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Algemeen
Bij de teelt van wortelen (peen) wordt In Nederland onderscheid gemaakt tussen
bospeenenwaspeenalsfijnetypenenbreekpeen(winterpeen)alseengroftype.Bij
degrove peengaat hetvoornamelijk omdetypen Flakkeese enBerlikumer; daarnaastwordenenkelespeciale rassenenhybriden aangeboden.Dezaaltijd beperkt
zich tot de maanden april en mei; het produkt wordt in de herfst gerooid en kan
enkelemaandenwordenbewaard.
Familie
Peenbehoort tot defamilievandeschermbloemigen(Umbelliferen).Hetiseeninheemsgewas,datwilzeggendat in Nederlandook dewildewortellangswegenen
sloten wordt aangetroffen. Zo worden in het kruidenboek van Dodonaeus (1554)
reedsdrietypenbeschreven,tewetenwildepeen,gelepeenenrodepeen.
DeLatijnsenaamisDaucuscarota,dievoorallecultuurvormen geldt.InNederland
onderscheidt mendus:
Wildewortel- langswegenensloten;
Bospeen(overwegendAmsterdamseBak)- aanvoermetloof;
Waspeen(Amsterdamse BakenNantes)- aanvoer zonder loof enoverwegendgewassen;
Breekpeen (overwegend Flakkeese en Berlikumer) - aanvoer zonder loof enoverwegendnietgewassen.
Nauwverwant aanpeenispastlnaak,terwijlookselderijenpeterselietotdefamilie
vandeschermbloemigenbehoren.
Plantkundigeeigenschappen
Devlezigewortel bestaat uiteen pit metdaar omheeneensecundaire bastlaag.In
hetalgemeenIsdepitIetslichtervankleur dandebast.Bijdeveredelingwordtgestreefdnaareenzokleinmogelijkepiteneenzogelijkmatig mogelijkekleurvanpit
en bast. De kleur wordt bepaald door erfelijke aanleg en uitwendige omstandigheden.Erfelijk Isbijvoorbeeldhetgehalteaancaroteen.Veelcaroteengaatinhetalgemeen gepaard met een goede rode kleur. Wat de uitwendige omstandigheden
betreft IsIndroge,warmezomersdekleur beterdanInkoele,nattegroeiseizoenen.
ErIswitte,gele,rode,violette endonkerrode peen.Voor degroenteteelt zijnalleen
de oranjerode endonkerrode belangrijk. Invorm en lengte komenzeer grote verschillen voor. Internationaal gezien kunnen tot de winterpeen gerekend worden:
Flakkeese,Berlikumer,KielerRote,KarotanenImperator.
Peenwordtuitsluitendterplaatsegezaaid.Bijverplantenontstaannamelijkvertakte
enmisvormdewortels.Hetsplijtenvandeworteltreedtvooralopalsnaeendroge
periodedoorregenvaldecellensterkzijngespannen.Ookeenkorte,dikkevormen
eenruimeplantafstandbevorderenhetsplijten.Eenstompewortelverlooptspoedig
naar een spits model. Er moet dus constant op een stomp type worden geselecteerd.
Peen Is een tweejarig gewas. In het eerste Jaar wordt een wortel gevormd, in het
tweedejaar gaatdewortel naeenkoele bewaring bloeienenzaadvormen.Bijeen
zeer vroegezaai Inhetvoorjaar komtergewoonlijk eenklein percentage schieters
(eenjarige planten) voor. Depraktijk beschouwt dit beslist niet als een nadeel.De
volksmond zegt: „een bloeiende baan brengt kilo's aan".Menwil hiermee zeggen
datdeaanwezigheidvanenkeleschietersbetekentdatervroegisgezaaidendatde
partijwattijdsduur betreftkanuitgroeientothetmaximalegewicht.
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De wilde wortel is eenjarig. Er treedt gemakkelijk verbastering op met cultuurvormen. Peenisnamelijk eenkruisbestuivend gewas.Debloei Isprotandrisch,dat
wil zeggen dat het stuifmeel eerder rijp is dan de stempels. De bestuiving vindt
meestal plaats door middel van vliegen en andere Insekten. Het zaad is geribd.
Tussenderibbenbevindenzich„oliestriemen";ditzijnbuisjes,gevuldmetvluchtige
olie.Door hetzaadtewrijvenkomteraromatischeolievrij.Aandegeurintensiteit is
ongeveerdeouderdomvanhetzaadtebepalen.Nieuwzaadgeurtsterk,oudzaadis
bijnareukloos.
De voedingswaarde per 100 gram verse peen is 125 kJ. De samenstelling is als
volgt:
- Calorieënleverendevoedingsstoffen:1 geiwit;0,2gveten6gkoolhydraten.
- Mineralen:40mgCa;30mgP;0,5mgFe;75mgNaen300mgK.
- Vitaminen:6mgB1-car(A);0,07mgthiamine(B1);0,03mgriboflavine(B2)en0,3
mgnicotinezuur.Aanpyridoxlne(B6)0,07mg(rauw)en0,05mg(gekookt)en aan
ascorbinezuur (C)5 mg(rauw)en3mg(gekookt).
Binnen degroentegewassen onderscheidt peenzich door het hoogstegehalteaan
pro-vitamineA(caroteen).Caroteenvoorkomtnachtblindheidenoogaandoeningen.
Hetgehalteisoptevoerendoorveredeling.Bijeenvroegeoogstishetcaroteengehalterelatief laag.
Oppervlakte
Over de juiste oppervlakte winterpeen zijn vóór 1973 niet veel concrete gegevens
bekend. Ditgewaswerd namelijk Inde periodevan 1961-1973 indetellingvanhet
CBS niet afzonderlijk vermeld.Berekendtegen eengemiddelde opbrengst van56
ton per ha,zou het areaal in het beginvandezeventiger jaren 680-700hahebben
bedragen. Ditgemiddelde lijkt onsechter wataandehogekant,vooralalsdeper6

