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INLEIDING
Algemeen
Chinese kool is een uitheems gewas dat
pas de laatste 30jaar intoenemende mate
in West-Europa geteeld wordt. Zoals de
naam al aanduidt is het een uit China afkomstige groente.Ook inandereZuid-Oost
Aziatische landen, zoals Japan, Korea en
Indonesië is het een veel geteeld cultuurgewas,datinvelevormenvoorkomt.
Chinese kool is met een areaal van ruim
200 ha in Nederland een kleine teelt. Het
merendeelvanhetareaalwordt indevollegrond geteeld. Door bewaring en teelt onderglasisechter eenjaarrond-aanvoer van
Nederlandsproduktmogelijk.
De teeltduur van Chinese kool is relatief
kort en het gewas wordt daarom veel als
nateelt verbouwd. Door kans op schot en
binnenrandenproblemenmetziektenishet
geengemakkelijketeelt.
Deteelt vindt vooral door gespecialiseerde
tuinders in het Zuidoosten en Zuidwesten
van Nederland plaats. Naast teelt op eigen
bedrijf worden ook wel lege graanpercelen
voorteeltvanbewaarkoolgehuurd.
Chinese kool wordt vooral als saladegroente gegeten. Een groot deel van de
hier geteelde Chinese kool wordt uitgevoerd. Inhetvoorjaar vindt er ook aanzienlijkeinvoerplaats.

Botanische gegevens
Chinese kool behoort tot de Cruciferen
(kruisbloemigen) enwordtvolgens dejongste indeling Brassica rapa L. em. Metzg.
ssp pekinensis genoemd. Het aantal chromosomen is 2n = 20. Chinese kool is een

éénjarig gewas. Het is een langedag-plant,
maar het gewas vernaliseert vooral onder
invloed van koude zeer snel. Op de juiste
wijze geteeld, wordt vanuit een bladrozet
een vaste langwerpig kool gevormd met
dikke witte ribben. De planten kunnen, afhankelijk van het ras, 25 tot 60 cm lang
worden.
Waarschijnlijk is de ontwikkeling van Chinesekoolgeweestzoalsafgebeeldinfiguur
1. Dewildevorm,getekendonder A, ishet
eerst inChinese literatuur beschreven inde
vijfde eeuw. Chinese kool komt voort uit
een natuurlijke kruising tussen pak-choi en
koolraap. Via de tussenvormen B en C
kennen we tegenwoordig drie basistypen
Chinesekool,dieontwikkeldzijnin verschillende klimaatsgebieden. Ze hebben ieder
eeneigenvorm.
Hetzijn:
• D1 ovaalvormig type: een gesloten type
met een lengte/breedte-verhouding van
1,5. Het vormt een vaste kool waarvan
de topbladeren elkaar raken, maar niet
overlappen;isgeschiktvoor gematigden
vrijvochtigklimaat.
• D2afgeplattype:dekoollooptvanonder
naar boven breed uit. Delengte/breedteverhouding is 1,topbladeren overlappen
elkaar, type voor landklimaat, met wisselende dagtemperaturen, een lage
luchtvochtigheidenveel zon.
• D3 langwerpig type: lengte/breedteverhouding is 4, topbladeren raken elkaar,
maar overlappen niet. Dit type is zowel
voor land- als zeeklimaat geschikt en
wordt in China inalle delen van het land
geteeld.
Uit deze basistypen zijn door kruisingendiverse waardevolle tussenvormen voortgekomen.

Afbeelding 1. DeontwikkelingvanChinesekool.A.vardissoluta,8.varinfarcta,C.varlaxa,D.varcephalata,
D1.Fovata,D2.Fdepressa,D3.Fcylindrica,CD1.varlaxaxfovata,CD3.Varlaxaxfcylindrica,
D1D2.Fovataxfdepressa,D1D3.Fovataxfcylindrica,D2D3.Fdepressaxfcylindrica
(Bron:Li,1981 AsianVegetableResearchandDevelopmentCenter,Taiwan)

Tabel1. Chinesekool:areaalenhandelsproduktievanaf 1987-1994.
Areaal

handelsproduktie

vollegr.

3las

jaar

(ha)

ha)

1987

150

32

3.284

1988
1989

175

34

glas
(1000 kg)
(1000gld)

vollegrond

totaal

(1000 kg)

(1000 gld)

(1000 kg)

(1000 gld)

4.066

3.756

2.941

7.040

7.007

3.878
3.730

4.745

3.072

120

3.171
2.344

5.300

3.853

7.916
7.644

6.950
7.583

1990
1991

140
140

3.100

2.883

4.007
5.449

6.890
8.724

1992

175
241

3.275
2.972

5.190
6.173

8.290

2.460

6.875

1993
1993
1994

2.186

2.457

241

2.498
2.271

2.221

8.563
7.446

161

1.996

2.458

6.272

6.263

8.633
9.061

9.235

5.563

11.061

8.020

4.759

9.717

6981

5.769

8.269

8227

(10.406)

(8429)

1995
0 =veilingaanvoer
bron: CBS/CRG/PGF/PAGV

De in West-Europa voorkomende zogenaamde korte Japanse typen zijn hybriden
die hetmeest overeenkomen methettype
D1. Eenandere bekende vorm ishet langwerpige Granaattype, dat sterk overeenkomtmettypeD3.
Chinese kool iseengezonde groente.Het
produkt bevat volgens de Nederlandse
voedingsmiddelentabel weinig Joules en
vitaminen, maar veel mineralen. Honderd
gram Chinese kool (62 Kjoules) bevat 1
gram eiwit,0,3gramveten2gram koolhydraten. Mineralen: 125mgCa, 250mg K,
45mgP, 10mgNa,1 mgFe.

Oppervlakte, produktie,
handelenverbruik
De laatste jaren isertoenemende belangstelling inWest-Europa voor zowelde teelt
als consumptie vanChinese kool. Hoewel
aanvankelijk het langwerpige Granaattype
indebelangstelling stond,wordt delaatste
jaren nagenoeg alleen het korte Japanse
type geteeld. Dittype heeft een betere vulling, waardoor hetaandeel datals salade
versnedenkanworden,groterisdanbij het
langwerpigetype.
In Nederland wordt hetgewas al sindsde

Tabel2. Handelspatroon,prijzenenomzetvanChinesekoolvan 1989-1994(hoeveelhedenx1000kg).
jaar

handels-

invoer*

produktie

totaal

export

beschikbaar

door-

consumptie

draai

totaal

1989
1990

7.644

3.399

11.034

5.411

496

5.136

8.290

3.370

11.660

5.616

466

1991
1992

8.633

4.600
3.474

13.233

6.243
5.952

268
244

5.578
6.722

1993
1994

9.061
11.061

12.535

6.339

4.355
3.918

* Invoercijfer isvanaf 1993opgenomenin'overigegroenten'enwordtvoorChineskoolnietapartweergegeven,
bron:PGF/CBT

per hfd in kg
0,35
0,37
0,45
0,42

Tabel3. Veilingaanvoer (in1000kg)en-prijs(ct/kg)permaandvanChinesekoolindeperiode1990totenmet
1994*
1991I

1990
maand

aanv.

prijs

januari

481
349

februari
maart
april

1992

1994

1993

1995
aanv.

prijs

aanv.

prijs

830

94

490

154

113

313

156

916
747

62

528
318

211

201

137

521

141

aanv.

prijs

aanv.

prijs

aanv.

91

534

111

93

322

602
564

135
142

169

131

81

176
314

204

217

Prijs
64

603

188

453

290

823

150

680

122

529

209

1.772

52

1.432

126
194

181

mei

1.851

133

2.192

56

1.695

133

2079

88

juni

867

40

937

78

721

84

1.028

28

773

105

1120

33

juli

718

52

677

51

651

46

682

38

552

66

611

75

augustus
september

696

135

167

751

153

690

43
47

697
665

oktober

661

873

44

48

768

38

828

59
34

623
962

95
42

november

503
452

66
71

573
653

65
111

826

101

79
52

800

488

801
721
685
598

47

530

55

568

80

710

35

904

43

94

100

637

63

463

111

665

55

663

69

totaal

7.179

83

8.114

100

7.966

102

9.717

72

8269

99

10.406

81

w.v. glas

2.131

92

2.236

133

1.987

135

2.271

98

1996

123

vollegr.

5.048

79

5.878

87

5.979

91

7.446

64

6272

92

december

.

Bron:ProduktschapvoorGroentenenFruit.

dertiger jarenals nateelt navroegeaardappelen op beperkte schaal geteeld, maar
vanaf begin tachtiger jaren is het areaal
langzaamgegroeidtotruim200ha.Deteelt
vindt inons landzowelonder glasalsin de
volle grond plaats. Tabel 1geeft een overzichtvandearealenenhandelsproduktiein
delaatstejaren.
Met de nodige fluctuaties isdeomzetgestegen tot nabij de 10miljoen gulden.De
veilingaanvoer 1994 laat eenkleine daling
zien.
De ontwikkeling van onder andere deaan-

voer, invoer enexport enconsumptie over
de laatste zesjaar isweergegeven intabel
2.
Geschat wordt datruim 95%van detotale
handelsproduktie opdeveiling wordt aangevoerd.Naregelmatige,rustigegroeiis de
aanvoer in 1993plots2000tongegroeid tot
bovende10.000ton. Ditgingtenkostevan
de prijsvorming. In 1994wasde aanvoer
weer 15%kleiner,watzichuitteineenbetereprijsvorming.
De veilingaanvoer vindt het gehele jaar

Tabel4. PrijzenChinesekoolpersortering (ct/kg)inperiodetweedeweekmeitoteindoktober.
sortering (gper stuk)
jaar

500-850

1992

99

1993

40

1994

100

600-850

800-1200

1100-1500

1400-2100

94

79

28

43

33

51
28

83

116

83

59

Tabel5. NederlandseexportvanChinesekool(*1000kg).

totaal

1990

1991

1992

1993

1995

3.256

3.721

3.908

4.355

5.011

790
802

784

waarvan naar:
Verenigd Koninkrijk

856

837

Duitsland

550
274

819
355

België/Luxemburg

358

631
439

Noorwegen

129

186

286

80

Denemarken

448

305

393

Frankrijk

154

207

162

626
157

Finland
Zweden

17

125

236

86

314

248
246

210
146

351

145

-

106
7

88

161
312

223

281

292

520

Spanje
IJsland
Polen
overige

189
103

208

bron:KCB

plaats; de aanvoer is het grootst inmei
(einde glas- en begin vollegrondsseizoen)
en hetlaagst inmaart alsdeaanvoervan
bewaarde Chinese kool terugloopt ende
Chinese kool van onder glas nogweinig
wordtaangevoerd (tabel3).Deprijsvorming
istotenmetmeihoog,maar kaninderest
van hetjaar bij incidentele schaarsteook
sterk oplopen. Tussen dediverse sorteringen bestaat een aanzienlijk prijsverschil,
zoals tabel4laat zien. Losvan hetverschil
tussen hetabsolute prijsniveau tussende
jaren blijkt desortering 800-1200 gram gemiddeldhetbestbetaaldteworden.
De uitvoer vanChinese kool wasin 1993
gestegentotbovende4000ton;evenalsbij
deveilingaanvoer zienwe in1994ookeen

terugval indeexport. Hetaandeel van de
export indeaanvoer van Chinese kool beweegt zich aljaren tussen de40en 50%.
Debestemmingenzijnzeer divers (tabel 5).
Verenigd Koninkrijk enDuitsland zijn grote
afnemers, maar ook de Scandinavische
landennemenveelChinesekoolaf.
Tenopzichtevanandere produktiegebieden
inWest-Europa isdeNederlandse produktie klein. Voor Nederland belangrijkeproduktielanden zijn West-Duitsland, Oostenrijk, Spanje enIsraël. In Duitsland washet
Chinese-kool-areaal in het begin vande
tachtigerjarencirca900ha.Ditisuitgebreid
tot 1100hain1988entot1250hain1992
en 1993. Duitsland produceert ruim vier
keer zoveel Chinese kool als Nederland.

GROND
Chinese kool wordt bij voorkeur op een
vochthoudende, humusrijke en vruchtbare
grond geteeld. Een pH (KCl) van 6-6,5
wordt als voldoende beschouwd. OpzandgrondwordteenpHvan5,7als ondergrens
aangehouden. Zure gronden moeten vermeden worden, omdat Chinese kool zeer
gevoeligisvoor knolvoet. Dewaterbehoefte
is groot. De planten moeten ongestoord
kunnen groeien. Dit vraagt een diep losgemaakte grondzonder storende lagen inhet
profiel, met anderewoordeneensneldoorwortelbaregrond.

Vruchtwisseling
Chinese kool wordt in de vollegrond het
hele seizoen geteeld. Diverse teelten per
jaar zijn mogelijk. De eerste teelt wordt
vanaf begin/half maart onder bedekking
geplant. Chinese kool kan nog tot half augustus geplant worden en is daardoor in
sommige regio's een veelgebruikt nateeltgewas. Daardoor zijn verschillende voorteelten mogelijk zoals vroege aardappelen,
tulpen,slaenspinazie.
Intoenemende mate wordt in Limburgvoor
de bewaarteelt van Chinese kool gebruikt
gemaakt van percelen dievrijkomen nade
oogst van wintergraan, vooral in verband
met N-resteffecten.
Wat vruchtwisseling betreft is er voor Chinese kool geen specifiek advies. Hiervoor
moeten dezelfde effecten verondersteld
wordenals bijteeltvananderekoolsoorten.
Eenvoorvruchtvanvroegesluitkool, bloemkool, koolrabi, meiknollen, koolraap, kroot,
radijs, spruitkool en suikerbiet is niet gewenst inverband metaaltjes,enschimmel-
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ziekten, zoals knolvoet. Minder gewenst is
een voorvrucht van bonen, ook vanwege
kansopschadedooraaltjes.

Beregening
Voor een ongestoorde groei heeft Chinese
kool naast voedingsstoffen, voldoende
makkelijk opneembaar vocht en voldoende
zuurstof in de grond nodig. Is de grond te
natdanzaldezeteweinigzuurstof bevatten
voor de nodige wortelgroei. Voor dewateropname dient de plant over een vertakt
wortelstelsel te beschikken, dat het hele
beschikbare grondvolume intensief doorwortelt.
De ideale water/luchthuishouding is afhankelijk van de grondsoort. Vandaar dat er
voorzandgronden eenandere idealevochtspanning geldt dan voor meer leemhoudendegronden.Hetadvies loopt uiteenvan
pF 2,0 voor zand tot pF 2,3 voor zavel- en
lichte kleigronden. Dit gemeten op een
dieptevan20cmondermaaiveld.
De pF 2,3 kan beschouwd worden als de
maximale vochtspanning waarbij nog geen
groeireductie optreedt. Wordt een grond
droger,danbestaatdekansdaterteweinig
vochtkanwordenopgenomen.
Meestalwordt kort nahetplanteneenmatige gift (10 mm) gegeven om het aanslaan
tebevorderen.
Tijdens de groei kan met behulp vantensiometers, geplaatst in de bewortelde laag,
de vochtspanning gemeten worden en de
beregeningsnoodzaak worden vastgesteld.
Meestalis20mmberegenen per keer ruim
voldoende.

BEMESTING
Chinese kool heeft een korte groeitijd. Het
is eenbladgewas, datvrij veel stikstof en
kalikanopnemen.

Stikstof
BijeengewasChinesekoolmeteenveilbare produktie van50tonperhaisdetotale
stikstofopname circa 195 kg per ha.De
wortels bevatten 20kgperha.In totaalis
de inhoud van debovengrondse gewasdelen175kgNperha.
Volgensdejongstenormgehaltenwordtaan
veilklaar produkt daarvan gemiddeld 75 kg
N perhaafgevoerd. Zoblijft er 100kgN
perhainbladrestenophetveldachter.
Deadviesgift is 160kgperha,verminderd
met hetaanwezigeN-mineraalindelaag 060cm.Voor een bewaarteelt wordt eengift
van 100kgNmindeaanwezige N-mineraal
als optimaal beschouwd. Hetbeste kan bij
dit kortgroeiende gewas destikstof als een
basisgift gegeven worden kort voor het
planten. Indepraktijk wordt hiervoor vaak
kalkammonsalpetergebruikt.
Zonodig vindt erdrietotvier weken na het
planten een bijbemesting plaats met 40 kg
N perha.Hiervoor wordt meestal kalksalpetergebruiktvanwegedesnellewerking.
Regelmatige bemesting, bijvoorbeeld door
fertigatie, leidt tot iets hogere produktie,
maar bevordert ookhetnitraatgehaltevan
de plant. Ditblijft voornamelijk indeoogstresten (buitenblad) ophet veld achter. Fertigatiewordtdaaromnietaanbevolen.

