorpyrifosof
fonofos.
Koolrupsen(Pierisbrassicae,P.rapae,Mamestrabrassicae)
Demeestvoorkomende soorten rupsen,die
tot een plaag kunnen leiden zijn het kleine
koolwitje (Pieris rapae) en de kooluil (Mamestrabrassicae).
Kleinkoolwitje(Pierisrapae)
Het kleine koolwitje verschijnt in mei. De
kleurendevormvandeeitjes zijngelijkaan
die van het grote koolwitje. De rupsen zijn
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strijding is ook mogelijk met een toegelaten
synthetischpyrethroïde.

gelig van kleur; later worden zegroen enin
hetvolwassenstadiumzijnzefluweliggroen
metdriesmallegelerugstrepen.
Kooluil(Mamestrabrassicae)
De kooluil verschijnt half mei uit de poppen
inde grond,waarin ze overwinterd hebben.
De vlinder vliegt alleen gedurende de ochtend- en avonduren enzet danzijn eitjes in
pakjes af. Na 12-18dagen komen uitde bijnazwarteeierenderupsen.Dezejongerupsen zijn geel met een zwart kopkapsel. Na
enkele vervellingen zijn de rupsen meestal
groen meteendonkere streep opde rugen
lichtere strepen op de flanken. Nade vijfde
vervelling worden de rupsen licht bruin tot
zwart. De rupsen vreten vrij onregelmatige
gatentussen de nerven. Devolgroeide rupsen kruipen in de grond om te verpoppen.
Detweede generatie verschijnt inaugustus;
de rupsen daarvan kan men tot laat in de
herfstvinden.
Koolrupsen kunnen effectief bestreden wordenmetselectieve bestrijdingsmiddelen,zoalsbacteriepreparaten Bacillusthuringiënsis.
De bacteriepreparaten zijn niet schadelijk
voor andere dieren. De rupsen kunnen het
best bestreden worden als ze nogjong zijn.
Sommige soorten kunnen al vroeg na het
uitplanten op het gewas voorkomen, zodat
de bestrijding in dat geval ook vroeg kan
beginnen. Men kan spuiten met een biologisch of een chemisch middel. De meeste
chemische middelen kunnen worden gemengd met een luisbestrijdingsmiddel. Be-

Melige koolluis (Brevicoryne brassicae) en
andere
De melige koolluis overwintert als ei oponderanderekruisbloemigen.Naenkeleongevleugelde generaties komen in mei de gevleugeldejonge luizen,diezichopdejonge
koolplanten vestigen. Deze luizen brengen
ongeslachtelijkjongeluizenvoortenvormen
kolonies. De melige koolluis is 2-2,4 mm
lang, grauw-groen en bedekt met een lichtgrijzepoederachtigesubstantie.
De generatieduur kan variëren van 8 tot 40
dagen. Hetweer heeft een grote invloedop
de generatieduur endaarmee op het aantal
generaties.Ishetkoudennatweer,danzullen er minder gevleugelde luizen zijn. Bovendien sterven er ook veel luizen door de
regen. De luizen kunnen zich ook zeer snel
vermeerderen, waarbij aan de onderzijde
vanhetbladsteedsnieuwekoloniesworden
gevormd. In september verschijnen er gevleugelde mannetjes ennaparingbeginthet
wijfje met het leggenvandeglanzendzwartewintereieren. Demetkoolluis bezettebladeren worden bobbelig, krullen vaak om en
vertonen witachtige tot paarsachtige vlekken.
Deeerste luizen kunnen alvroeg nahetuitplanten worden waargenomen, waardoor
een aantasting dan al tot schade in hetgewas kan leiden. Een bestrijding moet dan
worden overwogen met selectieve middelen

Tabel28.Toegelateninsekticidenvoorbestrijdingrupsenen bladluizenin boerenkool.
werkzame stof

formulering

azinfos-methyl/dimethoaat spp. 20/10%
bacterie-preparaat*
spp. 2,5%
carbaryl
spp. 50%
dichloorvos
vlb. 500 g/l
mevinfos
vlb. 240 g/l
pirimicarb*
spp. 50%
pyrethroïde (gehalte zie achter merken)

dosering
per ha
1.5
kg
0,5 -1,0 kg
1
-1,5 kg
2
I
0,75
I
0,5
kg
0,15 -0,30ml

veiligheids, termijn
3 weken
7 dagen
4 dagen
4 dagen
7 dagen
7 dagen
7 dagen

selectieve
werking
++
+
+
+
+

werkzaam tegen

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

(spp.=spuitpoeder;vlb.=vloeibaar; *meestaanbevolenmiddelen; -=geen selectievewerking;+=wel
selectievewerking;++=selectievewerkingopsoortenrupsen)
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Tabel29.Bacteriepreparatenvoorbestrijdingvan rupsenin boerenkool.
middel

dosering

werkzaamtegen

aseptasporin CT
bactospeine
thuricide HP
dipel

1kg perha
0,05-0,1%(50-100g per100Iwater)
0,05-0,1%(50-100g per100Iwater)
0,05-0,1%(50-100g per100Iwater)

kooluil,koolmot, koolwitje
gamma-uil, koolwitje
gamma-uil, koolwitje
koolmotje,koolwitje

tegen luizen,onder andere pirimicarb,waarmee de natuurlijke vijanden van de luis in
leven blijven (tabel 28). In tabel 29 wordt
een overzicht gegeven van de te gebruiken
bacteriepreparaten.
Voor eventuele gelijktijdige bestrijding van
de koolrups en luis kan gebruik wordengemaakt van middelen die tegen alle twee
soorten insekten werken, maar ook van
combinatiesvanspecifiekemiddelen.
Aardvlooien(Phyllotreta-soorten)
Aardvlooien vormen een probleem bij ter
plaatsegezaaidemaaiboerenkool.
Dekleine metaalglanzende ofgeelgestreeptespringende kevertjes vretenvenstertjes in
deonderste bladeren en later gaatjes inhet
blad. Ze veroorzaken de meeste hinder bij
schraalweerinhetvoorjaar ophetzaaibed.
Een bestrijding bestaat uit een bespuiting
met parathion. De bestrijding bij voorkeur
's morgens vroeg toepassen. De onderste
bladeren en de grond moeten goed worden
geraakt.Deveiligheidstermijnisdrieweken.
Koolwittevlieg(Aleyrodesproletella)
Vooralineenzachte herfst enwinter kanop
boerenkool de koolwittevlieg massaal voorkomen.
Dezevlieg beschadigt hetgewas niet,maar
de schade bestaat uit "het aanwezig zijn"
vanditinsektopdebladerenvandeboerenkool. Bovendien ontwikkelt zich op de uitwerpselen van de koolwittevlieg een zwarte
schimmel, de zogenaamde roetdauw. Op
plaatsen waar de koolwittevlieg wordt waargenomen,moettweetotdriekeeromdezeven dagen worden gespoten met een synthetisch pyrethroïde, eventueel afgewisseld
metmevinfos.

Wildschade
In boerenkool kan gedurende de winter gemakkelijk schade ontstaan als gevolg van
wild. Boerenkool is wat dat betreft een
kwetsbare teelt. Vooral tijdens een vorstperiode met sneeuw kunnen fazanten, duiven,eendenenganzendeplantensterkbeschadigenenbevuilen.

Slakken
De meest voorkomende schadelijke slak is
de 1-4 cm lange,lichtgrijze tot grauweveldslak(Deroceras reticulatum),dietotbovenin
de boerenkoolplanten kan kruipen en veel
schade aan het blad kan veroorzaken.Andere schadelijke slakkensoorten zijn degrote 10 cm lange roodbruine aardslak (Arion
rufus) en de 1-4 cm lange zwarte veldslak
(Arion hortensis). Deslakken zijn het meest
actief in voor- en najaar, maar ook wel in
koeleennattezomers.
Door preventieve maatregelen kunnen de
problemen met slakkenwordenverminderd.
Zorg ervoor dat op de percelen geen grof
zaai-of plantbedligt. Eengrofzaai-ofplantbedbiedtslakkeneengoedeschuilplaatsen
vermindert maakt de trefkansen voor slakkenkorrels.Wanneer er indevoorvruchthogeaantallenslakkenaanwezigwaren,ishet
goeddegrondnadeoogstenkele malenbij
droog weer te eggen.Maai slootkanten kort
en houd hierlangs één meter vrij van onkruid. Bekalk deze strook na het regelmatig
eggen bij droog weer of strooi er scherp
zandop.Wanneer regenwordt verwacht, is
hetgewenst destrookvanslakkenkorrels te
voorzien. Houd de grond vlak, maar ook
droog.Ditkanonderanderealsdegrondvrij
vanonkruidwordtgehouden.Grondmeteen
53

fijne kruimelstructuur levertgoede resultaten
op.
Voor de bestrijding kan methiocarb worden
gebruikt.Vaakkomendeslakkenalleenaan
de rand van de percelen voor, zodat met
een behandeling van de rand kan worden
volstaan. Bij aanwezigheid van slakken,
moetdebehandelingophetplantenbedvanaf begin april beginnen enop hetproduktieveldvanafbeginaugustus.