Fosfaat
De totale gemiddelde opname aanfosfaat
indebovengrondse plantedelen isvolgens
dejongste normgehalten85kgP205perha
bij eenveilbaar produkt van50ton per ha.
Hiervanwordt50kgP205perhaafgevoerd.
Derest blijft bijdeoogstophetlandachter.
Als deopname door dewortels op 10 kg
per hagesteld wordt, komt detotale opnameuitop95kgperha.
Chinesekoolwordtinhetbemestingsadvies
voor devollegrondsgroenten niet apart genoemdalseengewasmeteenhogeoflage
fosfaatbehoefte enwordt daarom als normaalfosfaatbehoeftig gezien,gelijk andere
koolsoorten.
Deteadviserenhoeveelheidfosfaatis sterk
afhankelijk vandefosfaattoestand van de
grond. Deze wordt uitgedrukt in hetPwgetalofhetP-AI-getal.Opanalyseverslagen
vanhetBedrijfslaboratoriumvoor Grond en
Gewas Onderzoek (BLGG) in Oosterbeek
komen voor het vollegrondsgroente-advies
de waarderingen 'zeer laag' oplopendetot
'hoog' voor. Deze waarden endebijbeho-

Tabel6. Adviesvoorfosfaatbemesting inkgP20s
perha.
fosfaattoestand

advies

vandegrond

(kg/ha)

zeer laag

350

laag

250

vrij laag

150

goed

70

vrij hoog

50
0

hoog
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Tabel7.

Advies voor fosfaatbemesting in kg P2O5
perhavolgenshetbouwlandadvies.

Pw-getal
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

Kali

Chinese kool heeft een grote kalibehoefte.
Het gewas neemt in de bovengrondse
plantedelen ongeveer 375 kg K20 per ha
op.Hiervanwordt 150kgafgevoerdmethet
veilingklaar gemaakt produkt. Bij een verondersteldekalibehoeftevandewortelsvan
30kgper haneemt hetgewas intotaal405
kgperhaop.
Dehoeveelheidkalidievolgens hetbemestingsadvies intensieve vollegrondsgroenteteelt gestrooid dient te worden, is mede
sterk afhankelijk van de grondsoort en de
daaraanwezigevoorraad.Tabel8geefteen
overzicht van de hoeveelheden voor de
verschillende grondsoorten. Het Bedrijfslaboratorium te Oosterbeek bepaalt het KHCI-getal en K-getal en geeft daarvoor
waardenvan'zeerlaag'tot'zeerhoog'.
Voor Chinese kool is geen bouwlandadvies
voor kali, maar de giften volgens de waarderingintabel8komenvrijwelovereenmet
debehoeftevanhetgewasopbouwland.

advies
185
170
150
135
120
105
85
70
55
35
20
0

rendeadviezenstaangenoemdintabel6.
Bij een fosfaattoestand die volgens de
grondanalyse 'goed'is,zaldus70kgperha
P205 toegediend moeten worden. Een gift
van bijvoorbeeld 150 kg tripelsuperfosfaat
isdanruimvoldoende.
Ook in het bouwlandadvies voor fosfaat
wordtditgewas nietspecifiek genoemd.De
groentegewassen,waaronder rode enwitte
kool, zijnechter inde meest fosfaatbehoeftige groep ingedeeld. De advisering in de
akkerbouw vindt plaats aan de hand van
hetPw-getalvolgenstabel7.

Calcium
Een kalkrijke grond is gunstig voor een
goede gewasontwikkeling. Het gewas onttrekt ongeveer 110-150 kg CaO aan de
grond. Een laag calciumgehalte betekent

Tabel8. AdviesvoorkalibemestinginkgK20perha(vollegrondsgroente-advies).
K-getal

waardering

of K-HCI

kali-toestand

<9

zand- en dalgrond

NOP + Flevopolders

1

zeer laag

350

300

200

10-19

laag

300

250

150

20-29

vrij laag

250

200

100

30-39
40-49

goed
vrij hoog

200

150

50

150

100

0

50-59

hoog

100

50

0

0

0

0

>60
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zeeklei +loss

zeer hoog

veelal een lage pH-waarde. Dit is ongewenst omdat het de kans op knolvoet vergroot. Verder wordt bij slechte opnamevan
calcium de kans op 'aantasting door rand'
bij de hartbladeren groter. Ca-gebrek inde
plant wordt bevorderd door hoge temperaturen, droogte van de grond en een hoge
dosis stikstof en kali. Bij teelt onder glas
beperkten wekelijkse bespuitingen met
kalksalpeter de randaantasting en bevorderden de groei. Voor de vollegrondsteelt
zijn de aanbevolen rassen weinig gevoelig
voor rand. Kalksalpeterbespuitingen tegen
randwordendaar niettoegepast.

magnesium-arme of kali-rijke gronden is
het zinvol jaarlijks 200-300 kg kieseriet te
strooien. Te veel kali beperkt de opname
van Mg. De kali wordt daarom vaak in de
vorm van patentkali toegediend. Verschillende rassen zijn extra gevoelig voor magnesiumgebrek.
Bij optredende gebreksverschijnselen tijdens de teelt zijn een tot twee bladbespuitingen met magnesiumsulfaat (bitterzout)
veelalafdoende.

Magnesium

Indrogezomers kaneentekortaanborium
ontstaan. Het uitzichdoor groeiremmingin
de jonge bladeren. De bladnerf wordt aan
debuitenkant bruin en kurkachtig met horizontalebreuklijntjes. Bijeenouder gewasis
de pit in de lengterichting hol. Voldoende
organische bemesting en beregening in
droge perioden kunnen het optreden van
boriumgebrek meestalvoorkomen.

Magnesiumgebrek uit zich door chloroseverschijnselen, die het eerst op de oudste
bladeren optreden. Magnesium is nodig
voor deopbouw vandecelwand. Deopname van MgO is circa 20 kg per ha bij een
produktie van 50 ton veilbaar produkt. Op

Borium
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RASSEN
Bij Chinese koolworden in Nederlandtwee
typen onderscheiden, namelijk hetCantonner Witkroptype (Granaattype) en de Japanse hybriden. Het eerste type vormt een
lange, slanke kool en het tweede type een
kortere, bredere. De Japanse hybriden
hebben in Nederland de Cantonner Witkropselecties nagenoeggeheelverdrongen.
De laatste jaren is er een toenemende
vraagnaar kleinekool (kilokooltjes) voorde
versemarkt.

Belangrijkeeigenschappen
Belangrijke eigenschappen die bij de rassenkeuzeeenrolspelen,zijn:
Vroegheid
Indevroegeteeltzijnvroegerassen inverband met primeurprijzen zeer gewenst.
Voor de latere teelten is de vroegheid van
belanginverbandmetdeoogstplanning.
Kwaliteit
De kool moet groen, goed gevuld en goed
geslotenzijn.
Schietgevoeligheid
Van jaar tot jaar komen grote verschillen
voor in de mate van schieten.Vooral inde
vroege teelten kan dit problemen geven.
Een warme opkweek (continu 20°C) voor
alle teelten is een noodzaak. Ook in latere
teelten kan het tijdstip van schieten de
lengtevandeoogstperiode endaarmee de
opbrengstbeperken.
De aanbevolen rassen zijn bij goede opkweekgemiddeldweinigschietgevoelig.
Compactheid
Alnaar hettijdstip inhetjaarwordenerver14

schillende eisen aan de compactheid
(vulling) van de kool gesteld (zie ook bij
'Afleveren').
Chinesekoolvandevollegrond,geoogstna
halfjuni,dientminimaalvoordehelftgevuld
te zijn. De aanbevolen rassen hebben een
goedekoolvulling.
Rand
Rand, zowel inwendig als uitwendig, geeft
kwaliteitsverlies. Het is een gevolgvaneen
minder goede calciumvoorziening in de
bladcellen.Hierinbestaatverschil ingevoeligheidtussenderassen.Vrijwelalleaanbevolen rassenzijn, hoewelverschillend,weinigrandgevoelig.

Knolvoet(Plasmodiophorabrassicaé)
Er zijn rassen met resistentie tegen knolvoet. Bij knolvoet zijn echter verscheidene
fysio's bekend. De resistentie is bepaald in
Japan tegen de daar voorkomende fysio's.
Daar in Nederland ook andere fysio's voorkomen,isdewaardevandie resistentieonder Nederlandse omstandigheden beperkt
gebleken.
Bewaareigenschappen
Rassen die geteeld worden om te worden
bewaard, dienen weinig gevoelig te zijn
voor nerfbruin en na bewaring een goede
kwaliteit te hebben. De bewaarverliezen
mogenniettegrootzijn.
Stip
Intoenemende matekomenertijdensteelt,
maar ook tijdens de bewaring zwarte stippenvoor op nerf en bladrand. Daar er rasverschillen bestaan, wordt de gevoeligheid
voor deze fysiologische kwaal in de gebruikswaardebeoordelingen meegenomen.

Tabel 9.

Rassentabel met rubricering naar teeltwijze. Derassen zijn alfabetisch gerangschikt.
vroege teelt

Akala

N

Asten

B

Dalida

B

zomerteelt

herfstteelt

bewaarteelt

Disko
Kasumi
Kingdom 65

B

Morilio

A

Nepos

B

Nerva

A

Optiko

N

Parkin

N

Sumiko

N

B

Rasaanduiding: A =hoofdras; ras dat voor algemene of vrij algemene teelt in aanmerking komt. B = Beperkt aanbevolen ras; ras dat voor speciale omstandigheden of voor beperkte teelt aanbevolen wordt. N = nieuw ras dat
beproevingswaardig bleek te zijn.

Opbrengst
Uiteraard is ook bij Chinese kool een hoge
opbrengst meteen hoogpercentage klasse
Ivangrootbelangbijderassenkeuze.

Aanbevelingen perteelt
Ziedetabellen9, 10,11 en12.

Rasbeschrijvingen
Derassenzijnalfabetischgerangschikt.
K=Kweker;
V = Vertegenwoordiger (gevolmachtigde)
vandekweker.
N/_/_/_ Akala
K:EnzaZadenB.V., Enkhuizen
Hybride die beproevenswaardig is in de
vroegeteelt,zowelbedektalsonbedekt.
Vrij vroeg ras met veel omblad, een grote
omvang en een goede, vrij donkere kleur.
Devullingisgoedendesluitingisvoldoendetotvrijgoed.Iswatschietgevoelig.Heeft

bij de oogst een vrij lange pit. Heeft een
lang oogsttraject. Geeft een goede opbrengsteneengoedpercentageklasse I.Is
weiniggevoeligvoorrandenstip.
B/A/A/_Asten
K:RijkZwaanB.V., DeLier
Hybride die vrij goed voldoet in de vroege
teeltengoedindezomer-endeherfstteelt.
Ismindergeschiktvoordeprimeurteelt.
Vrijvroegrasmetweinigomblad,eengrote
omvang, eencompacte kool eneen goede
kleur. Devulling ende sluiting zijn goed.Is
weinig schietgevoelig. Heeft bij de oogst
eenvrijkortepit.Heeft inwendigeenmooie,
gele kleur. Heeft een middellang oogsttraject. Geeft een redelijke opbrengst en een
vrijgoedpercentage klasse I. Iswatgevoeligvoor randen sterk tegen stip. Is vrijgevoeligvoor Mg-gebrek,waarmeebijdeteelt
rekeninggehoudenmoetworden.
B/_/_/_ Dalida
K:TokitaSeedCo.Ltd.,Nakagawa,Japan
V: Leen de Mos Groentezaden B.V., 'sGravenzande
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Tabel10. OverzichtvandeeigenschappenvanChinese-koolrassenvoordevroege-endezomerteelt.Derassen
zijnnaarvroegheidgerangschikt.Onderzoek 1994.

ras

1)
groei-

rel.

%

kool

klasse

dagen

gew.

70

110

pit-

2)
om-

2)
slui-

I

2)
omblad

vang

ting

95

7

7

T5

5

T

65

6,1
4,8

7

65

5,3

5

65
7

5,1
4,1

lengte
(cm)

vroege teelt
Nerva
Dalida
Kasumi
Akala
Asten

5

73

101

89

6

73
74

101
103

93
94

65
7

75

86

90

6

7
75

zomerteelt
Kasumi

55

102

78

7

7

Asten

59

95

66

65

7

6
T5

2,9
3,6

Nepos

59

103

59

65

7

T5

3,5

1)
2)

Groeiduur:aantaldagentussenzaaienenoptimaleoogst.
Een hoger cijfer betekent respectievelijk meer omblad (7 is optimaal), een grotere omvang (6 is optimaal)eneenbeteresluiting.

Hybride die vrij goed voldoet in de vroege
teelt,zowelbedektalsonbedekt.
Vrij vroeg ras met vrij weinig omblad, een
grote omvang en een voldoende tot vrij
goede kleur. De vulling en de sluiting zijn
vrijgoed.Isvrijweinigschietgevoelig.Heeft
bijdeoogst eenvrij korte pit.Heeft eenvrij
lang oogsttraject. Geeft een goede opbrengst eneenvrij goedpercentage klasse
I.Iswatgevoeligvoorrandenstip.
_/_/_/B- Disko
K: BejoZadenB.V.,Warmenhuizen
Hybride die voldoende voldoet voor bewaring. Vrij vroeg ras met een vrij forse omvang en eenvoldoende kleur. Dit ras heeft
na bewaring een vrij hoog percentage
groene kool. De pelbaarheid is goed. Door
de matige kopsluiting is soms extra schoning van de kop nodig. Het uitstalleven is
matigenditrasisgevoeligvoorstip.
A/B/B/_ Kasumi
K:KanekoSeedCo.,MaebashiCity,Japan
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V:Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht
Hybridediegoedvoldoet indevroegeteelt,
zowel bedekt als onbedekt en vrij goed in
dezomer-endeherfstteelt.
Vrij vroeg ras met vrij veel omblad,eenvrij
grote omvang en een voldoende tot vrij
goede kleur. De vulling en de sluiting zijn
vrij goed.Isweinig schietgevoelig. Heeft bij
de oogst een vrij korte pit. Heeft een vrij
lang oogsttraject. Geeft een goede opbrengst eneengoedtot zeer goedpercentage klasse I. Is,vooral indezomer- ende
herfstteelt,vrijgevoeligvoor randenstip.
_/_/_/B -Kingdom65
K:TokitaSeedCo.Ltd.,Nakagawa,Japan
V:Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht
Hybride die matig tot voldoende voldoet in
debewaarteelt.
Vrij vroeg ras met veel omblad, een zeer
grote omvang en een vrij goede kleur. De
vulling en de sluiting zijn redelijk. Is weinig
schietgevoelig. Heeft bijdeoogst eenkorte

Tabel 11. Raseigenschappen 1| Chinese koolvoor de herfstteelt.
ras

Sumiko
Asten

omvang1'

vorm 2 '

groei-

kool-

vul-

dagen

gew.

ling

(gram)

(%)

1105
1137

90

+

+

76

++

++

1112

78

60

Kasumi

60
61

Nepos

65

Optiko
Parkin

65
71

1284

80

1127

75

sluiting

2)

nat-

tolerantie 2 '

rot

rand

stip

Mggebrek

o
o
o
o

+
++

"o = optimaal; + (++) = (te) fors
2

' -(-) = (veel) slechter dan gemiddeld;0 =gemiddeld; +(+) = (veel) beter dan gemiddeld;. = onbekend

pit. Op hetveld is dit ras erg gevoelig voor
natrot, waardoor het percentage oogstbare
planten kan tegenvallen. Heeft een lang
oogsttraject. Geeft gemiddeld een goede
opbrengst en een vrij goed percentage
klasseI.Heeft nabewaringeenmatige,wat
blekekleur. Isweinigtotzeerweiniggevoelig voor nerfbruin. Geeft na bewaring een
goede opbrengst en een vrij goed percentageklasseI.

goede kleur. De vulling en de sluiting zijn
voldoende tot vrij goed. Is weinig schietgevoelig. Heeft bij de oogst een vrij korte
pit. Heeft een lang oogsttraject. Geeft een
vrij goede opbrengst en een vrij goed percentage klasse I. Heeft na bewaring een
goede kleur. Is weinig gevoelig voor nerfbruin. Geeft na bewaring een goede opbrengst en een goed percentage klasse I.
Bezit knolvoetresistentie. Bij Chinese kool
kan deze resistentie echter gemakkelijk
doorbrokenworden.