Middelen
Voor de toepassing van de niet in tabel 28
genoemde middelen wordt verwezen naar
de meest recente uitgavevan deGewasbeschermingsgids of de Gewasbeschermingsadviezen. Dehieropgenomenadviezengelden op het moment van samenstelling. Na
korte of langere tijd kan verandering in de
adviezen optreden. Raadpleeg degebruiksaanwijzing op het etiket van het toe te passen middel. Daarnaast kunnen ook bedrijfsdeskundigenvandeDLVgeraadpleegdworden.

Aaltjes
Algemeen
De aaltjes die in de koolgewassen problemen kunnen geven, behoren vooral tot de
groepvandecysteaaltjes. Dezeaaltjesdanken hun naam aan hetfeit dat de vrouwtjes
nadatzeeierenhebbengevormd,verharden
tot keiharde bolletjes, de zogenaamde cysten. Binnen deze cysten kunnen de eieren
een lange periode overleven. Uit de eieren
komen inhetvoorjaar larvendievrijdoorde
grond kunnen bewegen. Met hun mondstekel maken ze een opening in een wortel,
waardoor ze de wortel binnenkruipen. Binnen de wortel leven ze van de plantensappen en worden volwassen. Na de vorming
van eieren sterven de vrouwtjes en blijven
daarnaalscystenindegrondover.
Alsreactieopditbinnendringengaatdewortel nieuwe zijwortels vormen, waardoor een
baardig uiterlijk kan onstaan. Wanneer een
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wortelstelsel door grote aantallen larven
wordtaangeprikt,wordtdewortelfunctieverstoord en vindt er groeiremming plaats. Bij
zeerzwareaantastingkunnenjongeplanten
bijterplaatsezaaienzelfsafsterven.
Bietecysteaaltje (Heterodera schachtii - wit
bietecysteaaltje; Heterodera trifolii f.sp.betae-geelbietecysteaaltje)
Het witte en gele bietecysteaaltje vormen
kleine, eerst witte en later bruin gekleurde,
citroenvormige cysten aan de wortels. De
wortels zijn dan meestal sterk vertakt. Bij
aantasting van uitgeplante boerenkool kan
pleksgewijs een slechte groei voorkomen,
soms echter ook vertraagde groei over het
heleperceel.Bijzwareaantastingtreedtmogelijkopbrengstdervingop.
Bij ter plaatse gezaaide boerenkool kan,
wanneer het geruime tijd koud en droog is,
door aantasting van bietecysteaaltjes tamelijk veel uitval van kiemplanten en groeivertragingoptreden.
Om problemen met deze aaltjes te voorkomen,wordtaangeradenbijdeteeltvanboerenkool geen suikerbieten, kroten,spinazie,
kool- en koolraapgewassen, radijs en rabarber als vruchtwisselingsgewas in het bouwplanoptenemen.
Voor het zaaien of planten kan men de
grond op aanwezigheid van cysteaaltjes
laten onderzoeken bij het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek in
Oosterbeek. Bij een matige tot zeer zware
besmetting kan een chemische grondontsmettingwordenoverwogen.
Koolcysteaaltje(Heteroderacruciferae)
Het koolcysteaaltje tast alleen kruisbloemigen(Cruciferaeof Brassicaceae)aan.
Het vormt kleine citroenvormige, roodbruine
cystenopdewortels.Ditaaltjetreedtslechts
plaatselijk open isvanweinigof geenbetekenis. Een ruime vruchtwisseling met nietkruisbloemigenisaantebevelen.Eventueel
kan,nagrondonderzoek, eengrondontsmettingwordenoverwogen.
Stengelaaltje(Ditylenchusdipsaci)
Bij aantasting door het stengelaaltje verto-

nendejongeplantenophetplantenbedeen zaaienvanboerenkoolopmet stengelaaltjes
vergroeiing, een verdraaiing van de blad- besmet land, dezelfde moeilijkheden zullen
schijf en soms een verdikking van de blad- optredenalsophetplantenbed.
steel. Bij een aantasting zullen de zichtbaar Het oudere boerenkoolgewas heeft geen
aangetaste planten niet worden uitgeplant. lastvanstengelaaltjes.
Ook met uiterlijk gezonde planten kan het Ter voorkoming van een aantasting door
stengelaaltje echter naar nog onbesmette stengelaaltjes moet mengeenzaaibedaanpercelenwordenovergebracht.
leggen op besmette grond. Bij twijfel moet
Het valt te verwachten dat bij ter plaatse mendegrondlatenonderzoeken.

Deindithoofdstukopgenomenadviezenvoordebestrijdingvanziektenenplagengelden
op het moment van samenstelling. Nakorte of langere tijd kandaarin verandering optreden.Raadpleegdusooksteedsdemeesterecenteversievandegewasbeschermingsgids.
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Opbrengst
Gewicht

tonenbijmaaienvan25-30tonperhectare.

Deopbrengstvanboerenkool issterkafhankelijk van teeltwijze en oogsttijdstip. De
oogstvanstruikboerenkool kanindepraktijk
bij een herfstteelt rond 30 ton per hectare
opbrengen; bij winterteelt is dit rond de 20
ton per hectare. Lagere en hogereopbrengsten komen echter ook voor. Zeker bij een
winterteelt hangt dit mede af van het feit of
voor danwel tijdens eenvorstperiode wordt
geoogst.

Oogsttijdstip

De opbrengst van maaiboerenkool is sterk
afhankelijkvandezaaidatum.Ongeveerdrie
wekennazaaienkanwordengeoogst.Bijde
oogst is het belangrijk eengoede opbrengst
te verkrijgen, met een minimum aan ongewenste stengel.Zovarieert de opbrengst bij
het strippen van maaiboerenkool van 15-20
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Voor de verse markt wordt geoogst als de
struik volgroeid is. Er is geen sprake van
een bepaald rijpheidsstadium. Men kandus
oogsten wanneer het uitkomt. Uitstellen van
deoogstkanechterverminderingvande kgopbrengstgevendoordatdeonderstebladeren verouderen en verkleuren. Deoogstperiodevoordeversemarktlooptvanhalfseptembertothalfmaart.
Voor de industriële verwerking wordt gemaaid als het gewas nog volkomen gezond
is envrij vanverkleurd,besmet en rot blad.
De oogstperiode van maaiboerenkool kan
afhankelijk vanhetcontract lopenvanjulitot
eindoktober.

Oogst
Inleiding
De oogst van boerenkool strekt zich over
een lange periode uit. Van de boerenkool
dievoordeverse marktwordtgeteeld,wordt
per veildag een hoeveelheid geoogst. Het
tijdstipwaaropmetdeeersteoogstkanworden begonnen, hangt af van het gemaakte
planningschema. In augustus kan reeds de
vroege herfstboerenkool geoogst worden.
Later in het seizoen wordt dit gevolgd door
de late herfst- vroege winter- enlatewinterboerenkool. De belangrijkste aanvoermaandenzijnnovember,decemberenjanuari.
Bij de teelt van maaiboerenkool voor deindustrie worden oogst en levering contractueelvastgelegd.

Oogstmethode
Deoogstvanstruikboerenkoolvoordeverse
markt wordt met de hand uitgevoerd, door
de struik met een mes van de stam te
snijden of te hakken,eventueel metgebruik
van oogstband. Hierbij wordt eenmalig geoogst. In 1991 is er op de Zuid-Hollandse
eilanden voor het eerst op grote schaal (20
ha) ervaring opgedaan met de gemechaniseerde oogst van struikboerenkool. Mechanisatiebedrijf TumobaBVheeftspeciaalvoor
dit doel een machine ontwikkeld (zieafbeeldingenoppagina40).
Hetbetreft eentweerijige oogstmachinemet
rupstractie waarbij de voorzijde van demachine bestaat uit een oogst-unit met afsnijinrichting en plukelementen. De oogsters
zittentussendeafsnij-inrichting enhetplukelementin,methungezicht indezelfde richting. Wanneer de stam afgezaagd wordt,
pakken zij deze vast, verwijderen eventueel
geel blad en voeren de stam vervolgens in
een snijkop, op dezelfde wijze als dat bij
spruitkool gebeurt. Vier roterende mesjes
snijden het blad van de stronk; via een

transportband komt het blad daarna bij een
elevator. Deelevator voert het bladomhoog
naar de palletkisten. Er wordt gebruik gemaaktvanplasticfruitkistenzoalsdieopveilingen in omloop zijn. De groente-snijderijen
die het produkt gesneden voor verse consumptieverwerken,nemendeboerenkoolin
dit fust af. Op de oogstmachine staan vier
van deze palletkisten op een draaiplateau.
Telkens wanneer een kist vol is, draait het
plateau automatisch 90gradenenwordthet
produkt aangedrukt. Deze routine herhaalt
zichautomatisch;deoogsters hoevenniette
wachten totdat de kisten voldoende gevuld
zijn.Naeensignaaldatdekistenvoldoende
beladen zijn, zetten de oogsters met de
hand een tweede laag kisten bovenop de
volle kisten. De morsrand en de elevator
worden hydraulisch op de gewenste hoogte
gebracht. Als ook deze vier kisten gevuld
zijn,wordendepalletkisten mettweetegelijk
dooreenhefmastopeenwagengeplaatst.
Op de veiling wordt het produkt in een
vacuümketelgekoeld.Vanwegedegrotebelading per kuub en de dichte pakking van
boerenkool isditnodigombroeivanhetprodukttevoorkomen.
Het machinaal oogstenvan maaiboerenkool
kan op twee manieren gebeuren, namelijk
strippen met een bonenplukker of maaien
met een maai/oplader zoals bij spinazie of
andijvieoogsten.Dezelaatstemethodewordt
het meest toegepast. Bij het strippen ontstaat wel een gunstiger blad/steel verhoudingdanbijmaaien.Hierstaatechtertegenover datdeoogstverliezen aanzienlijk groter
zijndanbij het maaien.Hetmaaienopzwadenendaarnaoprapen heeft als nadeeldat
bijkrapafstellenvanhetopraapmechanisme
de kans opverontreiniging door hetmeenemenvankluitenenstenenvrijgrootis.
In de praktijk wordt dan ook meestal met
eenmaaiopladergeoogst.Hetproduktwordt
met een maaibalkgemaaid en gaat viaeen
opvoerbandnaareenmeerijdendewagen.
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Machinaleoogstvan maaiboerenkool.
Het blad komt op deze wijze niet met de
grond inaanraking,zodat verontreiniging bij
zorgvuldig werken uitgesloten is. Bij het afstellen van de maaibalk moet goed gelet
worden op de mate van stronkvorming.
Naarmate hetgewas ouder is,zalietshoger
gemaaid moeten worden om een kwalitatief
goedprodukttekrijgen.
Inhetalgemeenzaleenhybride rasdoorde
uniformestronklengte krapper gemaaidkunnenwordendandezaadvaste rassenwaarvandestronkgewoonlijk inlengtevarieert.
Degroentesnijderij KtK inHaaksbergenontwikkelde - samen met het innovatiecentrum
Overijssel - een machine die de bladstelen
van boerenkool verwijdert. Met de machine
wordt voorkomen dat er in het uiteindelijke
panklare produkt nog delen van debladstelen zitten. De capaciteit van de machine is
nog niet bekend. Tot nu toe wordt gewerkt
met een prototype. De uiteindelijke machine
zal naar verwachting een veel hogere
capaciteithebben.

Oogstentijdensvorst
Dewinterrassenzijnbijzonderwinterharden
kunnen temperaturen verdragen van -10°C
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tot -15°C. De bladeren hangen enigszins
naar beneden.Langere periodenmetlagere
temperaturen dan -10°C en veel wind kunnentot schade leiden.Hetgewas droogtals
hetwareuitwaardoordecellenafsterven.
Hetoogstenvanboerenkoolinbevrorentoestand moet voorzichtig gebeuren om beschadigingdiezicheventueelnahetontdooienopenbaart,tevoorkomen.Beterishetom
de boerenkool na het oogsten langzaam te
laten ontdooien en daarna pas veiling klaar
te maken. Het ontdooien kan gebeuren met
behulpvaneen heteluchtkachel.Tijdens het
ontdooiendienteenhogeluchtvochtigheidte
worden gehandhaafd, door de boerenkool
bijvoorbeeld met water te bespuiten.Wanneerhetbijvoorbeeld8°Cvriest,kandeboerenkool na het binnenbrengen in ongeveer
drie uur worden ontdooid bij circulerende
lucht van +5°C. Een hogere temperatuur is
niet gewenst. Wanneer de buitentemperatuur lager is,duurt het ontdooien langer.Als
deluchtnietcirculeert,duurthetzekerenkeledagenvoordebinnensteboerenkoolinde
stapelof alslosprodukt opdewagen isontdooid. Zodra de boerenkool is ontdooid,
moet de verwarming worden afgezet. Een
vlotte afwerking van het produkt is daarna
wel gewenst. Een andere mogelijkheid kan

bewaarduurin dagen
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Grafiek1. Invloedvan detemperatuuropde bewaarduurvan boerenkool.
zijn om voor een vorstperiode eenhoeveelheidboerenkoolteoogstenenopteslaanin
eenschuur.

Bewaringenopslag
Oogsttijdensof naeenstrengevorstperiode
betekent maar al te vaak opbrengst- en/of

kwaliteitsverlies. De mogelijkheid bestaat
echter ook om in de tweede helft van december kwalitatief goede boerenkool ineen
koelceltebrengen.
De optimale bewaarcondities zijn een temperatuurvan0°Ceneenrelatieveluchtvochtigheid van 90-95%. Hierbij is het produkt
ongeveer vier weken houdbaar. Ingrafiek 1
wordt de bewaarduur bij verschillende temperaturen globaal weergegeven. Opslag in
palletkisten kaneengoede mogelijkheidzijn
waarbij metalen koolkisten de voorkeur verdienen. Deze kunnen op het veld worden
gevuld, waardoor geen extra handeling behoeft plaats te vinden. Mits de bewaarcondities overeenkomen, geeft opslag met andere blad-, stengel-, wortel- en knolgewassengeenproblemen.

Bewareninijs
Boerenkool kan van half november tot half
maart bewaard worden. Hiervoor isboerenkool nodigvan uitstekende kwaliteit die niet
te rijp is. De hele "kop" van de boerenkool
wordt gesneden en ineen houten "koolkrat"
gepakt. In een dergelijk krat gaat 12-15 kg
boerenkool.Dekrattenwordenopdezijkant
op een pallet gelegd, vervolgens goed nat
gemaakt endaarna in hetkoelhuis gezeten
ingevroren bij een temperatuur van -1 tot
-1,5°C.
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Industriële verwerking
Algemeen
Deindustrieverwerkt boerenkooltotdiepgevroren, gedroogde, en gesteriliseerde Produkten. Voor deze doeleinden wordt geen
gebruik meer gemaakt van de traditionele
struikboerenkool. De plaats hiervan is ingenomen door maaiboerenkool waarvan de
teeltalsmededeoogstzichvollediglaatmechaniseren.
Door het diepvriezen blijft het oorspronkelijke karakter van de boerenkool goed behouden. Dit integenstelling tot hetgesteriliseerd produkt dat door langdurige verhitting
houdbaar is gemaakt. De bij de sterilisatie
toegevoerde warmte verplaatst zich door
conductie slechts langzaam door het produkt.Hetgevolgvaneenenander isachteruitgang van smaak en kleur. Gedroogde
boerenkool is van goede kwaliteit; ondanks
dat zijn de geproduceerde hoeveelheden in
verhoudingtotdiepgevrorenengesteriliseerde boerenkool beduidend lager. Het diepvriezen is kwantitatief de belangrijkste vorm
vanconserverengeworden.
Ookvoor boerenkooldiebestemdisvoorde
verwerkende industrie gelden de minimumeisen zoals die in het hoofdstuk afleveren
onder kwaliteitsvoorschriften zijn weergegeven.