_/_/_/A -Morillo
K:WatanabeSeedCo.Ltd.,Kogota,Japan
V:EnzaZadenB.V.,Enkhuizen

B/A/A/_ Nepos
K:EnzaZadenB.V., Enkhuizen

Hybride dievrij goedvoldoet in de bewaarteelt.
Vrij vroeg ras met zeer veel omblad, een
zeergroteomvangeneenvoldoendetotvrij

Hybride die goed voldoet in de zomer- en
herfstteelt.
Vrij vroeg ras met weinig omblad, een vrij

Tabel 12. Raseigenschappen 1 'Chinese kool na bewaring.
ras

bewaar-

kleur

dagen
103
104

+

Disko
Kingdom 65

103

Morillo

99

+

Parkin

0

% 2 ' kwal. I

%2'

pel-

schou-

uitstal-

afval

baar-

ders

leven

+
-

++
-

+

+

kool-

vul-

gew.

ling

gram

(%)
65

57

49

34

65

66

44

31

1111

57

67

41

1100

62

71

44

31
28

820
971

totaal

groen

heid

++
++
-

0

1) --) = (veel) slechter dan gemiddeld;0 =gemiddeld;+(+) = (veel) beter dan gemiddeld
2) percentages ten opzichtevan hettotale gewicht na bewaring
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grote omvang en een vrij goede kleur. De
vulling en de sluiting zijn goed. Is weinig
schietgevoelig. Heeft bij de oogst een vrij
korte pit. Heeft inwendig een mooie gele
kleur. Heeft een middellang oogsttraject.
Geeft een goede opbrengst en een vrij
goed percentage klasse I. Is wat gevoelig
voor randensterk tegen stip. Isvrij gevoeligvoor Mg-gebrek,waarmee bijdeteeltrekeninggehoudenmoetworden.
N_IJ_ -Nerva
K:EnzaZadenB.V., Enkhuizen
Hybridediegoedvoldoet indevroegeteelt,
zowelbedektalsonbedekt.
Zeervroegrasmetvrijveeltotveelomblad,
een vrij grote omvang en een voldoende,
vrij lichtgroene kleur. Heeft een vrij lang
oogsttraject enverdraagt eenwat nauwere
plantafstand goed.Devullingende sluiting
zijngoedtotzeer goed.Isvrijweinigschietgevoelig. Heeft bij de oogst een vrij lange
pit. Isgeschouderd en heeft eengroot snijvlak, wat de oogst bemoeilijkt. Geeft een
hoge opbrengst en een goed percentage
klasseI.Lijktindebedekteteeltwatgevoelig voor rotte koppen. Is vrij gevoelig voor
randenweiniggevoeligvoorstip.
_/_/N/_ Optiko
K:BejoZadenB.V.,Warmenhuizen
Deze hybride is vrij vroeg; vormt een vrij
compacte, zeer goedgesloten kool. Dit ras
lijktvrij sterk tegen natrot, maarwelvrijgevoeligvoorstip.Ophetveldkrijgtdit rasvrij
gemakkelijk geel blad. Hetbladisvrij blond

vankleur.
_/_/N/B -Parkin
K:S&GSeedsB.V., Enkhuizen
Hybride die voldoende voor herfstteelt en
voldoende tot vrij goed voor bewaring geschiktis.
Ditrasbezitknolvoetresistentie. BijChinese
kool kan deze resistentie echter gemakkelijk doorbroken worden. Parkin vormt een
zeerdonkergroensterk gewas,maar isveel
later dandevoorgaande rassen. Ook isdit
ras weinig gevoelig voor rand, stip, Mggebrek en natrot. Parkin sluit pas laat en
iets onregelmatig, waardoor soms openstaande planten geoogst moeten worden.
Bij onvoldoende doorgroei in de herfst kan
dit rastegenvallen.Dit rasheeft nabewaring
een goede kleur eneen hoog percentage
groene kool. Wel is dit ras bevoordeeld,
omdateenrelatief jongprodukt bewaardis.
Depelbaarheid lijkt ook goed.Parkinvormt
voorbewaringeenvrijcompactekooldie
nabewaringvrijlichtis.
_/_/N/_ -Sumiko
K:BejoZadenB.V.,Warmenhuizen
Dezehybride iszeervroeg,vormt eengoed
gesloten kool, maar is wel wat gevoelig
voor natrot. Op het veld moet dit ras goed
met Mg-bemest worden en vormt dan een
sterk donkergroen gewas. De kool is zeer
compact, heeft eengoede vorm,is kort,inwendig wit en nervig. In de proeven is dit
ras relatief rijp geoogst, waardoor de
vroegheid wat onderschat is. In de vroege
enzomerteelt was dit raswel ietsschietgevoelig.Indeherfstgafditge^nproblemen.

Ditadvies kanenigetijd napublikatie verouderd zijn.Volgdaarom devakliteratuur voorpublikaties over dejongste aanbevelingen of raadpleeg de meest actuele aanbevelende rassenlijstvoorvollegrondsgroenten.
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ZAAIEN ENPLANTEN
Zaad
HetzaadvanChinesekoolistamelijk klein,
rond vanvorm en donkerbruin vankleur.
Het duizendkorrelgewicht bedraagt 2,5-3,5
gram; dit zijn circa 300-400 zaden per
gram. Mits droogenkoelbewaard,kan het
zaad vijf jaar goed vankiemkracht blijven.
Dekiemingverloopt zeer snel. Bij20°Copkweek staan deplantjes na2-3dagen bovendegrond,bijterplaatse zaai inde zomerna3-7dagen.
Voor ter plaatse zaaien dient menuitte
gaan vanhetbenodigde aantal zadenper
ha. Bij een herfstteelt wordt bijvoorbeeld
uitgegaan vaneen plantgetal van 50.000
stuks. Bijeenzaai van2-2,5keer het ge-

wenste plantgetal moeten 100.000-125.000
zadenper haverzaaidwordenomditplantgetal teverkrijgen. Uitgaan van 2-2,5keer
zoveel zaden als het gewenste plantgetal
lijktoverdreven,maarbedacht moetworden
dat naast een veldopkomstvan circa70%,
ook nognaar het goede plantverbandteruggedundmoetworden.

Teeltwijzen
Tot circa 1975 wasalleen deherfstteelt in
de vollegrond van belang. Daarna ishet
teeltseizoen zodanig uitgebreid,dater een
jaarrondaanbodvanChinesekoolis.
Deverschillende teeltwijzenzijn:teeltonder
glas,zeer vroegeteelt indevollegrond met

Tabel 13. Zaai-,plant- enoogstschemavandiverseteeltenindevollegrondbijChinese kool 1) .
teelt

zaaien

planten

vroeg

b. maart

h. maart

1eh. mei

50x35

opkweek 20°C,nauitplant

met bed.

h. maart
b. april

e. maart
h. april

mei
h.juni

50x35
50x35

H

h. april

e. april

e. juni

50x40

opkweek 20°C

b. mei

h. mei

1eh.juli

50x40

h. mei

2e h.juli

50x40

b. juni

e. mei
h.juni

2e h.augustus

50x40

"
"
"

h.juni

e.juni

2e h. augustus

50x40

M

b. juli

h.juli

b. september

50x40

opkweek 20°C

h.juli

b. augustus

b. oktober

50x40

il

b. augustus
h. juli/

h. augustus

oktober/november

50x40

"

e. juli/

e. september/

b. augustus

15 augustus

november

50x40

50 x20cmbijterplaatse zaaina
opkomst dunnen op40 cm

zomer

herfst

oogst

plantafstand
(cm)

opmerkingen

H

b =begin;h=half;e=eind
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bedekking, zomerteelt vollegrond, herfstteelt vollegrond voor directe afzet enherfstteeltvollegrond metbewaring.Dezelaatste
teelt wordt in oktober geoogst, en vervolgens uiterlijk tot eind februari bewaard.
Daarna komt de eerste Chinese kool van
onderglasweeropdemarkt.
Dediverseteeltwijzen indevollegrond,met
de daarbij behorende zaai-, plant- en
oogsttijden,zijnweergegevenintabel13.
Hierin wordt een globaal zaai- en plantschema aangegeven. Op gespecialiseerde
bedrijven gaat men steeds meer over op
een continu plantschema gedurende het
seizoen.

Vroegeteelt
Omschotvorming zoveel mogelijk tegente
gaan,dientdevroegeteelt nauitplantenafgedekt te worden. Dat kan met geperforeerd plastic folie of vliesdoek. De bedekking kan blijven liggentot tweewekenvoor
de oogst. Uit Belgisch en Duits onderzoek
blijkt dat ook dubbele bedekking teelttechnisch goed mogelijk is. Veelal wordt daarvoor een vliesdoek als onderste bedekking
gebruikt. Daarboven wordt geperforeerd
plastic folie gelegd. Deze bovenste bedekking wordt na 3-4 weken verwijderd. Dubbelebedekkingvermindert de schietneiging
engeeft een extravervroeging van 3-5dageninvergelijkingmetenkelebedekking.

Zomer-enherfstteelt
Beide teelten worden zonder afdekking uitgevoerd. Op veel bedrijven wordt volgens
een continu schema geplant tot aan half
augustusofsomszelfstot20augustus.
De laatste zettingen zijn risicovol. Door nat
weer tijdens de herfst of vroege vorst komt
het gewas soms niet toe of er treedt veel
uitval op. Anderzijds geeft een goed geslaagde teelt een produkt waarmee men
niet te vroeg de bewaring in hoeft. Zo kan
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menmetdit laatgeoogsteprodukttotbegin
maartuitbewaringleveren.
Chinese kool verdraagt geen vorst. De inhoudvandeplantecel bevriest bijeentemperatuur van 0,5°C onder nul. Daardoor
wordt het blad glazig. Na ontdooien wordt
hetslapengaathetspoedigtotrottingover.
Bij dreigend nachtvorstgevaar worden percelen welafgedekt met vliesdoek of plastic
folie.Zolang het's nachtsvriest kandebedekking ook overdag blijven liggen.Als het
vorstgevaar over is, wordt de bedekking
vaakweerverwijderd.

Opkweek
Deplantopkweek vindt vooral plaats opgespecialiseerde opkweekbedrijven. Veelal
wordt bij de opkweek de 4 cm perspot gebruikt. De potgrond moet voldoen aan de
standaardeisen en uiteraard vrij zijn van
knolvoet (Plasmodiophora brassicae). Voor
het opkweken van grote hoeveelheden
plantenwordt gebruik gemaakt vanpottenpersmachines met zaaiapparatuur. Hierbij
wordt direct opde potgezaaid,waarbijéén
zaadjeperperspotwordtgebruikt.
De opkweek moet warm plaatsvinden. Dat
betekent dat gedurende de gehele opkweekperiode van 14 dagen de temperatuur nietbenedende20°C magzakken.Dit
om de opbouw van koude-eenheden, en
zodoende schotvorming tevoorkomen.Opkweektemperaturenver boven de20°Cgeveneensnelgegroeide endaardoor tewekeplant.
Afhardenvoorhetuitplantenisuitdenboze.
Bij de vroege teelten kan het beste rechtstreeks op het veld uitgeplant worden. Na
het uitplanten moetendeplantendandirect
met geperforeerd folie of vliesdoek afgedektworden.
Kan men door weersomstandigheden niet
direct uitplanten,danmoeten de planten bij

een temperatuur van minimaal 18°C wordenbewaard.Bijeenwatlangerebewaring,
bijvoorbeeld langer dan een week, kan dat
betekenen dat de planten te groot en niet
meergeschiktzijnommachinaaluitteplanten. Als gevolg daarvan moet men uitgaan
van nieuwe planten. Bewaring bij lagere
temperaturen geeft echter zeer grote kans
op schot. Deze methode is absoluut af te
wijzen.

het maaiveld. Bij het uitplanten moeten de
perspotten voldoende nat zijn, enflink aangedrukt worden omeen goedeweggroeite
bevorderen. Droge potten bij het uitplanten
of indrogenvande potten kort na het planten, geven,vooral op wat zwaardere gronden, een slechte doorgroei van de wortels
vanuit de perspot naar de omringende
grond.Ver ingedroogde pottenvergrotende
kansoppythium.

Planten

Plantafstand

Het uitplanten gebeurt voor kleine oppervlakten met de hand, waarbij gebruik gemaaktwordtvan markeerrollen. Somsworden nog plantwagens gebruikt. In toenemende mate wordt een perspotplantmachineingezet.

De gebruikte plantafstand hangt af van de
teelt. Een vierkantsverband is het meest
optimaal,maarafhankelijk vanbeddenteelt,
plantmachine of werkbreedte van verzorgingapparatuur wordt de plantafstand
aangepast. Voor de zomer- en herfstteelt
wordt in de praktijk een relatief laag plantgetal (50.000 stuks per ha) aangehouden.
Dit is gebaseerd op de gedachten van a)
eenlagereziektedruk b) datdekortegroeitijd ineen nateelt niet beperkt magworden
door een nauw plantverband. Het lage
plantgetal leidt veelal tot relatief zware kolenvan meer dantwee kilo. Ook nabewaring resteert dan een kool diete ver afblijft
vanhetgewenstekilokooltje.

Plantenmetdehand
Indienbijhetmetdehandplantenalleende
markeringen worden aangegeven, kan gelijk als bij sla, slechts een plantcapaciteit
van 700 tot 800 planten per mensuur worden gehaald.

Plantmachines
De plantmachines die voor het uitplanten
vanslagebruiktworden,zijninprincipeook
geschikt voor Chinese-koolplanten. De capaciteit vandeze machines verschilt pertypeenverbetert door voortschrijdende technische ontwikkeling. Halfautomatische
plantmachines leverencirca90%besparing
op de benodigde arbeidsuren voor het
planten.

Plantdiepte
De perspotten worden zo diep geplant dat
de bovenkant van de perspot gelijk is met

In 1994 is te Meterik het rassenonderzoek
bij drie plantgetallen uitgevoerd, te weten
4,6, 6,2 en 7,8 stuks per m2. Daaruit bleek
dat inalleteeltenvoor dedirecte afzet met
name het ras Asten zich redelijk leende
voor teelt bij een plantgetal van 6,2 stuks
per m2. Ook Nepos voldeed in de zomerteelt bij dit plantgetal goed. Het zijn compact en snelgroeiende typen. Een nog hoger plantgetal is wellicht mogelijk, maar de
kansopziekten,metnameindeherfstteelt,
neemtdantoe.
Voor de bewaarteelt zal men met het natrotgevoelige ras Kingdom '65 bijverhoging
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Afbeelding 2. Groeifasen Chinese kool.

van het plantgetal nog eerder problemen
krijgen. De rassen Morillo en Parkin zijn
sterker tegen natrot, en lenen zich als bewaarrassennoghetbestevoorteelt bijruim
zesplantenperm2.
Verder zijn in 1986 en 1987 in een herfstteelt te Meterik plantgetallen beproefd met
eenvrijgrof maargoedbewaarras;Treasure Island. De plantgetallen varieerden tussen vijf en acht stuks per vierkante meter.
In 1986 werd bij oogst de hoogste opbrengst bij het hoogste plantgetal behaald.
Het gemiddeld koolgewicht bij oogst bedroeg daarbij 1680 gram. In 1987verschilden de opbrengsten tussen 6,7 en 8 stuks
per m2 niet veel. De gemiddelde koolgewichten waren bij de oogst respectievelijk
1780 en 1590 gram en de uitvalpercentagesbedroegen14%.
Samenvattend lijkt het bijChinese koolmogelijk dat het plantgetal teelttechnisch gezien, omhoog kan tot 6-6,7 stuks per m2,
met daarvoor geëigende rassen.Verhoging
tot6,7 stuksperm houdteenverlatingvan
14 dagen in. Zonodig dienen de zaai- en
plantdata vervroegd te worden. Voor een
goede onderbouwing van de effecten van
verhogingvanplantgetal bijChinese koolis
naderonderzoek gewenst.
Verhoging van het plantgetal betekent een
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evenredige verhoging van de kosten voor
hetplantmateriaalenvandeurenbenodigd
vooruitplantenensnijden/schonen.Hoedat
uitpakt is in het hoofdstuk 'Organisatie en
economie' bij één saldoberekening uitgewerkt.

Groeien ontwikkeling
Chinese kool is een zeer snelgroeiend
eenjariggewas.Het iseenlangedagplant,
waarbij de bloei in de zomer en herfst
plaatsvindt. De vermeerdering vindt normaal via zaad plaats. In de groei zijn verschillendefasesteonderscheiden. Figuur2
geeft hiervaneenweergave.

Zaailing
De periode van kieming en opkomst varieert afhankelijk van de omstandigheden
tussen de drie en zeven dagen. Tragere
opkomst door lagetemperaturen of andere
stressfactoren geven onder Nederlandse
omstandigheden grote kans op vroegtijdige
schotvorming. Chinese kool kent geen
jeugdfase.Dathoudt indat lagetemperaturentijdensde kiemingenopkweek oorzaak

kanzijnvanschot.

Vegetatievegroei
Intotaal kan Chinese kool (korte type) 120
bladeren vormen, variërend in grootte van
het omvangrijke buitenbladtot de kleineinwendige hartbladeren. Bij de vegetatieve
groei zijn twee fases te onderscheiden.Allereerst de periode van zaailing tot begin
kropvorming. Het blad vormt eerst een
bladrozet vanachttot 10minof meer horizontaal staande bladeren. Vanaf die fase
gaandebladerenzichoprichten.Degrootte
en het aantal eerst aangelegde buitenbladeren is uiteindelijk belangrijk bij de
koolvorming en wel op twee wijzen. Door
hun fotosynthese-capaciteit voorzien ze later de binnenste bladeren van voldoende
bouwstoffen. Bovendiengeven zeeenaanzettotvormingvandekool.