Voorschriftenverwerktprodukt
In het Geconserveerde Groentebesluit (Warenwet) zijn geen specifieke eisen voor geconserveerde boerenkool opgenomen. De
hierin genoemde algemene voorschriften
voor geconserveerde groenten zijn echter
geldend. Dit houdt onder meer in dat de
waardeugdelijkvansamenstelling moetzijn,
indeugdelijke toestand dient te verkeren en
geen stoffen magbevatten in hoeveelheden
die voor de gezondheid schadelijk zijn of
kunnen zijn; micro-organismen mogen naar
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soort en getal niet zodanig voorkomen dat
schade voor de gezondheid kan ontstaan;
conserveermiddelen en/of kleurstoffen mogennietaanwezigzijn.
IndeConservenverordening 1958,hetlaatst
gewijzigd per 1mei 1978,van het Produktschap voor Groente en Fruit zijn evenmin
specifieke eisen voor geconserveerde boerenkool opgenomen. De algemene eis dat
de aanduidingen op de verpakking in overeenstemming dienen te zijn met de werkelijkeinhoud,isechtervan toepassing.
Diepvriesgroenten moeten op elke verpakkingseenheid, die niet is voorzien van de
naam of het gedeponeerde handelsmerk
van defabrikant, van eendoor het produktschap vastgestelde codeletter(s) zijn voorzien.
Gesteriliseerde groenten in blik met eeninhoud niet kleiner dan 180 cm3, moeten zijn
voorzienvandedoor hetproduktschapvoor
dedesbetreffende fabrikantvastgesteldecodeletter(s), die in elk blik zijn geslagen of
metdrukinktzijnaangebracht.

Verwerkingsschema
Voorbewerkingen
Diepvriezen ensteriliseren
• Wassen wordt intensief uitgevoerdwaarbij
alle aanhangende gronddelen en andere
verontreinigingen verwijderd worden. Dit
kan worden bereikt door een aantalwasmachines, bijvoorbeeld drie,inserie opte
stellen. De hier doorgevoerde boerenkool
komt met steeds schoner water inaanraking. Dit water is vrij weinig in beweging
zodat de zwaardere gronddelen kunnen
bezinken.Hetisaantebevelenomdegewassen boerenkool,opweg naar deblancheur,eenleesbandte latenpasserenom
eventuele ongerechtigheden te verwijderen.

- Blancheren met een waterblancheur, gedurende een zodanige tijd dat tenminste
het enzym katalase is geïnactiveerd. Bij
de controle of het produkt voldoende is
geblancheerdwordt uitpraktischeoverwegingen meestal de sneller uitvoerbare
peroxydasetest toegepast. Een negatieve
uitslag van deze test is noodzakelijk voor
detediepvriezen boerenkool.Testeriliserenboerenkool wordt ongeveer op dezelfdemaniergeblancheerdomeengoedverwerkbaar geslonken produkt teverkrijgen.
Hierbijkomthetvooralaanopdestuggere
en grovere stengeldelen en bladnerven
waarvan hetverdrijven vangassen uit het
weefsel zeer belangrijk is. De blancheertijd in water van circa 98°C bedraagt ten
minstevijf minuten; ditisvooralafhankelijk
vandegrofheidvandebladstengels.
Drogen

- Wassen.
- Snijden met een bladsnijmachine meteen
snitvanbijvoorbeeld30x30 mm.
- Eventueellichtnawassen.
- Blancheren instoom gedurende 3à 6minuten.
- Koelenmetlucht.
Hoofdbewerkingen
Diepvriezen
- Koelen. Hiertoe wordt het warme produkt
in aanraking gebracht met koelwater tot
eentemperatuur vancirca 15°Cisbereikt.
Naderhand wordt het overtollige aanhangendewateruitgeperst.
- Verkleinen.Meteenwolf wordtdeboerenkoolgrofvermalen.
- Verpakken in doosjes of polyetheen
zakken. De meest gangbare verpakkingseenheden hebben een gewicht van 450,
600 en 1000 gram;voor grootverbruikers
2,5en10 kg.
- Vriezenmetplaat-ofcontactvriezers.Hierbijwordt deverpakte boerenkoolopgesloten tussen, en in contact gebracht met
dubbelwandige platen waardoor het koelmedium stroomt. De warmte uit het produkt wordt hierbij door conductie naar het

koelmediumafgevoerd.
- Opslaanbeneden-20°C.
Steriliseren
- Verkleinen.Meteenwolf wordtdeboerenkoolvermalen.
- Aangewolfdeboerenkoolcirca0,5%NaC1
toevoegen.
- Warm afvullen in gelakte blikken of glas.
Er moet gestreefd worden naar een zo
hoog mogelijke vultemperatuur, waardoor
de sterilisatietijd kan worden verkort. De
warmtedoordringing bij sterilisatie van
boerenkool verloopt langzaam waardoor
dit proces veel tijd vergt. Gangbare verpakkingen zijn 1/2 en 1/1 blik met eeninhoudvanrespectievelijk 425en850ml.In
glas verpakt zijn het meestal potten met
eeninhoudvan370en720 ml.
- Sluiten in glazen potten met ventilerend
deksel,waardoor naafkoeleneengedeeltelijke vacuüm wordt verkregen, of met
niet ventilerend deksel. Vacuüm wordt in
het laatste geval verkregen met behulp
vanvoorafgaande stoominjectieendehogevultemperatuur.
- Steriliseren in een autoclaaf, conservenblikken in stoom,glasverpakking inwater.
Een richtwaarde voor de sterilisatietijd bij
een temperatuur van 121°C en een opwarmtijd van 10 minuten, is voor een 1/2
blik 50 minuten en voor een 1/1 blik 60
minuten.
- Koelen met bronwater tot circa 30ÓC, zodatdeblikkenalsnogkunnenopdrogen.
- Opslaan in een koele droge ruimte bij
maximaal15°C.
Drogen
- Drogen op een banddroger, waarbij de
produkttemperatuur niet boven 60 à65°C
komt.
- Gedroogd produkt eerst breken endaarna
separeren om de grove nerven te verwijderen.
- Verpakken in speciale papieren zakkenof
indrumsvan200liter.
- Opslaan in een droge ruimte bij een temperatuurvanmaximaal15°C.
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Afleveren
Boerenkool inwordt Nederland voor dever- Onder boerenkool wordt verstaan de boese consumptie ongewassen en ongesor- renkoolstengel met de zich daaraan bevinteerd opde veiling aangevoerd. Boerenkool dendebladeren,
wordt naar de wijze van presentatie onderscheidenindevolgendetypen:
Metboerenkoolblad wordt hetbladvanboe- boerenkool
renkool met inbegrip van de bladsteel be- boerenkoolblad
doeld.

Boerenkool
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Kwaliteitsvoorschriften
Algemeen
Alleaangevoerde boerenkoolmoetwatkwaliteit betreft aandevolgende minimum-voorschriftenvoldoen:
- gezondzijn, behoudens detoegestane afwijkingen,
- zuiver zijn, in het bijzonder praktisch vrij
vanzichtbarevreemdestoffen,
- versvanuiterlijkzijn,
- vrijzijnvanabnormale uitwendigevochtigheid,
- vrij zijn van vreemde geur en vreemde
smaak,
- vrijzijnvaninsektenenandereparasieten.
De hoedanigheid van de boerenkool, in het
bijzonder de ontwikkeling en de versheid,
moet zodanig zijn, dat zij bestand is tegen
de bij de verdere afzet te verwachten verrichtingen. De boerenkool moet daarbij in
goedestaat kunnenblijventotdeplaatsvan
bestemming.
Destengelvanboerenkool moet3-5 cmonder het voor consumptie bruikbare groene
bladzijnafgesneden.
Voor de indeling in één van de twee kwaliteitsklassengeldennaderevoorschriften.

Voorschriftenvoordekwaliteitsklassen
Klasse I.Deindeze klasse ingedeeldeboerenkool moet kwalitatief goed zijn en alle
kenmerkende eigenschappen van de variëteitbezitten.
Zijmoetinhetbijzondervrijzijnvan:
- geelblad,
- vorsten/ofvorstschade,
- schot.
KlasseII.Tot deze klasse behoort boerenkooldievoldoet aandeminimum-voorschrif-

ten maar die niet in klasse Ikanwordeningedeeld; de boerenkool moet kwalitatief redelijkzijn.
Toegestaanzijn:
- inlichtemategeelofbruinverkleur blad,
- geringeschadeveroorzaaktdoorinsekten,
knaagdieren,slakken,ziektenofvorst,
- geringekneuzingen.

Tolerantiesinkwaliteit
De maximaal te tolereren afwijking in kwaliteitisvoor:
- Klasse I :10%vanhetgewicht, mitsdeze
boerenkoolvoldoet aandeeisenvanklasse II.
- Klasse II:10%vanhetgewicht,mitsdeze
boerenkoolgeschiktisvoorconsumptie.

Sorteren
Voor het sorteren van boerenkool zijn geen
voorschriften.

Verpakking
Unrformrteit
De inhoud van iedere verpakkingseenheid
moet uniform zijn; zij mag slechts boerenkool van dezelfde oorsprong, variëteit en
kwaliteitbevatten.
Verpakkingsmateriaal
Deverpakking moetdeboerenkooleengoede bescherming bieden. Binnen de verpakkingseenheid gebruikt papier enanderhulpmateriaal moetennieuwzijnenmogengeen
voor menselijke consumptie schadelijke invloed op het produkt hebben. De gebruikte
inktenlijm mogennietgiftig zijn. Deverpakkingseenheden mogen geen vreemde substantiesbevatten.
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Tabel30.Afmetingeneninhoudvanfustvoorboerenkool.
uitwendige
afmetingen
incm

bruto
inhoud

gewicht inkg

fusttype

1

b

h

indm 3

netto

bruto

plastic poolbak
houten koolkrat

60
54

40
43

22
32

52,8
74,3

6
10

7,8
15

Indefase vande detailhandel magboerenkool los uitgestald zijn. Bij veilingaanvoer
wordt overwegend de plastic poolbak gebruiktmeteeninhoudvan6kgboerenkool.
Op bepaalde veilingen is ook nog wel het
houten koolkrat in gebruik met een inhoud
van 10 kg produkt (tabel 30). Bij het vullen
van de kisten met struikboerenkool moet
eropwordengeletdathetproduktnietboven
dekistuitsteekt,inverbandmetbladbeschadiging. Dehoofdstengel moet hiertoe bij het
oogsten ongeveer 15 cm onder de struik
wordengekapt.
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aantal op grondvlak
van een pallet
80x120 cm
4

100x120 cm
5
4

Aanduidingsvoorschriften
In E.G-verband geldt dat op iedere verpakkingseenheid op één kant duidelijk leesbaar
enonuitwisbaar envanbuitenafzichtbaarde
volgendegegevensmoetenstaan:
- de naam en het adres of de code van
verpakkeren/of afzender,
- de aanduiding van het type produkt, in
gevalgeslotenverpakkingisgebruikt,
- de naam en het land van oorsprong en
eventueel het produktiegebied, de streek
ofdeplaats,
- deklasse,
- hetnetto-gewicht.

Organisatieen economie
Boerenkool wordt geteeld als nateelt. Het
saldo van dit gewas mag dus niet als op
zichzelf staandbekekenworden.Ermoetrekening gehoudenworden met hetsaldovan
het gewas dat voor of na de boerenkool
wordtgeteeld.
In tabel 31 is een aantal saldobegrotingen
opgenomen van het gewas boerenkool. Er

wordt onderscheid gemaakt in de teelt van
boerenkool voor de verse markt enboerenkool voor de industrie. De laatste teelt vindt
altijd op contract plaats. Decontractenworden meestal incombinatie met eencontract
vooreenvoor-ofnateeltaangeboden.
Het saldo voor boerenkool voor de verse
marktisniethethelejaardoorgelijk.Dever-

Tabel31.Saldoberekeningperhaboerenkool(verse markt)
Omschrijving

herfst

winter voorvorst

winter metvorst

opkweek
plantmateriaal
zaaitijd
planttijd
plantverband
grondbenutting
oogstperiode

buiten
losse planten
mei
beginjuli
75x50

buiten
losse planten
halfjuni
2e helftjuli
75x50

buiten
losseplanten
halfjuni
2ehelftjuli•begin augustus
75x50

95%

95%

95%

oktober, november

december,januari,februari

december,januari,februari

hoev.

hoev.

hoev.
opbrengsten
hoofdprodukt
bruto-opbrengst (a)
toegerekende kosten
uitgangsmateriaal :planten (100st.)
bemesting : K A S . 27 % N
: tripelsuper 46%P 2 0 5
: patenkali 30%K 2 0
: kieserit27%MgO
onkruidbestrijding
metazachloor
gewasbescherming
fonofos
permethrin25%
primicarb50 %
propamocarb750g/l
diversen
: rente
verzekering
afzet :1>

poolfust-huur
pallethuur
vrachtkosten
koelingcond.
veilingprovisie
overige afzetkosten
tot.toeg.kosten (b)
saldo per ha E.M.(a-b)

30.000

prijs

bedrag

0,48 14.400

333

6,00

135
46
105
41

1,40
0,93
1,51
1,14

2.000
189
43
159
47

prijs bedrag

20.000

0,5010.000

17.500

1,00 17.500

333

6,00 2.000

333

6,00 2.000

100
40
100
41

1,40
0,93
1,51
1,14

140
37

100
40

151
47

100
41

1,40
0,93
1,51
1,14

p.m
3
0,2
0,5
5mnd

150
21
55

9

99
86

6mnd

0,22
2,12

1.100
265

26,50
0,18

3.310
900

3333
83
83

0,22
733
2,12
177
26,50 2.207
p.m.

2917
73
73

5%

10,000 500

5%

14,400

720
9.251
5.149

3
50
0,2 105
0,5 110

150
21
55

9 % 117
0,6 % 60

6.395
3.605

140
37
151
47
p.m

p.m

50
105
110

0,6
5000
125
125
5000
5%

prijs bedrag

3
50
0,2 105
0,5 110
6mnd

150
21
55

9 % 117
0,6% 105

0,22
2,12

642
155

26,50 1.935
p.m.
17,500 875

6.430
11.070

')fusthuurƒ 0,21 enpallethuur ƒ 2,00 per stuk,gemiddeld 40colliper pallet,vrachtkostenƒ 25,-per pallet,excl. BTW.
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schillen ontstaan vooral als gevolg van het
weer.
Hoelater inhetjaar, hoelagerdeopbrengst
wordt. Zeker bij vorst neemt de oogstbare
hoeveelheid af. Daartegenover staat dat in
vorstperiodesdegeldopbrengst hogerisdan
normaal.Devraagvandekoolneemttoebij
koud weer; er wordt dan meer boerenkool
gegeten.
De prijs van verse boerenkool moet vooral
opdebinnenlandse marktgevormdworden;
export of import is er nauwelijks. Bij de saldoberekeningen is uitgegaan van 33.300
planten per hectare van elk 6cent per stuk.
Uitgaanvaneigenzaaikanook,danismen
33guldenaanzaadkwijtenzo'n 13uuraan
gewasverzorgingen opplukken.
De afzetkosten, met name devrachtkosten,
vormen de grootste kostenpost, vooralomdaterweinigkilo'sineenkistgaan.
De schattingen over het benodigde aantal
urenlopennogaluiteen.Bijdeteelt isongeveer 80 uur nodig en bij de oogst 120 uur
tijdens de vroege teelt tot 270 uur tijdens
vorst.
Dearbeidsbehoefte isvooralafhankelijkvan
hetaantalmalendaterdoorgeoogstwordt.
De arbeidskosten die gemaakt worden bij
dezeteelt worden door de meesteondernemers nauwelijks ten laste van de teelt gebracht. Hetwerk kandikwijls plaatsvinden in
een periode dat het niet zo druk is en de
oogstperiodekanlanggerektworden.
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De boerenkool die voor de verwerkende industrie wordt geteeld, wordt niet met de
handgeoogst maargemaaidof gestript.Het
machinaal oogsten kan op twee manieren
gebeuren,namelijk strippen meteenbonenplukker of maaien met een maaioplader zoalsbijspinazieofandijvie.
Bijmaaiboerenkoolmoetmeneenveelnauwerplantverbandaanhoudendanbijdeteelt
voor deverse markt.Wat plantdichtheidbetreft ligt de teelt van machinaal gestripte
boerenkool tussen de twee andere teeltwijzenin.Hierstaanongeveer 100.000planten
per hectare, bij maaiboerenkool is dat
300.000planten.
De contractteelt van boerenkool levert een
saldo op vanƒ 1.700,-tot ƒ 2.000,- per ha
bij een opbrengst van25ton per ha.Hierbij
iservanuitgegaandatvoldoende eigenmechanisatie aanwezig is. De oogst- en soms
ook de zaaimachine worden door de afnemergeleverd.Debijdragendiedaarvoorgevraagd worden alsmede de uitbetalingsprijs
wordenzodanigopelkaarafgestemddathet
uiteindelijkesaldotochopongeveerƒ1.800,uitkomt. Daar mag een spinazie-saldo van
ongeveer ƒ 1.300,- bij opgeteld worden zodathetjaarsaldoƒ3.000,-àƒ3.300,-perha
bedraagt.
De arbeid die voor deze vorm van boerenkoolteelt nodig is, bestaat hooguit uit een
keer schoffelen, een paar keer spuiten en
grondbewerking.
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Adressen
ProefstationvoordeAkkerbouwende
Groenteteelt indeVollegrond
Edelhertweg1
Lelystad
Tel. 03200-91111
Fax.03200-30479
Postbus30
8200AKLelystad
IKC-AGV
Edelhertweg1
Lelystad
Tel. 03200-91800
Fax.03200-46521