Koolvorming
De vorm van de kool is genetisch vastgelegd en is dus rasafhankelijk. De vastheid
wordt sterk bepaald door de oppervlakte
van het buitenblad. Hoe groter de opppervlakte is, des te vaster de kool wordt. De
oppervlaktevan hetombladwordtweerbepaalddoorgroeiomstandigheden.

Bloeienzaadvorming
Normaal gesproken gaat Chinese kool
bloeien nadat de vorming van de kool voltooidis.Bloei-inductie(vernalisatie) enbloei

kanvervroegd plaatsvinden naeenopbouw
van een bepaalde koudesom. Een praktische rekenmethode ter bepaling van de
koudesom is nietvoorhanden. Debenodigde kou verschilt per ras. Daarnaast speelt
daglengte een rol.Temperaturen onder de
18°C dragen bij Chinese kool al bij tot de
opbouw van de koudesom. Vanaf kieming
isbijditgewasalopbouwvandekoudesom
mogelijk.
De plant vormt een 75 tot 130 cm hoge,
vertakte, met bladeren bezette bloemstengel. De lengte wordt sterk beïnvloed
door de daglichtperiode. De bloeiwijze is
gelijk aan andere Cruciferen, een langgerekte tros. Detros bloeit van onderen naar
boven. De plant bloeit weken achter elkaar
en geeft honderden 1,5 cm grote, veelal
heldergele bloemen. De bloemen zijnsymmetrischenhebbenvier kroonenvier kelkblaadjes.
Chinese kool heeft tweeslachtige bloemen
met een stamper en zes meeldraden. Insekten, vooral bijen en hommels, aangetrokken door de nectar die de bloemen afscheiden, zorgen voor de bestuiving. De
bevruchting komt vrijwel uitsluitend door
kruisbestuiving tot stand. Doordat Chinese
kool gemakkelijk met andere Brassicasoorten kruist, is kans op verbastering bij
vrijezaadteelt vrij groot. Devrucht is een7
tot 9cm lange,4tot 5 mm brede,opdoorsnederondehauw.Aanhetvliezigetussenschot van de hauw zitten twee rijenzaden.
Als de zaden rijp zijn, springen de kleppen
vandevrucht open,waarnaalleen hetvliezigetussenschotaandestengelblijftzitten.
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ONKRUIDBESTRIJDING
Voor een goede onkruidbestrijding is het
belangrijk dat de onkruiddruk of zaadvoorraad aan onkruid in de bodem laag is.
Wanneer dit niet het geval is, duurt hetjarenvoordat dittot een redelijk niveau isteruggebracht. In deze periode moet hetonkruid optimaal worden bestreden. Het onkruid mag dan nagenoeg niet tot zaadvorming komen,anders kan menvanvorenaf
aanbeginnen. Vooralvoorteeltenwaarinop
beperkte schaal herbicidegebruik mogelijk
is, kan een dergelijke strategie belangrijk
zijn.Ditisook hetgevalmetChinesekool.

Algemene toepassing
Mechanische bestrijding
Overblijvende onkruiden op tijdelijk onbeteeld land; wortelonkruiden, met uitzonderingvanakkerkers,kunnendoor eenaantal
bewerkingen in een korte periode mechanischbestredenworden.
Bij niet-overblijvende onkruiden op tijdelijk
onbeteeld land: leg het plantbed twee tot
drie weken voor het planten klaar. Nietoverblijvend onkruid kan op de volgende
wijzewordenbestreden:
- eggen in het witte-draden-stadium van
hetonkruid.Ditisvijftotzevendagenna
het klaarleggen. Behandeling herhalen
als opnieuw onkruid in hetwitte-dradenstadiumvoorkomt.
- afbranden in het twee tot vier-bladstadiumvanhetonkruid.Zonodigherhalen.
Grasachtigenwordenslechtbestreden.

Chemische bestrijding
Bij tijdelijk onbeteeld land is het mogelijk
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gebruik te maken van contactmiddelen op
reeds aanwezig onkruid. Toepasbaar zijn
paraquat (onder andere Gramoxone) of
glufosinaat-ammonium (Finale) beide in
een dosering van 30 ml per are. Glufosinaat-ammonium niet toepassen in waterwingebieden. Soms geeft een combinatie
van20mlparaquat en20mldiquat perare
eenbredereffectdanparaquatalleen.
Ook is het mogelijk om drie dagen tot vier
weken voor het planten een bespuiting uit
tevoerenmetglyfosaat,afhankelijk vanhet
percentageactievestof ineendoseringvan
20 tot 60 ml per are.Tegen kweekgras en
andere overblijvende grassen uitsluitenddit
middel met een gehalte van 360 gram per
litergebruiken:dosering40mlperareof25
mlperarepluseenuitvloeien
Eenbehandeling met2 liter metam-natrium
per are is mogelijk tot uiterlijk vier dagen
voor het planten. Het middel moet op een
diepte van 10cm worden geïnjecteerd. Na
detoepassing moetdegronddirectworden
afgedekt met gasdichte folie. Om te controlerenof hetmiddeluitgewerkt iskanmen
eentuinkersproefuitvoeren.

Gewasgerichte onkruidbestrijding
Als enige bodemherbicide is bij Chinese
kool vóór het planten propachloor toegelaten in een dosering van 60 tot 80 ml per
are. Toepassing op onkruidvrije vochtige
grond. Er kan een tijdelijke groeiremming
optreden. De toepassing in waterwingebiedenis verboden.
Tijdens de teelt is men voor de onkruidbestrijding in Chinese kool aangewezen op
schoffelen. Onder andere uit het bedrijfs-

systemen-onderzoek vandeRegionaleOn- chemische middelen is te beheersen.Chiderzoekcentra blijktdat bijstart oponkruidnese kool groeit snel. Door de snelle bovrijegrondmetgoedentijdigschoffelen het
dembedekking wordt opkomend onkruid
onkruid redelijk goed zonder inzet van
gemakkelijk onderdrukt.
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Behandeling tegen Alternaria met iprodion is
effectief (voorste deel
onbehandeld; tweede
deel van onbedekt is
behandeld).

Stip of spikkels komen
zowel aan de bladranden als op de witte
hoofdnerven voor.
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Afdekking met insektengaas voorkomt aantasting door koolvlieg.

Tegen natrot (Erwinia)
is geen direkte bestrijding mogelijk. Er bestaat wel verschil ingevoeligheid tussen de
rassen.
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ZIEKTEN ENPLAGEN
Dehiergenoemdemiddelenhebbenbijhetverschijnenvandezeuitgavetoelating,maar
zowelgebruiksaanwijzingalstoelatingveranderenregelmatig.Volgdaaromsteedsdemeest
actueleadviezenopdeverpakkingenindevakpers.

Ziekten
Kiemschimmels
Diverse schimmels zoalsThanatephorus
(Rhizoctonia), Alternaria, Leptosphaeria
(Phoma) en Botrytis kunnen wegval van
kiemplantenveroorzaken.
Een zaadbehandeling met thiram biedt
goede bescherming. Voor de professionele
teler wordt door de zaadhandel standaard
metthiramontsmetzaadgeleverd.Ditstaat
opdezaadverpakkingvermeld.
Ook kan een zaadontsmetting met tolclofos-methyl een aantasting door Thanatephorus voorkomen.

Knolvoet
De veroorzaker van knolvoet is de schimmel Plasmodiophora brassicae, die door
middelvanrustsporenjarenlangindegrond
kan overleven.
Aandewortelsvandeplantenontstaanonregelmatige opzwellingen (knollen), die de
water- envoedselopnamevan de plantbemoeilijken. Aangetaste planten blijven achter ingroei engaanop zonnige dagenslap
hangen.
De schimmel kan alleen kruisbloemige
planten (waaronder ook onkruiden zoals
herderstasje) aantasten. Knolvoet is een
bodemgebonden ziekte, die alleen verspreid kan worden via zieke grond (ook
potgrond) enaangetasteplanten.
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Voorkomen/bestrijden
Een directe bestrijding van de schimmel is
niet mogelijk. Een laag gehalte aan opneembare calcium in de grond werkt de
ziekte in de hand. Op lichte zandgronden
zal eerder aantasting optreden dan op
zwaardere kleigronden. Er zijn Chinesekoolrassen die tegen bepaalde pathotypen
van de schimmel resistent zijn. Aanvankelijk bleef bijteeltvandezerassen inNederland knolvoet achterwege. Na enige jaren
tradenechter ook bijdeze rassenknolvoetverschijnselen op. Eventueel kan zieke
grond behandeld worden met kalkstikstof
endazomet.Dezebehandelingvertraagtde
aantasting,maarvoorkomtzeniet.

Leptosphaeria maculans (Phoma
Ungarn) bladvlekken
Chinese kool is erg gevoelig voor deze
schimmel.Opde bladerenontstaanpapierachtige witte vlekken,waarin zichvrij grote
vruchtlichamen (zwarte stippen, willekeurig
gerangschikt)vormen.
Een directe bestrijding is niet mogelijk.
Vruchtwisselingwordtaanbevolen.

Alternaria brassicae/brassicicola
spikkelziekte
Op de bladeren verschijnen licht- tot donkerbruine vlekken, waarop zich sporen
vormen, die weer direct kunnenaantasten.
Devlekken kunnen rondzijn, maar opChinese-koolbladeren zijn ze vaak hoekig en
lopen ze in elkaar over. Zwaar aangetaste

bladeren sterven vroegtijdig af. De ziekte
'overwintert' opaangetaste planteresten die
op hetveldachterblijven.Ook besmetzaad
is een bronvan verspreiding. Chinese kool
iserggevoeligvoordezeziekte.
Een bestrijding is mogelijk door, zodra
aantasting geconstateerd wordt, te spuiten
met 1liter iprodion (veiligheidstermijntwee
weken).Tevens dient besmetzaadontsmet
tewordenmetiprodion.

Smet
Smet kan door diverse schimmels worden
veroorzaakt. Met het blote oog zijn de
symptonenvaak nietteonderscheiden:
Grauweschimmel{Botrytiscinerea)
Aan de basis van de kool, vooral in de
hoofdnerven van de bladeren, verschijnen
bruine vlekken, waarop al snel een grijs
schimmelpluis wordt gevormd. Bij zware
aantastingverwelktdeplant.
Sclerotiënrot (Sclerotiniasclerotiorum)
Aan de voet van de kool, vooral in de
hoofdnerven van de bladeren, verschijnen
bruinevlekken.Alsnelwordteenhelderwit
schimmelpluis zichtbaar, waarin zwarte
Sclerotien (rattekeutels) gevormd worden.
Bij zware aantasting verwelkt de plant en
sterftgeheelaf.
Rhizoctonia(Thanatephoruscucumeris)
Op de kool, vooral aan de basis; heeft in
het begin doorschijnende randen, later verkleurend naar bruin-zwart. Ook de hoofdnerven worden aangetast en gaan tot rottingover.
Indiensmetwordtverwacht, kantoepassen
van 1,5liter iprodion 50%eenweek nahet
plantendeaantastingremmen.

Erwinia carotovora-natrot
Aantasting kan via natuurlijke openingen

(huidmondjes) en beschadigingen de plant
binnendringen. Geeft een slijmerige verrottingdieeenonaangenamegeurverspreidt.
Voorkomen/bestrijden
Erwinia kan achterblijven in de grond met
name op gewasresten. Kies een perceel
waar devoorvrucht vrij vanErwinia wasen
gebruik een 'Env/n/a-tolerant' ras.Voorkom
zoveel mogelijk beschadiging van het gewas en laat de groei rustig verlopen door
eennietoverdadigestikstofgift.

Plagen
Insekten algemeen
Bij Chinese kool kunnen verschillende Insektenplagen voorkomen. Hierbij nemen
bladluizen, rupsen enkoolvlieg eenbelangrijke plaats in. Aantasting door deze
plaaginsektenkangoedwordenvoorkomen
door het gewas af te dekken metinsektengaas. Uit onderzoek dat op de ROC's
Westmaas en 't Kompas inValthermondis
uitgevoerd, bleek dat het gaas een uitstekende bescherming gaf met tevens een
goedveilbaar enhoudbaar produkt. Als bijvoorbeeld in de nazomer schimmelziekten
onder het gaas optreden,dan kandoor het
gaaswordengespoten.

Koolgalmug (Contarinia nasturtii
(Kieff))
In sommige jaren kan in Chinese kool
schade door de koolgalmug ontstaan.
Planten die in de luwte staan,worden eerderenzwaarder aangetast daninhetoverige deel van het perceel. Bij aantasting
draaien de jonge bladeren spiraalvormig
omdeasvande plant,waardoor hetgroeipunt verloren gaat en allerhandevertakkingenontstaan. De muggenzijn gemiddeld2
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mmgrootenbleekgeelvankleur.Vanafmei
tot in augustus worden bij groei van de
plant eitjes afgezet. Uit deze eitjes komen
grote aantallen witgele maden zonder kop
en poten die de jongste bladdelen aantasten. Deze bladstelen zwellen galvormigop.
Hierdoor raken de jong gevormde delen in
deknelenvertoneneendraaihartigheid.De
groei in het hart van de plant wordt belemmerd, zodat er van koolvorming weinig terecht komt. Wanneer de larven volwassen
zijn verlaten zij de plant en kruipen in de
grond. Daar spint de larve zich in een cocon. Eind juni/begin juli komen hieruit de
muggenvandetweede generatie,terwijl in
augustus eenderde generatie verschijnt. In
totaal verschijnen meestal drie generaties,
dieelkaar soms invlucht overlappen,zodat
vanaf eind mei tot in augustus muggen
aanwezigkunnenzijn. Demadeoverwintert
in de grond en gaat in het voorjaar over in
hetcoconstadium.
De bestrijding dient te worden uitgevoerd
zodra muggen worden waargenomen. Dit
kan met behulpvanwitte vangbakken.Onderzoek naar doelmatiger signaleringsmethoden is gaande. Na het verschijnen
van de muggen in het voorjaar worden de
eersteeierenindevegetatiepuntenafgezet.
Dit moment zal zijn in een periode van
warm,vochtig enwindstilweer. Ingebieden
waar koolgalmugeen probleem is,zalmen
in het algemeen vanaf mei tot eind augustus moeten bestrijden met éénvan de volgendemiddelen:
- eensynthetischepyrethroïde(a);
- 1kgofliterparathionvloeibaar 250gram
perliter(b).
Om resistentie te voorkomen is het raadzaam om middelen uit de groepen (a) en
(b) af te wisselen. Men zal kort na het uitplanten vanaf eind mei al moeten spuiten.
Debespuitingomde 14dagenuitvoeren;in
hetbeginvandevluchtperiode kaneenextra behandeling nodig zijn. Het hart vande
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plant goed raken, afhankelijk van de gewasontwikkeling 250-600 liter water per ha
gebruiken.

Koolrupsen
Op koolgewassen kunnen rupsen van diverse vlindersoorten veel schade aan het
gewastoebrengen.
Groot koolwitje (Pieris brassicae L.) verschijnt in mei.Het wijfje legt de gele,ovale
eieren meestal aan de onderzijde van het
bladenaltijdingroepen (eipakjes). Na8-15
dagenkomenderupsenuitdeeieren.Deze
rupsenzijn gelig met zwarte punten,dielater zwarte vlekken worden. De grote aantallen rupsen blijven bij elkaar zitten en
vreten het bladmoes op, waarbij alleen de
nerven overblijven. Erzijn twee generaties,
waarbijde rupsenvandetweede generatie
in september-oktober een geschikte plaats
zoekenomalspoppenteoverwinteren.
Kleinkoolwitje (Pieris rapaeL.)verschijnt in
mei. Hetwijfje legt slechts ééneiperplant.
Dekleur endevormvandeeitjes zijngelijk
aandievanhetgrotekoolwitje. Deeirupsen
zijn gelig van kleur, later worden ze groen
eninhetvolwassenstadiumzijnzefluwelig
groen met drie smallle gele rugstrepen.De
rupsen migreren vande buitenste bladeren
naar het hart van de plant waar schade
wordtveroorzaakt.
Kooluil (Mamestra brassicaeL.)verschijnt
vanaf half mei uit poppen in de grondwaar
ze overwinterd heeft. De vlinder vliegt alleen gedurende de ochtend- en avonduren
enzetdanzijneitjes (lichtgeel) in pakketjes
af. Na 12-18 dagen komen uit de tot bijna
zwart verkleurde eieren de rupsen. Dejonge rupsen zijn geel met een zwart kopkapsel. Na enkele vervellingen zijn de rupsen
meestal groen met een donkere streep op
derugenlichterestrepenopdeflanken.Na

de vijfde vervelling worden derupsen lichtbruin totzwart. Devolgroeide rupsen kruipenindegrondomtevervellen.Detweede
generatie verschijnt inaugustus ende rupsen daarvan kanmen tot laat indeherfst
aantreffen.
Koolmot {Plutella xylostella L.)verschijntin
mei-juni.Degeleeierenwordeningroepjes
gelegd en afgedekt met een gelatineus
laagje, aandeonderzijde vande bladeren.
De uit deze eieren komende jonge kleine
rupsen zijn eerst geel enlater heldergroen
met gelig kopkapsel. Beweeglijke rupsjes
vretenvenstertjes indehartbladeren en later ookindeoverige bladeren. De tweede
generatie verschijnt inaugustus enistalrijker dan deeerste. Derupsen kunnenerg
goed lage temperaturen verdragen, zodat
meninnovember inkool nogvretenderupsen kanvinden. Zeverspreiden zich over
deplantenvretenoveralgatenindebladeren.
Rupsenkunnen het best bestreden worden
alszenogjongzijn. Sommigesoortenkunnenalvroegnahetuitplantenophetgewas
voorkomen, zodat debestrijding indat gevalookvroegmoetbeginnen.
Men kanspuiten met éénvandemiddelen
die intabel 14vermeld. Dewerkzaamheid
vanbacteriepreparaten isminder bijtempe-

raturenonderde15°C.
Knollebladwesp (Athalia rosae). De bastaardrups verschijnt indeperiode van juni
tot oktober. Deze donkergroene rups heeft
driezwarte strepen opderugenis1,5 cm
lang. Dekopiszwartglanzend.Eentypisch
kenmerk vanderups isdeopgeroldetoestandbijbedreigingenhetzichvandeplant
laten vallen. Erzijn maximaal drie generaties perjaar. Debastaardrupsen komenin
grote aantallen per plant voor en vreten
tussen denerven grote gaten inhetblad.
Aantastingistevoorkomen metbehulpvan
insektengaas. Chemische bestrijding:onbekend.