1624NBHoorn
Tel. 02990-48244
TeamAkkerbouw
Groeneweg5
3273LPWestmaas
Tel. 01864-3011
TeamAkkerbouw
Westsingel58
4461DMGoes
Tel. 01100-33711
TeamAkkerbouw
Americaanseweg19
5961GNHorst
Tel. 04709-2121

Postbus369
8200AJLelystad
Dienst Landbouwvoorlichting
TeamAkkerbouw
Schweitzerlaan2
9728NPGroningen
Tel. 050-270838
TeamAkkerbouw
Huizingsbrinkweg8
7812BKEmmen(Oost)
Tel. 05910-43666
TeamAkkerbouw
Huizingsbrinkweg8
7812BKEmmen(West)
Tel. 05910-43777
TeamAkkerbouw
DeHelling15
8251GHDronten
Tel. 03210-18555
TeamAkkerbouw
Keern33
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TeamVollegrondsgroenteteelt
Keern33
1624NBHoorn
Tel. 02290-48664
Fax.02290-48844
TeamVollegrondsgroenteteelt
Groeneweg5
3273LPWestmaas
Tel. 01864-3288
Fax.01864-2122
Team Vollegrondsgroenteteelt
Americaanseweg19
5961GNHorst
Tel. 04709-7500
Fax.04709-6682
ProduktschapGroentenenFruit
Bezuidenhoutsweg153
DenHaag
Tel.070-3814631
Fax.070-3477176
Postbus90403
2509LKDenHaag

VerenigingvanNederlandseTuinbouwstudiegroepen (N.T.S.)
(sectieVollegrondsgroente)
BloemenveilingWestland(KamerH72-75)
Dijkweg66
Honselerdijk
Tel.01740-27241
Fax.01740-31551
Postbus567
2675ZVHonselerdijk

CentraalBureauvandeTuinbouwveilingen
inNederland
LouisPasteurlaan6
2719EEZoetermeer
Tel. 079-681100
Fax.079-617155
Postbus216
2700AEZoetermeer

69

Nogverkrijgbare PAGV-uitgaven 1 )
Verslagen
5. De invloed van het rooitijdstip op de stikstofbehoefte van drie suikerbietenrassen;
ing.Th. Huiskamp,september 1982
ƒ 10,6. Debetekenis vanvrijlevendewortelaaltjes bijmaïs;ir.C.A.A.A. Maenhout etal,januari 1983 ƒ 10,7. Epipré-evaluatieverslag 1982;ing.H. Drenth en ir. K. Reinink, december 1982
ƒ 10,8. Onderzoek naar verschillen in opbrengst en kwaliteit van consumptie-aardappelen in
het zuidwesten van Nederland; ir. C.B. Bus, ing. K.W. Bosma (CA-Barendrecht) en ir.
D.W. de Hoop (LEI),februari 1983
ƒ 10,10. Epipré-instructieboekje 1983;ir. K. Reinink en ing.H. Drenth,april 1983
ƒ 10,13. Het effect van de intensiteit van de zaaibedbereiding op het kiembed en de opkomst,
opbrengsten kwaliteit van suikerbieten;ing.Th. Huiskamp, september 1983
ƒ 10,14. Verslag van een driejarig onderzoek naar de optimale stikstofgift voor bruine bonen;
G.J. Bom,september 1983
ƒ 10,15. Epipré-evaluatieverslag 1983;ing.H. Drenth en ir. KReinink,januari 1984
ƒ 10,16. Factoranalyse-onderzoek in snijmaïs in Oost-Overijssel in 1981 en 1982. Ing. J. Boer,
januari 1984
ƒ 10,18. Rendabiliteit van continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten op het
proefveld PAGV1 (1978t/m 1982) Ing. H. Preuter, maart 1984
ƒ 10,19. Biologie en ecologie van kleefkruid (Galium aparine). Ir. W.G.M, van den Brand, april
1984
ƒ 10,20. Pootafstanden en gebruik van Alar en Rovral bij de teelt van Alpha-pootgoed. Ing. J.
Alblas en B.v.d.Spek,januari 1984
ƒ 10,21. Epipré 1984- instructieboekje. Ir.K. Reinink ening.H. Drenth,maart 1984
ƒ 10,22. Resultaten van diep losmaken van zavelgronden in zuidwest-Nederland; 1978-1982.
Ing.J.Alblas,april 1984
ƒ 10,23. Resultaten kalibouwplanproeven op zeeklei. Ir. J. Prummel (IB) en dr. ir. J. Temme
(Nederlands Kali Instituut),mei 1984
ƒ 10,24. Oogstplanning van bloemkool in"de Streek". Ir.R. Booij,oktober 1984
ƒ 10,25. Beregeningsonderzoek bij asperges op de proeftuin "Noord-Limburg". Ing. D. van der
Schans en ir.A.J.Hellings,oktober 1984
ƒ 10,26. Kalibemesting voor aardappelen in de Brabantse Biesbosch en het Land van Altena.
Ing.J.Alblas, november 1984
ƒ 10,27. Spruitkool bewaren aande stam. 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 snijmaïs 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 snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid en waterverontreiniging; Maarheeze 1974 -1984.
Ir.J.J.Schröder, maart 1985
ƒ 10,32. De invloed van grote giften runderdrijfmest opde opbrengst en kwaliteit van snijmaïs en
opde bodemvruchtbaarheid; Lelystad 1976 -1980. Ir.J.J.Schröder, maart 1985
ƒ 10,33. Intensieve teeltsystemen bijwintertarwe. 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 in de 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, veld-beemdgras en roodzwenkgras. Ir.C.L.M,de Visser,juni 1985
ƒ 20,40. Chemische onkruidbestrijding indeteelt van uienensjalotten. Ir.C.L.M,de Visser,juni
1