Melige koolluis (Brevicoryne
brassicae L)
De luis overwintert alseiopcruciferendie
op hetveld achterblijven. Naenkele ongevleugelde generaties komen inmeide gevleugeldejonge luizen,diezichopdejonge
koolplanten vestigen. Deze luizen brengen
'ongeslachtelijke'jonge luizen voort envormenkolonies. Demelige koolluis is2,0-2,4
mm lang, grauwgroen enbedekt met een
lichtgrijzepoederachtige 'melige'substantie.
Degeneratieduur kanvariërenvan achttot
40dagen.

Tabel14. Toegelatenmiddelenvoor bestrijdingvanrupsenenluizeninChinesekool.
middelen

formulering

dosering
per ha

werkzame stof

veiligheidstermijn

selectieve
werking

opmerking

bacterie-preparaat*

spp 2,5%

0,5-1kg

1 week

++

dichloorvos

vlb. 500g/l

2I

4 dagen

-

katoenluis

heptenofos

vlb. 500g/l

4 dagen

vlb. 240g/l

7 dagen

+

blad/katoenluis

mevinfos
pirimicarb*
pyrethroïde

spp 50%
zie etiket verp.

0,5 I
0,5I
0,5 kg

7 dagen

+

0,15-0,31

7 dagen

+

bladluis
rupsen

*

=meestaanbevolen middelen

-

=geenselectievewerking

rupsen

bladluis

+ =welselectievewerking
++ =selectievewerkingopsoortenrupsen
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Hetweer heeft eengrote invloed opdegeneratieduur endaarom op hetaantalgeneraties. Is het koud en nat weer, dan zullen
ermindergevleugeldeluizenzijn.
Bovendien sterven er ook veel luizen door
de regen. De luizen kunnen zich zeer snel
vermeerderen, waarbij aan de onderzijde
van het blad steeds kolonies worden gevormd. Inseptember verschijnenergevleugelde mannetjes en na paring begint het
wijfje met het leggen van de glanzend
zwarte wintereieren. De met koolluis bezette bladeren worden bobbelig, krullen
vaak om envertonen wittetot paarsachtige
vlekken. De eerste luizen kunnen al vroeg
na het uitplanten worden waargenomen,
waardoor een aantasting tot schade in het
gewaskanleiden.Eenbestrijding moetdan
al worden overwogen met het selectieve
middelpirimicarbtegen luizen,waarmeede
natuurlijke vijanden van de melige koolluis
inlevenblijven(tabel14).

Koolvlieg (Deliabrassicae(Hoffm))
De schade wordt veroorzaakt door maden
die zich voeden met ondergrondse plantedelen. Ook de bladnerven worden bij Chinese kool aangetast. Het aantastingsbeeld
varieert van een lichte verkleuring van de
bladeren tot totale verwelking en omvallen
vande planten. Dezeverschijnselen treden
het eerst op indroge perioden en opgronden die snel uitdrogen. De koolvlieg is 4-7
mm lang en licht- tot donkergrijs van kleur.
De eieren zijn 1 mm lang en wit tot roomachtig. Delarven (maden) zijn involgroeide
toestand 7-10 mm lang en zien er glimmendwit uit. Deeierenwordenonder aardkluitennabijdeplantvoetgelegden/of inhet
hart van de plant. De eieren liggen zowel
afzonderlijk als in paketten van 2-30 stuks.
De duur van het eistadium varieert in het
veldvandrietotvijf dagen.Deduurvanhet
larvestadium loopt uiteenvan 15tot 37dagen. Gewoonlijk begint de eerste vlucht in
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de tweede helft van april. De eiafzetting
start circa vier dagen na het begin van de
verschijning van de koolvlieg en gaat drie
tot vijf weken door. De hoofdmassa vande
larvenkanmenindeeerstedriewekenvan
mei aantreffen; de schade wordt dan ook
van half meitot half juni geconstateerd.De
tweede vlucht begint reeds in juni en gaat
door tot injuli. De legperiode is langer dan
bijdeeerstevlucht,maarerwordenminder
eierenafgezet. Inaugustus begintdederde
vlucht,dieniet scherpvandetweede isgescheiden.
Signalering
De aanwezigheid van koolvlieg kan gesignaleerdworden met behulpvaneilegvallen.
Op deze wijze kan bepaald worden of de
koolvliegactiefis.
Voorkomen
Schade door koolvlieg in Chinese kool is
goedte voorkomen door afdekking metinsektengaas (1,35 x 1,35 mm), indien tenminste geen crucifeer (onder andere kool
en bladrammenas) als voorvrucht is geteeld. Daarbij is tegen Alternariaeen bestrijding mogelijk over het insektengaas
heen.Voor eengoede koolvullingwordt het
doek vaak 10-14 dagenvoor de oogst verwijderd. Eventuele koolvliegaantasting kort
voordeoogstbeperktzichtotdeombladen,
diemetsnijdenwordenverwijderd.
Bestrijding
Voor het uitplanten de perspotplanten behandelen met 1,2 ml per m2 fonofos
(Dyfonate). Wijze van toepassing: de plantenvooraf lichtbevochtigen.Hetmiddeltoepassen in 1liter water per vierkante meter;
daarna direct planten. Droogte na toepassen kan schade bevorderen; beregenen is
dannoodzakelijk.
Gewasbehandeling
Nahet uitplanten deplanten aangieten met

0,15 mlperplantfonofosof0,1mlperplant
chloorpyrifos. Deze middelen toepassen in
100 ml water per plant. Ook kan men een
plantvoetbehandeling uitvoeren met 0,5
gramperplantfonofosgranulaat.
Deveiligheidstermijn van deze middelen is
zes weken. Deze gewasbehandeling voorkomt niet de latere aantasting die kan optreden aan de voet en inde hoofdnerf van
deplant.

Niet-parasitaireziekten
Rand
Devorm van 'rand' die bij Chinese koolde
meesteproblemengeeft is'inwendig rand',
ookwel'binnenrand'genoemd.Hetontstaat
op de binnenste bladeren door kapot gaan
vanzwakkecelwanden bijsterk wisselende
celspanning. De celwanden zijn zwak door
een tekort aan calcium in de bladeren. Dit
element is nodig voor de opbouw van een
stevige celwand. Calcium is weinig mobiel
enmoetdoordeopwaartsesapstroomnaar
alle delen van de plant gevoerd worden.
Dezesapstroom wordtdoor deverdamping
in stand gehouden. Bij een koolvormend
gewas is de verdamping van de binnenste
bladerensomstegeringomvoldoende calcium aan te voeren, waardoor de celwandentezwakblijven.
Voor de vollegrondsteelt zijn er redelijk
randtoleranterassen.
Bij groeistoornissen in het gewas doet het
probleem zich in de praktijk toch nog regelmatig voor. Daarom is het zaak via
teeltmaatregelen de kans op rand zo klein
mogelijk tehouden.Doordezemaatregelen
moet geprobeerd worden een rustig gegroeid, wat 'stevig' gewas te krijgen, met
een goed ontwikkeld wortelstelsel. Deze
maatregelenzijn:

- zorg dragen voor een goede structuur
vande grond;
- nahet planten matig water geven,zodat
het wortelstelsel zich ook naar dieper
gelegenlagenontwikkelt;
- niet te royaal stikstof geven;te hoge Ngiften geven een snelle groei,waardoor
eenzachtengevoeliggewasontstaat;
- niet telen op percelen waar een sterke
stikstofnaleveringverwacht kanworden;
- vanaf het begin van de koolvorming de
vochtigheidgoedoppeilhouden;
- beregenen bij lage temperatuur van het
gewas;
- kolen niettezwaar,of overrijp latenworden.
Bespuitingen met kalksalpeter, zoals onder
glas gebeurt, werken licht preventief. Gezien de redelijk randtolerante rassen, die
voor de vollegrond beschikbaar zijn, lijkt
zo'n arbeidsintensieve behandeling in de
vollegrondnietnoodzakelijk.

Nerfbruin
Deze afwijking komt vooral tot uiting in de
bewaring. De brede nerven tonen eerst op
het onderste gedeelte een metaalglansachtige grijsbruine verkleuring. Bij zware
aantasting kan dit tot boven in de nerven
doorlopen. Als de nerven doormidden gebroken worden,worden de bruinverkleurde
nerven zichtbaar. Naarmate de bewaring
langer voortgezet wordt, uit het probleem
zich sterker. Bij geschoonde kool kan het
ook indeafzetketen nogvrij sneloptreden.
De precieze oorzaak is niet bekend. Men
denkt aan eenvorm van lage-temperatuurbederf, omdat in proeven bij bewaring bij
4°C de aantasting minder is dan bij 1°Cbewaring. Ook CA-bewaring drukt de aantastingvannerfbruin.
Naastverschilinoptredenpergroeiseizoen,
iser ook verschil ingevoeligheid tussende
rassen (ziehoofdstuk 'Rassen').
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Zwartestippen
Bij Chinese kool komen de laatste jaren in
toenemende mate problemen met zwarte
stippen (spikkels) op debladerenvoor.Volgens onderzoek, uitgevoerd door de Vakgroep Plantencytologie en -morfologie van
de Landbouw Universiteit te Wageningen,
worden zwarte stippen waarschijnlijk veroorzaakt door guttatie. De stippen zitten
soms op de randenvan de bladeren,maar
meestal op de hoofdnerf endanzowelaan
de binnen- als buitenzijde van het blad.
Daarzittengeenhuidmondjes. Hetgutteren
wordtveroorzaakt doorwater uitscheidende
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haren. Rond een haar worden door uittredend vocht de cellen nat; het celvocht zou
inbranden (oxydatie) op de omliggende
cellen met als gevolg dat de cellen bruin
wordenenverschrompelen.
Hetvolumeneemtaf,decelinhoudiskorrelig en de cel sterft af. De bovenste laag
cellen sterft het eerst af, vervolgens de
daaronder gelegen laag, enz. Het verschijnsel treedt op het veld op, maar komt
ookindebewaringsterk naarvoren.Uithet
gebruikswaarde-onderzoek blijkt dat errasverschillen zijn. De tolerantie voor zwarte
stippen is bij de rasbeschrijving weergegeven.

OOGST ENBEWARING
DeoogstvanChinese koolgebeurt metde
hand. Vanwege de uniformiteit van het gewas kan het oogstrijpe gewas in één keer
afgeoogstworden.

Oogsttijdstip
Chinese kool is oogstrijp als de kool voldoendegevuldenstevigis.Kooldieoverrijp
is, vertoont bij een normaal sluitend ras
geelverkleuring op de kop. Voor het vaststellen van de vulling is het praktisch regelmatig enkele kolen uit het perceel inwendigtebekijken.
Vooral invroege teelt kan beginvanschotvorming de tuinder noodzaken tot oogsten.
Voor Klasse I moet Chinese kool vrij zijn
vanschot.Bijteeltvoor bewaringwordteen
goed gevulde, maar niet overrijpe koolgeoogst.

Oogstmethode
Voor directe afzet vanuit de vollegrond
wordt de kool met de handgesneden enal
dan niet ontdaan van omblad. Bij het snijdendient eropgelettewordendatdebladnerven niet beschadigd of doorgesneden

worden.
Deineenmaligfust geleverde klasseI-kool
moet voor afzet op de veiling verpakt worden.
Afhankelijk vandesoortverpakkinggebeurt
dit op het land of in de schuur. Bij gebruik
van polyzakken wordt veelal direct op het
land de kool ingehuld en in eenmalig fust
verpakt. Het sealen (in folie wikkelen) van
de kool gebeurt in de schuur. Een nieuwe
ontwikkeling is het inzetten van zogenaamde oogstwagens. Ditzijn getrokkenof
zelfrijdende wagens die voorzien zijn van
één of meer oogstbanden. Het produkt
wordt met de hand geoogst en geschoond
en op de oogstband gelegd. Op de wagen
vindthetsorterenenverpakkenplaats.

Bewaarkool
Chinese kool, bestemd voor bewaring,
wordt met één à twee ombladeren meer
gesneden,danbijdirecteafzet.Ditter extra
beschermingvanhetprodukt.
Deze kool wordt direct op het land in het
bewaarfust gebracht. In Noord-ümburggebeurt dat nogveel inde zogenaamde houtenAK-kist.
Bewaring in palletkisten is ook goedmogelijk, mits niet meer dan twee lagen kool op
elkaargestapeldworden.Dekoolwordtplat
inhetbewaarfustgelegd.

Tabel15. OogstperiodeenopbrengstvanChinesekool.
teeltwijze

totaal aantal
planten per ha

oogstperiode

opbrengst

opmerkingen

(t/ha)

vroeg

57.000

circa 20/5 -h. juni
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zomer

50.000

h.juni -e. september

47,5

herfst
bewaar

50.000

e.september -b. november

50

directe afzet

50.000

e. september -b. november
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bewaring tot begin februari

na uitplant afdekken
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Opbrengst
Chinese kool wordt per kg verkocht. De
produktie per ha is afhankelijk van de gebruikte plantafstand en het slagingspercentage op het veld. Bij een bewaarteelt beïnvloedt ook de kwaliteit van het ingebrachte
produkt en de bewaarduur de uiteindelijke
opbrengst. De bewaarduur is door de tuinder te regelen, maar de uiteindelijke kwaliteit van het ingebrachte produkt is moeilijker voorspelbaar en regelbaar. De variatie
in opbrengst per seizoen is dan ook vrij
groot. In tabel 15 worden enkele normen
genoemd waarop men gemiddeld voor de
diverseteeltenkanrekenen.

Bewaring
Chinese kool bewaart men in ons land
vooral in koelcellen. Op kleine bedrijven is
er een tendens om voor afzet in november/december ongeconditioneerd in de
schuur op te slaan. Daarbij wordt het produktruimgestapeld.
Hoewel de bewaarbaarheid van Chinese
kool aanzienlijk minder is dan die van de
andere sluitkoolgewassen, wordt de laatste
jaren800-1000ton produkt inbewaringgenomen. Het produkt wordt daarvoor geoogst in oktober en vervolgens in geconditioneerde ruimten bewaard.Dat is meestal bewaring tussen 0 en +1°C bij normale
luchtsamenstelling en een hoge relatieve
luchtvochtigheid (circa 90%). Daarnaast is
in proeven en praktijk ook CA-bewaring
toegepast.

Oogst bewaarprodukt
Geoogst moet worden een volgroeid, gevuld, maar niet overrijp produkt. Onder gevuld wordt verstaan dat de kool inwendig
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voor minimaal 90% gevuld is. Duidelijk
overrijp isChinese kool,alsdekoolvanboven opengroeit en het lichtere binnenblad
zichtbaar wordt. Te jong geoogst, weinig
gevuld produkt wordt in de bewaring snel
slap.

Kwaliteitvanhetintebrengen
produkt
Naasteenvoldoendegevuldekoolmoethet
intebrengenproduktvrijzijnvanziektenen
parasieten. Gezien de beperkte bewaarbaarheid van Chinese kool is dit meer nog
dan bij andere koolsoorten een eerste vereiste. Begin van ziekte-aantasting op het
veld looptvaak door indecel.Kolendieop
het veld al aangetast zijn door ziekten dienen daarom niet in bewaring genomen te
worden. Scherpe controledient uitgeoefend
te worden op aantasting van koolvlieg aan
de voet van de kool, maar ook op hogere
gedeelten vande witte brede nerf. Gangen
van koolvliegmaden zijn de eerste plekken
die tot rot overgaan. Bij oogst en transport
moet beschadiging van het produktvermeden worden. Zoveel mogelijk kolen in een
kist doen, is niet bevorderlijk voor de bewaarbaarheid. Het leidt tot meer beschadigingeneenminder snelle inkoelingvanhet
produkt.

Inkoelenenbewaren
In het algemeen wordt er bij bewaarprodukten naar gestreefd de produkttemperatuur zo snel mogelijk op een laag niveau
te krijgen. Zodoende wordt vaak aanbevolen een koud produkt in de morgenuren te
oogsten. Bij Chinese kool is een droog en
onbeschadigd produkt voor de bewaring
van groter belang. Daarom wordt in de
praktijk de Chinese kool na het snijden op
het land gelegd, zodat het vaak vochtige
produkt nogkanopdrogen. Naenkele uren
kaneenvoldoende droog produkt danwor-

denverpakt.
Door een droog produkt ontstaat er minder
beschadiging en vindt de verspreiding van
ziekten in de bewaring minder snel plaats.
Hoewel deze methode vanoogsten bij Chinesekoolgewoonte is,zijnsluitkooltelers in
Noord-Holland van deze oogstmethode teruggekomen, omdat via de grond sluitkool
besmetkanrakenmetPhytophthoraporri.
Hierdoor ontstaan bij sluitkool rotstruiken.
Phytophthora porriis in 1994voor heteerst
indepraktijk bijChinesekool vastgesteld.
Soms zijn de omstandigheden in de herfst
zodanig, dat het niet lukt om een droog
produktgeoogsttekrijgen.
Daarom is in 1992-1994 op het PAGVonderzocht of 'droogventileren' van 'natgeoogst' produkt het bewaarresultaat beïnvloedt. Droogventileren van nat produkt leverde 10-18% meer groen produkt op ten
opzichtevannatbewaardprodukt.Hetdoor
ventileren bereikte indrogingspercentage
varieerde gemiddeld van 5-8% en is sterk
afhankelijk van de vochtigheidstoestand bij
inbreng.
Bij eendrooggeoogst produkt heeftventilereneennadeligeffect.

CA-bewaring (ControlledAtmosphere)
Bewaren bij gewijzigde luchtsamenstelling,
gescrubde CA-bewaring, is in het verleden
al beproefd. De optimale luchtsamenstelling is een 0,5% C0 2 en 2% 0 2 . De optimaleluchttemperatuur ishierooktussende
0 en +1°C. Gebleken is dat deze bewaarmethode een positieve invloed heeft op de
bewaarbaarheid. Vooral het optreden van
nerfbruin kaner duidelijk door beperkt worden. Dit kan inmiddels ook door een raste
kiezendatweiniggevoeligisvoornerfbruin.
Daardoor is CA-bewaring maar een beperkte verbetering in vergelijking met gewone bewaring. Bij CA-bewaring isdeaantasting door rot en de verkleuring van het
produktwat minder. Ditis5tot 10%minder
danbijgewonekoeling.Hetpositieve effect
wordt groter naarmate de bewaring langer
duurt. Deze verschillen zijn vaak te gering
voor deze relatief dure bewaarmethode.
Eenander nadeel is dat tussentijds uit een
CA-bewaarruimte niet gemakkelijk geruimd
kan worden. Onderbreking van CAbewaring heeft volgens onderzoek geen
nadelige invloed heeft op de bewaarbaarheid. Wel zijn er extra kosten en arbeid
mee gemoeid.
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AFLEVEREN
Chinese kool wordt in Nederland voornamelijk via de veiling verkocht. Voor ditProdukt bestaan genormeerde kwaliteits- en
verpakkingsvoorschriften, afkomstig van
het Produktschap voor Groenten en Fruit
(PGF). Deze gelden voor alle in Nederland
verhandelde Chinese kool. Daarnaast zijer
aanvullende voorschriften voor de bij het
Centraal Bureau voor Tuinbouwveilingen
(CBT)aangeslotenveilingen.

Begripsomschrijvingen
Dit voorschrift is alleen van toepassing op
hetproduktvanNederlandseoorsprong.
Onder Chinese koolwordt verstaan hetbovengrondse deel van 'Brassica cernua
(Thbg) ForbesenHemsl'.
Chinese kool kannaar hettypewordenonderscheidenin:
- glas-Chinesekool;
- natuur-Chinesekool;
- bewaar-Chinesekool.
Onder glas-Chinese kool wordt verstaan
Chinese kool die tot het tijdstip van de
oogstonderglasis geteeld.

Kwaliteitsvoorschriften
Minimumvoorschriften
Chinesekoolmoet:
- intactzijn;
- gezond zijn, behoudens de toegestane
afwijkingen;
- versvanuiterlijkzijn;
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- zuiver zijn, in het bijzonder praktisch vrij
vanzichtbarevreemdestoffen;
- de kenmerkende kleur van de variëteit
bezitten;
- vrij zijn van vreemde geur en vreemde
smaak;
- vrij zijn van abnormale uitwendigevochtigheid.
De stronk moet onmiddellijk onder de onderste bladeren zijn afgesneden. De hoedanigheid van de Chinese kool - in het bijzonder de ontwikkeling en de versheid moet zodanig zijn, dat zij bestand is tegen
de bij de verdere afzet te verwachten verrichtingen,ingoede staat kan blijventotde
plaats van bestemming en aan de aldaar
gerechtvaardigd te stellen eisen beantwoordt.

Voorschriften voordeklasseI
Deindezeklasse ingedeelde Chinese kool
moet kwalitatief goed zijn en alle kenmerkende eigenschappen van de variëteit bezitten.
Zijmoetvoorts:
- voldoendestevigzijn;
- vrijzijnvanschot;
- vrijzijnvanlosseovertolligeengekneusdebladeren.
Glas-Chinesekoolmagminderstevig.
Aanvullend schrijft het CBT aande bijhaar
aangeslotenveilingenvoor:
- er zorg voor te dragen dat de bladeren
van Chinese kool klasse I niet worden
afgetopt. Ditgeldtvoor het produktzowel
metalszonderomblad;
- dat het de aangesloten veilingen toegestaan is bij het produkt zonder omblad
één à twee ombladeren aan te houden
terbeschermingvanhetprodukt.

Bij het inpakken indefruitkrat mogendeze
ombladerenworden omgevouwen, mits het
produktzominmogelijkwordtbeschadigd.

Voorschriftenvoor deklasseIII

Het aantal 'ombladeren' van Chinese kool
metombladisgemaximeerdopvier.
- dat Chinese kool met aantasting van
'bruinestippen'niet magingedeeldzijnin
klasseI.

Deindeze klasse ingedeelde Chinese kool
dient te voldoen aan de voorschriften voor
klasse II,behoudensdattoegestaanzijn:
- schot, tot maximaal de helft van de
lengtevandekool;
- losengekneusdblad;
- dooraardeenigszinsbevuildekool.

Voorschriftenvoor deklasseII

Sorteringsvoorschriften

Tot deze klasse behoort Chinese kool die
aandeminimumvoorschriften voldoet,doch
niet in klasse I kan worden ingedeeld. Zij
moetkwalitatief redelijk zijneneenredelijke
matevanstevigheidbezitten.
Voortsmoetzij:
- vrij zijn van schade door dierlijke parasieten en ziekten die de eetbaarheid in
ernstigematenadeligbeïnvloeden;
- vrijzijnvanernstigebeschadigingen.
Toegestaanzijn:
- eengeringekleurafwijking;
- eenbeginvanschot.

Sorteringsmethode
Desortering moet geschieden naar hetgewicht.
Minimumvoorschriften
Hetgewicht magniet lager zijn danaangegevenintabela.
Het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingenheefteigenminimum stuksgewichten
voorgeschreven aan de aangeslotenveilingen. Dit ter verbetering van de kwaliteit.
Deze minimum stuksgewichten zijn weer-

Tabela.
inde klassen
I

II

glas-Chinese kool (15.3-15.5)

400 gram

300 gram

natuur-Chinese kool (15.5-15.12)

500 gram
400 gram

400 gram

voor de typen,in

de perioden

bewaar-Chinese kool (15.12-15.3)

300 gram

Tabel b.
klasse I

klasse II

periode

met omblad

(vollegrond)

600g

500 g

15-05-15-12

zonder omblad

(vollegrond)

500 g

400 g

15-05-15-12

zonder omblad

(bewaar)

400 g

300g

15-12-15-03

zonder omblad

(glas)

met omblad

(glas)

500 g
600 g

400 g
400 g

15-03-15-05
15-03-15-05

Chinese kool
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gegevenintabelb.
Verder heeft het CBT de aangesloten veilingen voorgeschreven de Chinese kool in
devolgendesorteringsklasse intedelen:
VoorschriftsorteringklasseI
Chinesekoolmetomblad:
- van 600 - 850 gramperstuk;
- van 800 - 1200gramperstuk;
- van1100- 1500gramperstuk;en
- van1400 gramperstuk en op.
Chinesekoolzonderomblad:
- van 500 - 850 gramperstuk;
- van 800 - 1200gramperstuk;
- van1100 - 1500gramperstuk;en
- van1400 gramperstukenop.
Het CBT heeft ter nadere invulling van de
door het PGF uitgevaardigde norm inzake
stevigheid c.q. compactheid van Chinese
kool klasse I (natuur en glas) besloten de
aangeslotenveilingenhetvolgendebindend
voorteschrijven:
- vóór week 24 dient het klasse I produkt
(zowel glas als vollegrond) voor 1/3 deel
of meercompacttezijn. Dezenormgeldt
voor zowel het produkt met als zonder
omblad;
- vanaf week 24dient het klasse Iprodukt
(zowel glas als vollegrond) voor 1/2 deel
ofmeercompacttezijn;
- Chinesekoolwelkeuitdebewaringwordt
aangevoerd,dient voor 1/2 deel of meer
compacttezijn.
Toelichting:
- De mate van compactheid kan als volgt
wordenomschreven:
- 1/4deelcompact-lossebladeren,weinig
kool;
- 2/4deel compact - koolvoor de helftgevuld;
- 3/4 deel compact - vulling tot nagenoeg
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bovenin;
- 4/4 deel compact
sloten.

goed gevuld enom-

De compactheid dient bepaald te worden
door de kool licht inte drukken, beginnend
bijdetop.
- De omschakeldatum van week 24 moet
worden gezien als de uiterste datum.
Jaarlijks wordt bezien of de datum van
omschakelen in dat jaar op een eerder
tijdstipkanwordenvastgesteld.

Homogeniteit
KlasseI
Het gewicht van dezwaarste kool magper
verpakkingseenheid niet groter zijn dananderhalf maal het gewicht van de lichtste
kool.
Indien het gewicht van de lichtste kool per
verpakkingseenheid niet meer dan 700
gram bedraagt, mag hetverschil tussende
lichtste en de zwaarste kool per verpakkingseenheid maximaal 350 gram bedragen.

KlasseII
Het gewicht van dezwaarste kool magper
verpakkingseenheid niet groter zijn dan
tweemaalhetgewichtvandelichtstekool.

Tolerantievoorschriften
Toleranties inkwaliteit
KlasseI
10%vanhetaantalof hetgewicht, mitsdeze Chinese kool voldoet aan de voorschriftenvoorklasseII.

KlassenIIenIII
10%vanhetaantalof hetgewicht, mitsdeze Chinese kool geschikt isvoor consumptie met dien verstande dat ernstig geschotenChinesekoolnietmag voorkomen.

Toleranties ingrootte
KlassenIenII
10%vanhetaantalof hetgewicht, mitsdezeChinese kool niet meer dan 10%vande
toegepastesorteringsgrenzen afwijkt.

Verpakkingsvoorschriften
Uniformiteit
De inhoud van iedere verpakkingseenheid
moet uniform zijn; zij mag slechts Chinese
koolvandezelfde oorsprong,variëteit,kwaliteit en, voorzover sortering naar grootte
verplichtis,vandezelfdegroottebevatten.

gesloten veilingen ten aanzien van de te
gebruiken verpakkingsmiddelen voor Chinese koolvan klasse Ihet navolgende bindendvoorteschrijven:
a Chinese kool met ombladgeteeld onder
glas, welke in eenmalig fust wordt verkochtenafgeleverd,dientverpakttezijn
in de eenmalige fruitkrat (inhoud 7 of 8
kg);
b Chinese kool zonder omblad dient tot
week 24verpakt te zijn indeeenmalige
fruitkrat (inhoud7kg) envanaf week 24
indeeenmaligefruitkrat (inhoud8kg);
c Chinese kool zonder omblad geteeld in
de vollegrond van de sortering 1400
gramper stuk enopdientverpakttezijn
indefruitkrat (inhoud8 kg),indiendeze
in eenmalig fust wordt aangevoerd. (De
poolbak, inhoud 8kg, is ook toegestaan.)
De in eenmalige verpakking aangevoerde
Chinese kool dient te zijn verpakt in poly-zakken in door het Bestuur vastgestelde
uitvoering.

Verpakking
De verpakking moet de Chinese kool een
goede bescherming bieden.Binnen deverpakkingseenheid gebruikt papier en ander
hulpmateriaal moeten nieuw zijn en mogen
geen voor menselijke consumptie schadelijke invloed ophet produkt hebben.Degebruikte inktenlijm mogennietgiftigzijn.De
verpakkingseenheden mogen geenvreemdesubstantiesbevatten.
IndefasevandedetailhandelmagChinese
koollosuitgestaldzijn.

Voorschrift EenmaligeVerpakking KlasseI
Aanvullend op de PGF-voorschriften heeft
het Bestuur van het CBT besloten de aan-

Aanduidingsvoorschriften
Op de buitenkant van iedere verpakkingseenheid moeten duidelijk leesbaar en onuitwisbaarzijn vermeld:
- de naam en het adres of de code van
verpakkeren/of afzender;
- de aanduiding 'Chinese kool', ingeval
geslotenverpakkingisgebruikt;
- de naamvan het produktiegebied of het
land,destreek ofdeplaats;
- deklasse;
- de sortering door vermelding van de
sorteringsgrenzen in grammen;
- hetnettogewicht.
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ORGANISATIE EN ECONOMIE
Indit hoofdstuk zijn de kosten enopbrengsten gekwantificeerd welke de teelt van
Chinesekoolmetzichmeebrengt.
De onderdelen saldo, arbeidsbehoefte en
bedrijfsuitrusting worden in dit hoofdstuk
behandeld omdat deze de produktiekosten
bepalenvandeteeltvanChinesekool.

Saldobegrotingen
Om gewassen en te onderscheiden teeltwijzen binnen gewassen te kunnen vergelijken op hun mogelijk financiële bijdrage
per oppervlakte-eenheidaan het bedrijfsresultaat,zijnsaldobegrotingenopgesteld.
Eensaldobegroting bestaat uiteeninschatting van de bruto kg-opbrengst, vermenigvuldigd met eengemiddelde opbrengstprijs
enverminderdmetdedirecteteeltkosten.
Voor de te onderscheiden teeltwijzen van
Chinese kool zijn de saldo's weergegeven
intabel 16 (respectievelijk vroege teelt met
bedekking, zomer-, herfst- en winterbewaar-teelt). Om gedurende het seizoen regelmatig Chinese kool aan te kunnen voeren, moet een plantschema worden gehanteerd waarbij de totale hoeveelheid
planten regelmatig in kleinere partijen geplantworden,dezogenaamdecontinuteelt.
Daarnaast isindetabeleensaldobegroting
opgesteld voor Chinese kool, geplant bij
nauwere plantafstanden. Hiermee is in
praktijkproeven aangetoond dat daardoor
het koolgewicht gemiddeld één gewichtssorteringsklasse lager ligt, de totale opbrengst (ton per ha) gelijk blijft maar het
percentage niet oogstbare planten (te laag
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koolgewicht) toeneemt. Uit prijsstatistiekgegevens inhoofdstuk 'Algemeen' blijkt dat
de kleinere gewichtsorteringen Chinese
kool gemiddeld een betere kg-prijs opleveren.
De uitgangspunten voor de saldobegrotingenzullenperbedrijf enigszins kunnenverschillen als gevolg van andere omstandigheden.
De saldotabellen zijn op dezelfde systematischewijzeopgebouwd:
Teeltkenmerken:
Hierin staan de uitgangspunten waarmee
de betreffende teeltwijze zich onderscheidt.
Mede op basis van deze uitgangspunten
zijn de opbrengst- en kostenposten begrootindesaldoberekening:
Kg-opbrengst
De kg-opbrengst is vastgesteld op basis
van expertise uit onderzoek en in overleg
metdevoorlichting.
Opbrengstprijzen
Degehanteerde opbrengstprijs indesaldobegrotingen is hetvijfjarig gewogengemiddeldevandeveilingprijzen (exclusief BTW),
overeenkomstig dewekenwaaropdeafzetperiode van de betreffende teeltwijze betrekking heeft (1990, 1991, 1992, 1993 en
1994).
Voor hetsaldovandeChinese koolgeplant
bij nauwere plantafstanden is de gehanteerde opbrengstprijs gebaseerd op een
driejarig gewogen gemiddelde van de veilingprijs (1992-1994).
Toegerekendekosten
In de saldobegroting worden de continuvariabele kosten opgenomen. Dit zijn de
kostendieinhetalgemeenevenredigvarië-

ren met de oppervlakte van de teelt. (De
vermelde kosten zijn exclusief BTW.) Bij het
inschatten van de toegerekende kosten in
de saldobegrotingen is uitgegaan van eigen
mechanisatie.