) EenvolledigoverzichtvandePAGV-uitgavenwordtopuwaanvraaggraagtoegezonden.
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1985
ƒ 10,42.Themadag effecten van diepe grondbewerking in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt,juli 1985
ƒ 10,43.Chemische onkruidbestrijding indeteelt vanaardappelen, 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 indeteelt vanwortelen.Ir.C.L.M, deVisser,september
1985
ƒ
46. Chemische onkruidbestrijding indeteelt vanwinterkoolzaad. Ir.C.L.M,de Visser,september 1985
ƒ
47. Biologie en ecologie van melganzevoet (Chenopodium album). Ir. W.G.M, van den
Brand,december 1985
ƒ
48. Verslaginventarisatiegraanziekten 1985.Ing.H.P.Versluis,december 1985
ƒ
49. Natriumbemestingen natriumbehoefte van suikerbieten. Dr. ir.J.Temmeendr.J.G.H.
Stassen,december 1985
ƒ
50. Epipréinstructieboekje 1986.Ing.W.Stol,april1986
ƒ
51. Studiedagkluitplanten.Ir.R.BooijenN.J.Snoek,juli 1986
ƒ
52.Biologie enecologie van hanepoot (Echinochloa crus-galli). Ir.W.G.M,van denBrand,
juli 1986
ƒ
53.Opkomstperiodiciteit bij 40 eenjarige akkeronkruidsoorten en enkele hiermee samenhangendeonkruidbestrijdingsmaatregelen. Ir.W.G.M,vandenBrand,oktober 1986
ƒ
54. Deteelt vanwintertarwe als dekvrucht voor veldbeemd- en roodzwenkzaadgewassen.
Ir. W.J.M.Meijer,oktober 1986
ƒ
56. Deinvloedvannetmaaienvandetarwestoppelopondergezaaideveldbeemd-enroodzwenkzaadgewassen.Ir. W.J.M.Meijer,oktober 1986
ƒ
57. Benuttingafvalwarmtebijvollegrondsteelten.Ing.J.A.Schoneveld,november1986
ƒ
59.Hetbestrijdenvanverstuivenoplandbouwgronden.Dr.ir.A.Darwinkel,november 1986 ƒ
60. Stikstofbemestingvanwintertarwe.Ir.K.Reinink,december 1986
ƒ
63. De invloed van teeltmaatregelen bij winterkoolzaad op de zaadproduktie in NoordNederland.S.Vreeke,maart1987
ƒ
66. Bewarenenvoorkiemenbijpootaardappelen.Ing.J.K. Ridder,mei1987
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. HetEPIPRE-adviesmodel,eenkritischeanalyse.WerkgroepEPIPRE, december 1987. ƒ
72.Teelttechnischeeneconomische aspecten bijdeteelt vankleinewitte kool. Ing.C.van
Wijk,ir.C.Kramer,ing. G.Schroënenir. R.Booij,januari 1988
ƒ
73. Hetoptimaleoogsttijdstipvansnijmaïs.Ing.H.M.G.vanderWerf,april1988
ƒ
74.Ontwikkelen van teeltbegeleidingssystemen voor aardappelen en suikerbieten. Ir.
C.L.M,deVissere.a.,mei1988
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,mei1988
ƒ
78. Bijzaaienenoverzaaienvansnijmaïs.H.M.G.vanderWerfenH.Hoek,december1988.... ƒ
80. Economischeaspectenvandeplantdichtheidbijwitlof. Ir.C.F.G.Kramer,februari 1989. ƒ
81. Stikstofbemestingvanijssla.Dr.ir.J.H.G.Slangen(LU),ir.H.H.H.Titulaer (PAGV),ir.H.
Niers(IB)endr.ir.J.vanderBoon(IB),februari 1989
ƒ
84.Oppervlakkige grondbewerking in het gewas maïs. H.M.G. van der Werf (PAGV),J.J.
Klooster (IMAG)enD.A.vanderSchans(PAGV),mei1989
ƒ
85.Toedienenvandrijfmest inmaïs (vervolgonderzoek 1985-1987). Ir.J.Schroder(PAGV)
enir.L.C.N,delaLandeCremer(IB),mei1989
ƒ
86.Teeltvanfabrieksaardappelen opbeddentenopzichte vanopruggen.Ing.J.K. Ridder,
juli 1989
ƒ
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91.0verzaaienvansuikerbieten.Dr.ir.A.L Smit,oktober 1989
ƒ 10,92.Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven inde Veenkoloniën.Drs.
S.Cupersus,oktober 1989
ƒ
93.Wortelverbruiningbijsnijmaïs.J.Schröder,A.G.M.Ebskamp,K.Schölte,oktober1989.... ƒ
94.Noodzaakvan roestbestrijding inEngels raai-enveldbeemgras.Ir.G.H.Horeman,november1989
ƒ
95.Stikstofbemesting van peen. J.H.G. Slangen, H.H.H. Titulaer, H. Niers en J. van der
Boon,januari 1990
ƒ
96.DeteeltvanBintjefritesaardappelenoplössgrond.Ing.P.M.T.M.Geelen,januaril990.... ƒ
97.Epipré-adviesmodel.Ing.H.Drenthening.W.Stol,maart1990
ƒ
98.Zuiveringsslibindeakkerbouw. Ing.A.deJong,april1990
ƒ
99.Aardpeer een potentieel 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.Mineraleolie,insekticidenenbladluisdruk bijdeteeltvanpootaardappelen inrelatietot
deverspreidingvanhetaardappelvirusyn.Ir. C.B.Bus,mei1990
ƒ
104.Het effect van eengrondbehandeling met pencycuron (Moncereen) tegen Rhizoctonia
opdeopbrengstvanzetmeelaardappelen.Ing.J.K. Ridder,juni1990
ƒ
105.Jaarverslag1988proefproject Borgerswold.Ing.J.Boerma,juni1990
ƒ
106.Stikstofdelingbijsnijmaïs.Ir. J.Schröder,juli 1990
ƒ
107.Langdurige bewaring van kroten in een geventileerde kuil en in een mechanischgekoeldecelinseizoen 1986/1987, 1987/1988en 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 bij inpassing van vollegrondsgroente in eenakkerbouwrotatie. 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 vanhetbietecysteaaltje endeoptredendeschadebijcontinuteelt
vansuikerbietenincombinatiemetgrondontsmetting.Ir. J.G.Lamers,december 1990. ƒ
114.Onderzoek naar heteffectvansystemischenematicidenbijkoolgewassen.C.deMoei,
december 1990
ƒ
115.Rhizomanie-onderzoek1987-1989.Ir.Y.Hofmeester,december 1990
ƒ
116.Bladrandkeverbestrijding door middelvanzaadcoating bijveldbonen.A. Ester, december1990
ƒ
117.Gewasdagmais,december 1990
ƒ
118.Graszaadstengelgalmuggen inveldbeemdgras.Ir.G.Horeman, december 1990
ƒ
119. Inventarisatievanziektenenplageninveldbeemdgras.Ir.G.Horeman, december 1990 ƒ
120.Biotoetsvoetziekteninerwten.Ir.P.J.Oyarzun,maart1991
ƒ
121.Opbrengstvariabiliteit bijerwtenenvelbonen.Ing.D.A.vanderSchansenir.W.vanden
Berg,april1991
ƒ
122.Debepalingvandeopbrengst vaneenperceel snijmaïs bijdeoogst. Ing. H.M.G.van
derWerfMSc,ir.W. vandenBergening.A.J.Muller,april1991
ƒ
123.Optimalisering toedieningstechniek dierlijke mest. Ing.G.J.van Dongen,ing. DJ. Baumannening.L.M.Lumkes,april1991
ƒ
124.Beïnvloeding van het drogestofgehalte, opbrengstniveau en bewaarbaarheid van uien
doorteeltmethoden.Ir.C.L.M,deVisser,april1991
ƒ
125.Onderzoek naargroeistofschade bijwitlof (Cichorium intybusL.var.foliosum)indeseizoenen1986/1987t/m1988/1989.Ir. G.vanKruistumening.C.vanderWel,mei1991. ƒ
126.Teeltonderzoek tennisbloem in Nederland. Ing.J.G.N.Wander, ing.H.P.Versluis en ir.
P.M.Spoorenberg,mei1991
ƒ
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127.Rendabiliteit vaneenverminderde bodembelasting. Bedrijfseconomische evaluatievan
eenlagedruk-berijdingssysteem.Ing.S.R.M.Janssens,juli1991
ƒ 10,128.Effectvandehoogteeneendelingvandestikstofbemesting opdeopbrengstenkwaliteitvanzomergerst.Ing.R.D.Timmer,J.G.N.Wanderenir.I.D.C.Duijnhouwer,september1991
ƒ 10,129.Bepalingvandeinformatiebehoeftenvanagrarischeondernemers.Ir.P.W.J.Raven, ing.
H.Drenth,ing. S.R.M.Janssensendrs.A.T.Krikke
ƒ 10,130.Landbouwtechnische-, economische-, bedrijfskundige- en milieu-aspecten bij hettoedienen endirect inwerkenvan dierlijke organische mest indeakkerbouw endevollegrondsgroenteteelt. Ing.G.J.vanDongen,september 1991
ƒ 10,131.Teeltaspectenvanwintergerst vooropbrengst enkwaliteit. Dr.ir.A.Darwinkel,september1991
ƒ 10,132.Groei,ontwikkelingenopbrengstvanwittekoolinrelatietot hettijdstipvanplanten.Dr.
ir.A.P.EveraartsenC.P. deMoei,september 1991
ƒ 10,133.Informationmodellingforarablefarming.Integratevertalingvanverslag67(Hetglobale
informatiemodelOpenTeelten),oktober 1991
ƒ 10,134.Hetverloopvanwegrottenvanmoederknollen bijpootaardappelen. Ing.J.K. Ridderen
ir.C.B.Bus, december 1991
ƒ 10,135.Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven op Trichodorus-gevoelige
grond. Ing.A.Bosendrs.A.T.Krikke,december 1991
ƒ 10,136.Kwantitatieve aspecten van de verdelingsnauwkeurigheid van meststoffen. Ing. D.T.
Baumann,december 1991
ƒ 10,137.Vergelijkingvanhetbewarenvanfijnepeenophetveld,onderstroenindenattekoeling.Ing.J.A.Schoneveld, december 1991
ƒ 10,138.Jaarverslag 1989proefproject Borgerswold.Ing.J.Boerma,januari1992
ƒ 10,139.De invloed van de intensiteit van het bouwplan op pootaardappelen, suikerbieten en
wintertarwe (vruchtwisselingsproefveld) FH82).Ing.H.W.G.Floot,ir.J.G.Lamersenir.
W. vandenBerg,januari1992
ƒ 10,Publikaties
6. Witloftreksystemen,eenvergelijking vanproduktie,arbeidsbehoefte, enfinancieelresultaat;ing.M.v.d.Ham,ir.G.vanKruistumening.J.A.Schoneveld(IMAG),januari 1980 ƒ 6,50
7. Virusziekteninpootaardappelen;ing.A.Schepersenir.C.B.Bus,februari 1980
ƒ 3,50
11. 15jaar"DeSchreef";ing.O.Hoekstra,februari1981
ƒ 12,50
12. Continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten; ir. J.G. Lamers,februari1981
ƒ 10,17. Volgteelt van stamslabonen nadoperwten;ing.L.M. Lumkesen ir. U.D. Perdok,oktober1981
ƒ 10,19. Jaarverslag 1981,mei1982
ƒ 15,21. Werkplan 1983, februari 1983
ƒ 10,22. Jaarverslag 1982,juli 1983
ƒ 15,23. Kwantitatieveinformatie 1983-1984;september 1983
ƒ 20,24.Werkplan 1984,februari1984
ƒ 10,25.Jaarverslag1983, juni1984
ƒ 10,26. Kwantitatieveinformatie 1984-1985,september 1984
ƒ 20,27.Jaarverslag 1984,februari 1985
ƒ 10,28.Werkplan 1985, februari 1985
ƒ 10,29. Kwantitatieveinformatie 1985-1986;september 1985
ƒ 20,30. Effectenvangrotedrijfmestgiftenbijdeteeltvansnijmaïs;ir.J.J.Schröder,september1985 ƒ10,31. Werkplan1986,maart1986
ƒ 10,32.Jaarverslag 1985,april1986
ƒ 15,33. Kwantitatieveinformatie1986-1987,september 1986
ƒ 20,34.Werkplan 1987,maart 1987
ƒ 10,35.Jaarverslag1986,april1987
ƒ 15,36. Informatiemodel'OpenTeelten'-bedrijf,juni1987
ƒ 10,-
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37. Kwantitatieveinformatie 1987-1988;augustus 1987
ƒ 20,38.Jaarboek 1986;november 1987
ƒ 30,39.Werkplan 1988,maart 1988
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. TG.F.M.Aertsenir.W.A.M.Kromwijk,maart1989
ƒ 20,45.Werkplan 1989,april1989
ƒ 10,46.Jaarverslag 1988,april1989
ƒ 15,47. Handboekvoordeakkerbouwendegroenteteelt indevollegrond,augustus1989
ƒ 35,48. Kwantitatieve Informatie 1989-1990. Ing.W.P.Noordamenir. L.A.J.vandeWiel,oktober 1989
ƒ 20,49.Jaarboek1988/'89,oktober 1989
ƒ 35,50.Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk, maart 1990. Dr. P. Vereijken en ir. F.G.
Wijnands
ƒ 15,51. Werkplan 1990,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,februari1991
ƒ 15,56.Jaarverslag1990,mei1991
ƒ 15,57. Kwantitatieve Informatie 1991-1992,september 1991
ƒ 25,58.Jaarboek 1990/1991,oktober 1991
ƒ 35,59. Bedrijfshygiëne indepraktijk,november 1991
ƒ 15,60.Werkplan1992,februari1992
f 15,Themaboekjes
2. Vruchtwisseling;februari 1981
3.Consumptie-aardappelen;december 1982
4. Snijmaïs;maart1984
5.Zomergerst;november 1985
6. Kwaliteitszorgbijdeteeltvanwitlof;december 1985
7.Organischestofindeakkerbouw,februari 1986
8.Geïntegreerdebedrijfssystemen,17november 1988
9.Vruchtwisseling,november 1989
10. Benuttingdierlijkemestindeakkerbouw,maart 1990
11. Bewaringvanvollegrondsgroenten,december 1990
12. Bodemgebondenplagenenziektenvanaardappelen,november 1991
OBS-uitgaven
1. Verslagover 1980(mei1983)
2.Verslagover 1981(december 1983)
3.Verslagover 1982(mei1984)
4. Verslagover1983(augustus 1985)
5.Verslagover 1984(augustus 1986)
6.Verslagover1985(mei1988)
7.Verslagover1986(april1991)
8.Verslagover 1987(december 1991)
Teerthandleidingen
1. Blauwmaanzaad,april1977
2. Zaaiuien,maart 1985
4. Bleekselderij,september 1977
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ƒ 7,50
f 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 20,ƒ 20,ƒ 20,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 5,ƒ 10,ƒ 5,-