Plantmateriaal
Uitgegaan wordt van aangekocht plantmateriaal in 4 cm perspot. De prijzen zijn afgeleid van de verkoopadviesprijzen van de
Nederlandse Vereniging van Plantenkwekers.
Meststoffen
De bemestingskosten zijn op basis van giften in de vorm van kunstmest. De berekende hoeveelheden N, P en K zijn weergegeven in kg zuivere meststof per ha en gebaseerd op de adviesbasis voor N, P en K.
Hierbij is de uitgangssituatie van de bodem
gebaseerd op de gemiddelde situatie in de
praktijk. Voor volgteelten wordt voor Pen K
de helft van de hoeveelheid volgens de adviesbasis gegeven.
Onkruidbeheersing
Voor de onkruidbeheersing is uitgegaan van
een volvelds toepassing voorafgaand aan
het planten op onkruidvrije grond met de
bodemherbicide propachloor. Voor de latere
onkruidbestrijding tijdens de teelt is uitgegaanvan schoffelen.
Gewasbescherming
Voor de meest waarschijnlijk voorkomende
ziekten en plagen zijn in de saldobegroting
de werkzame stoffen van bestrijdingsmiddelen opgenomen, verrekend volgens de
prijzen van middelen die op de markt zijn.
Keuze van de middelen, hoeveelheden en
aantal bespuitingen zijn afgeleid van inschattingen van geraadpleegde gewasbeschermingsdeskundigen en de gids voor
Gewasbescherming Vollegrondsgroenteteeltvande DLV.

Koelkosten
Voor de (lange) bewaring van Chinese kool
is uitgegaan van uitbesteding aan particuliere of veilingkoelhuizen (zie ook paragraaf
'Bedrijfsuitrusting'). Het inde saldobegroting
vermelde bedrag is een gemiddeld loonkoeltarief voor Chinese kool. Voor het saldo
van de bewaarteelt is uitgegaan van bewaring tot eind maart (week 12) omdat dan de
aanvoer vanuit de kasweer opgang komt.
Bedekkingsmaterialen
Voor vervroeging van de vroege bedekte
teelt wordt uitgegaan van gebruik van vliesdoek. Het vliesdoek wordt gemiddeld
tweemaal gebruikt. De 100 m2-prijs betreffende kosten per 100m 2per teelt.
Rente
De renteberekening betreft de rente op het
vastgelegde vermogen van de kostenposten in de saldobegroting, gedurende de
teeltperiode tot en met het moment van afzet. Er is geen rente over de uitgestelde
opbrengst berekend van Produkten die na
deoogst worden bewaard.
Verzekering
De verzekeringskosten betreffen een hagelverzekering met een gemiddelde korting
van40%op het basistarief.
Verpakking
Afzet van klasse I vindt plaats in éénmalig
fust (kosten afnemer) waarbij het produkt
verpakt is inpolyzakjes (kosten afnemer).
Aanvoer in overige klassen vindt plaats in
meermalig fust (poolbak) (kosten aanvoerder) waarbij het produkt niet verpakt is in
polyzakjes. Het netto-inhoudgewicht van
zowel éénmalig als meer-maligfust is8kg.
Vrachtkosten
De vrachtkosten kunnen per bedrijf sterk
verschillen, geheel afhankelijk van de wijze
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van transport, afstand tot de veiling en afzetwijze. Standaard wordt indeze saldobegrotingenuitgegaanvanƒ26,50perpallet.
Provisieenheffingen
Voor afzetviadeveilingwordt provisieover
de opbrengst en heffingen over de hoeveelheid aangevoerd produkt gerekend.
Zowel de hoogte van de provisie als van
heffingen verschillen per veiling. De hier
opgenomen saldobegrotingen is een gemiddelde genomen voor de hoogte vande
provisieenheffingen.
Landbouwschapsheffing
Voor de landbouwschapsheffing is in de
saldobegroting het tarief voor het gewasspecifiekegedeelteopgenomen.
In Kwantitatieve Informatie voor de Akkerbouw en Groenteteelt Vollegrond worden
periodiek desaldo'svanakkerbouw-envollegrondsgroentegewassen geactualiseerd.

Arbeid
Intabel 17, 18en 19isde arbeidsbehoefte
weergegeven nodig voor de teelt van Chinese kool. De arbeidsbehoefte is in deze
tabel weergegeven op basis van taaktijden
(taaktijd is het aantal benodigde mensuren
per ha om de bewerking te kunnen uitvoeren). De meeste uren zijn nodig voor planten, oogsten en afzetklaar maken.Voor de
begroting van de arbeidsbehoefte is uitgegaan van gangbare werkmethoden en mechanisatie. Bij het planten is uitgegaan van
planten van perspotplanten met halfautomatische plantmachines (plantbandenprincipe).Vooroogstenafzetklaar makenis
uitgegaan van volledig handmatige werkmethoden (oogst eventueel met behulpvan
oogstbandenopdeoogst-/transportwagen).
Chinesekoolwordtafgeleverd inpolyzakjes
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ofverpaktinkrimpfolie(sealen).

Bedrijfsuitrusting
De aanwezige mechanisatie op het vollegrondsgroentebedrijf met Chinese kool in
hetteeltplanzalgrotendeels afhankelijk zijn
van aanwezige mechanisatie voor het
hoofdgewas (uitgezonderd bedrijven gespecialiseerd op de (grootschalige) teelt
van Chinese kool). Het plantmateriaalvoor
de teelt van Chinese kool bestaat uit
perspotplanten die handmatig of met
plantmachines geplant worden. Plantmachines voor perspotplanten zijnzogenaamde halfautomatische plantmachines waarbij
het invoeren van het plantmateriaal handmatig plaats vindt met behulp van eencarrousselofplantbandperplantelement.
Afhankelijk van het type machine vermindert de arbeidsbehoefte bij het gebruik van
plantmachines met circa 30% ten opzichte
van handmatig planten. Deeenvoudige uitvoeringen in plantmachines voor perspotplanten vergen een investering tussen
d e / 10.000,-enƒ15.000,-.
Eenoogstband als hulpmiddel opdetransport-/oogstwagen vermindert in geringe
mate de totale arbeidsbehoefte voor het
oogsten, omdat het verdelen en ophalen
vanfust op het veld achterwege blijft. Hierdoorwerkthetookarbeidsverlichtend.
Een losse oogstband van circa zes meter
vergteeninvesteringvancircaƒ12.000,-.
Hettoerekenenvandejaarkostenvandeze
specifieke mechanisatie en overige benodigdestandaardwerktuigen aandeteeltvan
de Chinese kool isafhankelijk van hetaandeel in het teeltplan en kan dus alleen
plaatsvindenperindividuelebedrijfssituatie.
Bewaring van Chinese kool vindt voor een
groot gedeelte plaats bij veilingkoelhuizen.
Door bewaring van Chinese kool kan beschikbarearbeidindewinter benutworden.

Chinese koolvormt zelden het hoofdgewas
op een vollegrondsgroentebedrijf. Gezien
de geringe hoeveelheden Chinese kool per
bedrijf specifiek voor bewaring, is het centraal bewaren in veilingkoelhuizen vaak financieelinteressant.
Het produkt wordt bewaard bij +1°C. Gemiddeld wordt bewaard vanaf de oogst in
oktobertotcircaeindfebruari.Nadezeperiode komt de aanvoer van het glasprodukt
weer op gang. Het vaststellen van de bewaarduur van een partij Chinese kool gebeurt volgens afspraak onder andere afhankelijk vande kwaliteit bij inslag enkwaliteitsverloop tijdens de bewaring. Het financiële rendement van bewaren isafhankelijk van de prijsvorming bij afzet, de bewaarkosten, bewaarcondities en het bewaarresultaat. Het bewaarresultaat van
Chinese kool is zeer wisselvallig. Een gezond en droog produkt bij inslag voorkomt
hoge bewaarverliezen. In de saldobegrotingvoor debewaarteelt Chinesekool
zijn de kosten voor bewaring bij derdeningerekend.
Dekostenvoor bewaren bij derden kunnen
indriecategorieënopgesplitstworden:
Koeltarief.
Door de hoge energiebehoefte bij inslag
wordt het koeltarief voor loonkoelen opgesplitst ineentarief voor inslag eneentarief

voordevervolgbewaring.
Huurofaanschafvanfustvoorbewaring.
Chinese kool wordt bewaard in houtenAKkisten (devroegereaugurkenoffruitkisten),
plastic poolfust of houten fruitboxen. De
AK-kisten (60x40x40cm;inhoudcirca10
kgChinese kool) zijn in hetalgemeen ineigendom; de fruitboxen (1,00 x 1,20 x 0,70
m; inhoud circa 200 kg Chinese kool) worden doorgaans gehuurd per bewaarseizoen.
Transportkostenbedrijf -bewaarlocatie.
Transportkosten bestaan uit hettransporterenvan de volle kisten naar envan debewaarlocatie. Transportkosten zijn bedrijfsspecifiek en afhankelijk van de afstand tot
debewaarlocatie.
Uitdeopgesteldesaldobegroting intabel16
blijkt dat het uitbesteden van de bewaring
van Chinese kool veel directe kosten met
zich meebrengt. Daadwerkelijk toerekenen
van de arbeidsuren (tegen CAO-tarief)
maaktdekostenflink hogerwaardoorlange
bewaring, volgens de gestelde uitgangspunten, niet rendabel is. Toerekening van
devastekostenpereenheidproduktChinese kool bij bewaring in eigen koelcel is afhankelijk vanhetgebruikvandekoelcel(en
fust)voordeoverigegewassen.
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Tabel16. SaldoberekeningvandebelangrijksteteeltwijzenvanChinesekool.
Omschrijving
opkweek planten
piantmateriaal
zaaiperiode
plantperiode
plantverband
grondbenutting
oogstpercentage
ooqstperiode
opbrengsten:
hoofdprodukt (kg)
BRUTO-OPBRENGST (a):
toegerekende kosten
uitgangsmateriaal:
planten (100st)
meststoffen:
N(KAS)
P2O5(tripelsuper)
K 2 0 (patentkali)
gewasbeschermingsmiddelen:
onkruid:
propachloor 575 g/l
ziekten enplagen:
fonofos
1)
iprodion50%
pirimicarb50%
permethrin25%
overige grond- en hulpstofvliesdoek (100m2)
2)
overigeproduktgebondenkosten:
rente
verzekering
poolfust-huur
3)
pallet huur
3)
vrachtkosten
4)
koeling-cond.
heffingen
veilingprovisie
overigeafzetkosten
landbouwschapsheffing
TOT.TOEGER.KOSTEN (b):
SALDO PER HA E.M. (a-b):
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vroeg met bedekking

zomer

glas-verwarmd
4 cm perspot
10-14
14-18
50x35
95%
70%
19-23
hoev.

Driis

bedraa

glas-verwarmd
4cm perspot
14-28
16-30
50x40
95%
90%
25-39
hoev.

oriis

bedrao

30000

0.83

24900
24900

47500

0.65

30875
30875

543

7.50

4073

475

6.50

3088

110
75
200

0.95
0.76
1.45

105
57
290

75
200

0.76
1.45

57
290

8

24.10

193

8

24.10

193

1.2

40.20

48

0.5
0.2

127.90
111.30

64
22

1.1
1
3*0.5
3*0.2

40.20
110.70
127.90
111.30

44
111
192
67

105

16.0

1680

662
24900
450
70
70
3712
3712
24900
24900

7%
1.2%
0.20
2.40
26.50
0.18
0.05
5%
1%
62

46
299
90
168
1855
668
186
1245
249

764
30875
713
108
108
5759
5759
30875
30875

7%
1.2%
0.20
2.40
26.50
0.18
0.05
5%
1%
62

53
370
143
259
2860
1037
288
1544
309

11400
13500

10966
19909

Vervolg Saldoberekening per haChinese kool.
omschrijving
opkweek planten
plantmateriaal
zaaiperiode
plantperiode
plantverband
grondbenutting
oogstpercentage
sorteringsklasse (g/st)
oogstperiode
opbrengsten:
hoofdprodukt (kg)
BRUTO-OPBRENGST (a):
toegerekende kosten
uitgangsmateriaal:
planten (100st)
meststoffen:
N(KAS)
P2O5(tripelsuper)
«2Û (patentkali)
gewasbeschermingsmiddelen:
onkruid:
propachloor 575 g/l
ziekten en plagen:
fonofos
1)
iprodion50%
pirimicarb50%
permethrin25%
overigegrond-en hulpstoffen:
overige produktgebondenkosten:
rente
verzekering
poolfust-huur
3)
pallet huur
3)
vrachtkosten
4)
koeling-cond
heffingen
veilingprov isie
overigeafzetkosten
landbouwschapsheffing
TOT.TOEGER.KOSTEN (b):
SALDO PER HA E.M, (a-b):

zomer (hoge plantdichtheid)
glas-verwarmd
4 cm perspot
14-28

herfst
glas
4 cm perspot
28-30
30-32

16-30
50x25
95%

50x40
95%
80%

90%
800-1200 (kil)

25-39

39-44

hoev.

prijs

47500

0.81

38475
38475

50000

0.44

22000
22000

760

6.50

4940

475

6.50

3088

75
200

0.76
1.45

57
290

35
40
100

0.95
0.76
1.45

33
30
145

24.10

193

8

24.10

193

40.20
110.70
127.90

44
111
192

67

2*0.2

7%
1.2%

53
370
143
259

1.1
1
3*0.5
111.30

764
30875

713
108
108
5759
5759
30875
30875

0.20
2.40
26.50
0.18
0.05

5%
1%

bedrag

2860
1037

288
1544
309
62
12819
25656

hoev.

prijs

1.1 40.20
2*1 110.70
3*0.5 127.90
111.30
45

982
22000

750
114
114
6063
6063
22000
22000

7%
1.2%
0.20
2.40
26.50
0.18
0.05

5%
1%

bedrag

44
221
192

69
264
150
273
3011
1091

303
1100
220
62
10534
11466
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Vervolg Saldoberekeningper ha Chinese kool.
Omschrijving

winter-bewaar
glas
4 cm perspot
29-31

opkweek planten
plantmateriaal
zaaiperiode
plantperiode
plantverband
grondbenutting
oogstperiode
bewaarmethode
afzetperiode
oogstpercentage
bruto kg-opbrengst
bewaarverlies
opbrengsten:
hoofdprodukt (kg)
BRUTO-OPBRENGST (a):
toegerekendekosten:
uitgangsmateriaal:
planten (100 st)
meststoffen:
N(KAS)
P2O5(tripelsuper)
K2O (patentkali)
gewasbeschermingsmiddelen:
onkruid:
propachloor 575 g/l
ziekten enplagen:
fonofos
iprodion50%
pirimicarb50%
permethrin25%
overigeproduktgebondenkosten:
rente
verzekering
poolfust-huur
pallet huur
vrachtkosten
bewaring:
loonkoelen
loonkoelen
huur bewaarfust
transport bewaring
overige afzetkosten:
koeling-cond
heffingen
veilingprovisie
overige afzetkosten
landbouwschapsheffing
TOT.TOEGER.KOSTEN (b):
SALDO PER HA E.M, (a-b):
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31-33
50x40
95%
39-44
mechanische koeling
52-9
ca. 80%

60000

1)

ca. 45%
hoev.

pnjs

bedrag

33000

1.32

43560
43560

475

6.50

3088

25
40
100

0.95
0.76
1.45

24
30
145

24.10

193

40.20
110.70
127.90
111.30

44
221
192
45

40920

7%
1.2%

495
75
75

0.20
2.40
26.50

56
491
99
180
1987

300
300
300
300

19.75
2.60
15.00
8.85

5925
9360
4500
5310

4001
4001
40920
40920

0.18
0.05

720
200

5%
1%

2046
409
62
35327
8233

1.1
2*1
3*0.5
2*0.2

804
2)
2)
3)
4)
1emnd
12wk

Onderschriftentabel16,p.46en47
1) Perspotbehandeling.
2) Hetvliesdoekwordtgemiddeldtweekeergebruikt.De100m2-prijsbetreftdejaarkosten.
3) 85%ineenmaligfust,8kgpereenheid;15%inplastic poolkrat, 10kgpereenheid.Eenmaligeverpakkingniet
U.v.deteler.Eenmaligefust56stukspereenmaligepallet,poolfust40stukspermeermaligepallet.
4) Vrachtkostenvoortransportafzetplaatszijnbedrijfsspecifiek enafhankelijkvantransportafstand.