10,ƒ : 20,f 10,f 10,-

11. Prei,december 1985
12.Witlof,teeltvandewortelenproduktievanhetlof,augustus 1989
13.Voederbieten,april1983
14. Doperwten,augustus 1983
15. Bestrijding van onkruiden insuikerbieten (incl.de gids "Akker-onkruiden en hunkiemplantenƒ 15,-"),maart1985
16. Knolvenkel,maart1984
17.Sluitkool,mei1985
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.Teeltvandrogeerwten,maart1989
29.Teeltvanaugurken,november 1990
30.Teeltvanknolselderij,november 1990
31. Teeltvanspruitkool,november 1990
32.Teeltvanrabarber,februari 1991
33.Teeltvantuinbonen,maart1991
34.Teeltvanvlas,april1991
35.Teeltvantriticale,april1991
36.Teeltvanpeen,juni 1991
37.Teeltvanschorseneren,oktober 1991
38.Teeltvanspinazie,november 1991
39.Teeltvanplantuien,november 1991
40.Teeltvanradicchio,november 1991
41. Teeltvanwinterrogge,december 1991
42.Teeltvanwitteasperge,december 1991
43.Teeltvanboerenkool,maart1992

12,50
10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 0,ƒ 5,ƒ 0,ƒ 5,ƒ 5,ƒ 5,f • 5,f 5,ƒ 5,ƒ 5,ƒ 15,ƒ 5,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 10,f < 20,f 15,f 15,f 15,f 10,f 10,f 15,f 15,-

Korteteeltbeschrijvingen
1.Teunisbloemen,maart1986
3. Paksoienamsoi,augustus 1986
4. Bosui,december 1986
7.Courgetteenpompoen,december 1988 .
8.Chinesekool,november 1989

f
f
f
f
f

Nietopgenomen ineenreeks
Bouwboek (inhoud + ringband;voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfsadministratie),januari 1988
Phomabijaardappelen.Ing.A.Schepersenir.CD.vanLoon,maart1988

ƒ

f

f
f

5,5,5,5,10,-

f - 35,5,-

75

lossebestellingen
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 vande uitgave(n) die uwilt ontvangen.
PAGV-jaarabonnementen
U kunt kiezen uitdevolgende abonnementen:
- akkerbouw-praktijk:
bevat opde praktijk gerichte akkerbouw- en algemene informatie
- akkerbouw-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. akkerbouw
- vollegrondsgroente-praktijk:
bevat opde praktijk gerichte vollegrondsgroente- en algemene informatie
- vollegrondsgroente-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de
vollegrondsgroenteteelt
- totaal-praktijk:
bevatopde praktijk gerichte informatie,zowelvoorde akkerbouw alsvoor de vollegrondsgroenteteelt
- totaal-verslagen:
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerd onderzoek-informatie,zowelvoor deakkerbouw alsvoor de vollegrondsgroenteteelt
- totaal-PAGV:
bevat alle PAGV-uitgaven.
Onderstaand schema laat zienwelke PAGV-uitgavenuontvangt bij een bepaald abonnement:
;^
J£

re

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

2
10
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o
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O

aS

.o
ai

co

CO

X
X
X
X
X

X
X
X
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ƒ100,- ƒ175,-

X
X

ƒ75,- ƒ125,-

c

CD
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X
X
X
X
X
X
X
X

CO
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w
CD

<
CL

>
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X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

ƒ150,- ƒ100,- ƒ250,-

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 inhet betreffende kalenderjaar.
N.B. Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor een volgendjaar. Wijziging/opzegging van het
abonnement isschriftelijk mogelijk tot 1november van het abonnementjaar.
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