Onderschrifttabel16,p.48
1) Perspotbehandeling
2) Ineenmaligfust (Klasse I),8kgper eenheid; 15% inplastic poolkrat, 10kgper eenheid.EenmaligeverpakkingnietU.v.deteler.Eenmaligefust56stuksperSEP-pallet,poolfust40stukspermeermaligepallet.
3) Vrachtkostenvoortransport afzetplaatszijnbedrijfsspecifiek enafhankelijkvantransportafstand.
4) Bewarenopveiling,indesaldo-begrotinghierbovengerekendmet4maandenbewaarduur (eindoktober-eind
februari).Bewaringinboxpallets(1.00*1.20*0.70m),200kgperbox,huurtarief boxpalletsgesteldopƒ 15,-per
boxpalletperbewaarseizoen.
Transportkosten bewaarfust 1/3 vantransportkosten pallet i.v.m. stapelenenvervolgens dezekostenverdubbeleni.v.m.wegbrengenenhalenvolfustnaarenvandebewaarlocatie.
Loonkoeltarief gemiddeld volgens tarieven van de hiervoor belangrijkste veilingen; 1 e maand boxpallets ƒ
19,75;vervolgweekƒ2,60 (exclusiefBTW).
Geenrenteberekenduitgesteldeopbrengstnadeoogst.
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Tabel17. Arbeidsbegroting (mensurenperha)voordebelangrijksteteeltwijzenChinesekool.
zomer

vroeg

Omschrijving

met bedekking
indien uitgevoerd
met eigen mechanisatie

werk-

werk-

opbr.

Taak-

peri-

opbr.

Taak-

peri-

breed-

snel-

of gift

tijd

ode

of gift

tijd

te

heid

kg/st.

In

van

kg/st.

In

ode
van

perceelopp.: 0,15 ha

in m

km/h

*1000

u/ha

uitv.

*1000

u/ha

uitv.

kunstm.str.P2O5/K2O

12

6

0.2+0.6

7-12

12

6
3-2

0.6

0.1+0.3
0.4

7.2

N
plantkl.m./spitfrezen

2.5
4.7

3.3

17-28
17-28

8.5

17-28

0.80/1000

55

7.3
44

17-18

planten/plantrol

17-18

47.5

19-28

beregenen-buis
spuiten: onkruid

12

1x

5.0

17-20

3x

15.0

38
19-34

12

6

17-18

0.6

7.2

19-34

12

6

0.6
2x0.25

7.2

ziekten

7.2

17-22

5x0.25

18.0

21-34

10
1.60

50.0

17-22

4

6.7

23-34

25.0

23-34

vliesdoek opbr.-afh.
schoffelen

1-2

11-18

hakken inde rij
oogsten:
4.1/1000
0.5/ton

43

176.0

12-13

43

176.0

27-36

-fustverd.+verzamelen

35

17.5

12-13

48

24.0

27-36

- lossen/laden/transport

0.73/ton

35

25.0

12-13

48

35.0

27-36

- snijden/inpakken

veldopruimen/spitfrezen

2

2

teelturen

118.7

131.9

oogst- en afleveruren

219.0
337.8

235.0
367.0

uren totaal
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Tabel18. Arbeidsbegroting (mensurenperha)voordebelangrijksteteeltwijzenChinesekool.

indien uitgevoerd

werk-

werk-

zomer (hoge plantdichth.)
opbr.
Taakperi-

opbr.

Taak-

peri-

met eigen mechanisatie

breed-

snel-

of gift

tijd

ode

of gift

heid

kg/st.

In

van

kg/st.

ode
van

perceelopp.: 0.15 ha

te
in m

tijd
In

km/h

*1000

u/ha

uitv.

*1000

u/ha

uitv.

kunstm.str.

12

6

0.1+0.3

7.2

17-28

0.1+0.3

7.2

27-36

0.4

3.3

17-28

0.4

3.3

27-36

8.5

17-28
19-28

8.5

27-36

47.5

38.0

27-36

3x

15.0

27-38

Omschrijving

PaOs/KaO
N

herfst

12

6

plantkl.m./spitfrezen

1-2

3-2

planten/plantrol

0.80/1000

beregenen-buis
spuiten: onkruid

12

3x

15.0

61.0
19-34

12

6

0.6

7.2

19-34

0.6

7.2

27-36

ziekten

12

6

5x0.25

18.0

21-34

6x0.25

18.0

29-40

10
1.60

4

6.7

23-34

6.7

31-38

25.0

31-38

vliesdoek opbr.-afh.
schoffelen

76.0

hakken inde rij

25.0

23-34

oogsten:
68.4

281.0

27-36

38

156.0

35-44

- fustverd.+verzamelen

4.1/1000
0.5/ton

48

24.0

27-36

50

25.0

35-44

- lossen/laden/transport

0.73/ton

48

35.3

27-36

50

36.5

35-44

8.5

37-46

- snijden/inpakken

veldopruimen/spitfrezen

2

2

teelturen

152.0

138.4

oogst- enafleveruren

340.0

217.5

uren totaal

407.4

356.0
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Tabel19. Arbeidsbegroting (mensurenperha)voordebelangrijksteteeltwijzenChinesekool.
omschrijving

winter-bewaar

indien uitgevoerd

werk-

werk-

opbr.

Taak-

met eigen mechanisatie

breed-

snel-

of gift

te

heid

kg/st

tijd
in

periode

perceelopp.: 0.15ha

inm

km/h

*1000

u/ha

van
uitv.

Kunstm.str. P2O5/K2O

12

6

0.1+0.3

7.2

27-36

12

6

0.4

3.3

27-36

plantkl.m./spirfrezen

1-2

3-2

8.5

27-36

planten/plantrol

38.0

27-36

beregenen-buis

0.80/1000
12

27-38

spuiten: onkruid

12

6

0.6

15.0
7.2

ziekten

12

6
4

6x0.25

18.0
6.7

29-40

25.0

31-38

3.3

45-48

N

schoffelen

1.60

47.5
3x

hakkeninderij

27-36
31-38

oogsten:inboxpallets
- snijden,2 x 2 rijen

170.0
P.M.

- laden, hand
-transport 500 meter
- schoonm. Febr.

20.0
2

2

- afleveren/gemidd.
transport bewaarplaats
ploegen

480.0
80.0
p.m.

0.8

6

teelturen

132.2

oogst- enafleveruren

750.0

uren totaal

882.2

Opmerking :Bijsealenvanhetbewaardeprodukt bijafleverenmoetca.220uurperhaextragerekendworden.
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januari1992
Jaarverslag1989proefproject Borgerswold.Ing.J.Boerma,januari1992
ƒ10,Vergelijkingvanhetbewarenvanfijnepeenophetveld,onderstroenindenattekoeling.Ing.
ƒ10,J.A.Schoneveld,december1991
Kwantitatieveaspectenvandeverdelingsnauwkeurigheidvanmeststoffen.Ing.D.T. Baumann,
ƒ10,december 1991.
BedrijfseconomischeperspectievenvanakkerbouwbedrijvenopTrichodorus-gevoelige grond.
ƒ10,Ing.A.Bosendrs.A.T.Krikke,december1991
Hetverloopvanwegrottenvanmoederknollenbijpootaardappelen.Ing.J.K.Ridderenir.C.B.
ƒ 10,Bus,december1991.
Informationmodellingforarablefarming.Integralevertalingvanverslag67(Hetglobaleinforƒ10,matiemodelOpenTeelten),oktober1991
Groei,ontwikkelingenopbrengstvanwittekoolinrelatietothettijdstipvanplanten.Dr.ir.A.P.
ƒ10,EveraartsenC.P.deMoei,september1991
Teeltaspectenvanwintergerstvooropbrengstenkwaliteit.Dr.ir.A.Darwinkel,september 1991.
ƒ10,Landbouwtechnische-.economische,bedrijfskundige-enmilieu-aspectenbijhettoedienenen ƒ10,directinwerkenvandierlijkeorganischemestindeakkerbouwindevollegrondsgroenteteelt.
Ing.G.J.vanDongen, september1991
Bepalingvandeinformatiebehoeftenvanagrarischeondernemers.Ir.P.W.J.Raven,ing.H.
ƒ10,Drenth,ing.S.R.M.Janssensendrs.A.T.Krikke
Effectvandehoogteeneendelingvandestikstofbemestingopdeopbrengstenkwaliteitvan
ƒ10,zomergerst.Ing.R.D.Timmer,J.G.N. Wander enir.I.D.C.Duijnhouwer,december 1991.
Rendabiliteitvanverminderde bodembelasting.Ing.S.R.M.Janssens,juli 1991.
ƒ10,Onderzoek naargroeistofschadebijwitlof(CichoriumintybusL var.foliosum)indeseizoenen
ƒ10,1986/1987t/m1988/1989.Ir.G.vanKruistumening.C.vanderWel,mei1991
Debepalingvandeopbrengstvaneenperceelsnijmaïsbijdeoogst.Ing.H.M.G.vanderWerf
ƒ10,MSc,irW.vandenBergening. A.J.Muller,april1991
Biotoetsvoetziekteninerwten.Ir.P.J.Oyarzun,maart 1991
ƒ10,-

Publikaties
77.
76.
75.
74.
73a.
73b.
72.
71.
70a.
70b.
69.
68.

Jaarverslag 1994,juni 1995
Werkplan1995,januari1995
Kwantitatieveinformatie 1995,december 1994
Onkruidbestrijding indegraszaadteelt.Ir.P.Baltus,december 1994
Jaarboek 1993/1994akkerbouw,november 1994
Jaarboek 1993/1994vollegrondsgroenteteelt, november 1994
Jaarverslag 1993,mei1994
Werkplan 1994,februari1994
Jaarboek 1992/1993akkerbouw,oktober1993
Jaarboek 1992/1993vollegrondsgroenteteelt,oktober 1993
Kwantitatieveinformatie 1993-1994,september 1993
Planningvandevervangingsinvestering vaneenmachineofwerktuig.Ir.H.B.Schoorlemmer
endrs.A.T.Krikke,augustus1993

ƒ20,ƒ20,ƒ30,ƒ15,ƒ30,ƒ20,ƒ20,ƒ15.ƒ30,ƒ20,ƒ30,ƒ 20,-

67.
62.

28jaarDeSchreef,april1993
Verspreidingvanonkruidenenplanteziektenmetdierlijkemest-eenrisico-analyse.Ir.A.G.
Elemaendr.ir.Scheepens,augustus1992

ƒ40,ƒ15,-

Themaboekjes
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.

Maïs;naareenevenwichttussenmilieueneconomie,november 1995
Stikstofstromenindevollegrondsgroenteteelt,december 1994
Agrificatieen'nieuwe'gewassen,maart1994
Aardappelen,december 1993
Duurzameonkruidbestrijding,november 1993
BedrijfssystemenvooreenAkkerbouw mettoekomst,december 1992
Gewasbeschermingvollegrondsgroenten,november 1992
Bodemgebondenplagenenziektenvanaardappelen,november 1991.

ƒ15,ƒ15,ƒ35,ƒ25,ƒ25,ƒ25,ƒ15,ƒ15,-

Teelthandleidingen
70.
69.
68.
67.
66.
65.
64.
63.
62.
61.
60.
59.
58.
57.
56.
55.
54.
53.
52.
51.
50.
49.
48.
47.
46.
45.
44.
43.
42.

TeeltvanChinesekool,februari 1996
Teeltvangraszaad,december 1995
Teeltvanpeulenendoperwtenvoordeversemarkt,juli 1995
Teeltvancourgetteenpompoen, april1995
Teeltvanstamslabonen,december 1994
Teeltvanandijvie,december 1994
Teeltvansuikerbieten,september 1994
Teeltvansla,augustus1994
Teeltvanbleekselderij,maart1994
Teeltvanhaver,februari1994
Teeltvankarwij,januari1994
Teeltvandille,januari1994
Teeltvanmaïs,december 1993
Teeltvanconsumptie-aardappelen,november 1993
Teeltvanprei,oktober 1993
Teeltvanknolvenkel,augustus1993
Teeltvanbroccoli,juli1993
Teeltvansuikermaïs,juli1993
Teeltvanzaaiuien,juni1993
Teeltvanbloemkool,april1993
TeeltvanDigitalislanata,februari1993
Teeltvanthijm,februari1993
Teeltvandoperwten,december 1992
Teeltvangroeneasperges,november 1992
Teeltvanpeterselieenbladselderij,oktober 1992
Teeltvanzomergerst,juni1992
Teeltvanrammenas,april1992
Teeltvanboerenkool,maart 1992
Teeltvanwitteasperge,december1991

ƒ20,ƒ25,ƒ25,ƒ25,ƒ40,ƒ30,ƒ30,ƒ40,ƒ25,ƒ20,ƒ 15,ƒ15.ƒ25,ƒ30,ƒ30,ƒ25,ƒ30,ƒ25,ƒ30,ƒ35,ƒ10,ƒ 10,ƒ15,ƒ 15,ƒ 10,ƒ20,ƒ 15,ƒ15,ƒ15,-

41.
Teeltvanwinterrogge,december 1991
40.
Teeltvanradicchio,november 1991
39.
Teeltvanplantuien,november 1991
38.
Teeltvanspinazie,november 1991
37.
Teeltvanschorseneren,oktober 1991.
36.
Teeltvanpeen,juni1991
35.
Teeltvantriticale,april1991
34.
Teeltvanvlas,april1991
33.
Teeltvantuinbonen,maart1991
32.
Teeltvanrabarber,februari 1991
Nietopgenomenindereeks
Bouwboek (inhoud+ringband; voorhetbijhoudenvanuiteenlopendebedrijfsadministratie),januari1988
Phomabijaardappelen.Ing.A.Schepersenir.CD.vanLoon,maart1988

ƒ10,ƒ10,ƒ15,.
ƒ15,ƒ15,ƒ20,ƒ10,ƒ15,ƒ15,ƒ15,-

ƒ35,ƒ 5,-

Lossebestellingen
kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgirorekening nr
22.49.700vanhetPAGV,Lelystad,metvermeldingvandeuitgave(n)dieuwiltontvangen.
Alsuvanuithetbuitenlandbestelt,wordtuverzocht (intotaal)ƒ15,-extraovertemaken.
PAGV-jaarabonnementen
Ukuntkiezenuitdevolgendeabonnementen:
1. akkerbouw-praktijk
bevatopdepraktijk gerichteakkerbouw-enalgemeneinformatie
2. akkerbouw-totaal
bevatnaastdeopdepraktijk gerichteinformatieookgedetailleerde onderzoekinformatie metbetrekkingtotde
akkerbouw
3. vollegrondsgroente-praktijk:
bevatopdepraktijk gerichtevollegrondsgroente-enalgemeneinformatie
4. vollegrondsgroente-totaal:
bevatnaastdeopdepraktijk gerichteinformatieookgedetailleerdeonderzoekinformatie metbetrekkingtotde
vollegrondsgroenteteelt
5. totaal-praktijk:
bevatopdepraktijkgerichteinformatie,zowelvoordeakkerbouwalsdevollegrondsgroenteteelt
6. totaal-verslagen:
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat inprincipe uit gedetailleerde onderzoekinformatie,
zowelvoordeakkerbouwalsvoordevollegrondsgroenteteelt
7. totaal-PAGV:
bevatallePAGV-uitgaven.
OnderstaandschemalaatzienwelkePAGV-uitgavenuontvangtbijeenbepaaldpakket-abonnement:
1

2

3

4

5

6

Werkplan
Jaarverslag

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Jaarboek

X

X

X

X

X

X

Kwantitatieve informatie

X

X

X

X

X

X

publikaties akkerbouw

X

X

X

X

publikaties vollegrondsgroenteteelt
publikaties algemeen

X

X

teelthandleidingen akkerbouw

X

X

teelthandleidingen

vollegrondsgroen-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

verslagen vollegrondsgroenteteelt
verslagen algemeen
prijs per jaar

X

X

verslagen akkerbouw

X

"ƒ100 '

ƒ175'

" ƒ75

X
X

X

X

X

X

X

X

X

ƒ100

ƒ250

ƒ125""

ƒ150

Uwordt pakket-abonnee door het per abonnement vermelde bedragoverte maken oppostgirorekening nummer
22.49.700 van het PAGV te Lelystad, met vermelding van het betreffende abonnement. Uontvangt danzonder
verderekostenallebetreffendeuitgaveninhetbetreffende kalenderjaar.
-

bestelabonnement (ƒ25,-). Dezebestaat uit eenNieuwsbrief dieieder kwartaalverschijnt en melding maakt
van nieuwe PAGV-uitgaven. Deze kunt uvervolgens (met korting) bestellen. Als bestel-abonnee ontvangt u
bovendienhetjaarverslag.
- Rassen Bulletin-abonnement (ƒ25,-).Dezebestaat uitde RassenBulletinsvoor deAkkerbouw (inclusief de
grassenvoorgrasveldenengazons).
•t

NB.

7

Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor een volgend jaar. Wijziging/opzegging van het abonnement is schriftelijk mogelijk tot 1 november van het
abonnementjaar.