celen die door een slechte opkomst mislukken In het gemiddelde mee worden berekend. Bovendienverdwijntjaarlijkseenhoeveelheid peenvoorveevoer,dienietin
de handelsproduktie Is opgenomen. Wij schatten het areaal winterpeen vóór 1973
daarom op 850 ha. Vanaf 1973 wordt dit gewas door het CBS apart vermeld. Tot
1977 nam het areaal regelmatig toe;daarna volgde een sterke inkrimping. Tabel 1
geefthiervaneenoverzicht.
Tabel1. OppervlaktewinterpeenInha(steekproefaug./sept.).
provincie

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Zuid-Holland
Noord-Brabant
Noord-Holland
Limburg
overige provincies

252
220
219
142
156

Nederland

989 1174 1445 1616 2193 1688 14091420

343
257
221
154
199

441
287
241
216
260

453
326
303
261
273

595
413
403
353
429

404
322
363
248
351

349
288
292
201
279

321
293
311
171
324

Bron:CBS
In Zuid-Holland wordt de teelt van grove peen vooral op Flakkee aangetroffen; in
Noord-Brabant komtditgewastamelijk verspreidvoor. Noord-Holland staatquabelangrijkheid op de derde plaats. Oude teeltgebiedenzijnWest-Friesland en Kennemerland, terwijl van meer recente datum vooral In de Wieringermeer en in de kop
van Noord-Holland grove peenwordtgeteeld.InLimburgtreffenwijditgewasvoornamelijk ten noorden vanVenlo aan,terwijlvande „overige" provincies de NOP en
hetnoordwestelijkedeelvanFrieslandalsteeltgebieden genoemd kunnenworden.

Atb. 2. Bil de contractteen voorde verwerkende industrie geeftmen de voorkeur
aangrove peendiegekopt wordt geleverd.

De contractteeltvan grove peen werd aanvankelijk voornamelijk In het zuiden van
ons land aangetroffen. In 1980 vond vooral In de Usselmeerpolders een sterke uitbreidingvandecontractteelt plaats;zietabel2.
Tabel2. ContractteeltwinterpeenInha(steekproefaug./tept).
provincie
Zuid-Holland
Noord-Brabant
Limburg
Noord-Holland
overige provincies
Nederland

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

59
87
73
3
5

124
65
57
3
49

129
101
93
11
53

149
186
128
6
63

131
89
192
4
79

59
90
99
3
77

88
55
54
38

55
99
56
4
151

227

298

387

532

495

328

235

365

Bron:CBS
Decontractteelt vanwinterpeenvertoonde na 1976eeninkrimping,omin1980weer
toe te nemen, vooral In Noord-Brabant en in de Usselmeerpolders. In NoordHollandIsdecontractteelt nietvanbetekenis.
EG
In de EQ-8tatlstleken worden alle peentypen bij elkaar gevoegd. Tabel 3 geeft een
overzichtvandeoppervlakteenproduktie perland.
Tabel3. OppervlakteenproduktievanpeenIndeEQIn1977.
opp.In ha

produktie
inton/ha

Frankrijk
Engeland
Italië
Nederland
W. Duitsland
Belgiö
Denemarken
Ierland
Luxemburg

20.200
19.500
7.600
4.300
4.800
3.400
1.500
1.200

23,3
43,8
32,5
40,9
31,0
33,8
46,7
43,3
32,0

470,0
854,0
247,0
176,0
149,0
115,0
70,0
52,0
0,7

EG

62.500

34,1

2.133,7

land

produktie
inmilj.kg

Peen ismet ruim 60.000 haeen belangrijk groentegewas in de Europese Gemeenschap. De gemiddelde produktie bedraagt zo'n 34 ton per ha. Opvallend ishetgeringeaandeelvanNederland:quaoppervlakteslechts7%enquaproduktie6%.
Aangezien van de Nederlandse produktie ongeveer eenderde wordt uitgevoerd, is
deontwikkeling vande peenteelt inandere EG-landenvoor Nederland vanveel betekenis. Inkrimping of mislukking van de teelt In Frankrijk, Engeland, Italië of
Duitsland kan een zeer grote vraag naar Nederlandse peen tot gevolg hebben. Het
omgekeerde ishetgevalalser sprake isvanteeltuitbreidingofhogeopbrengstenin
het buitenland. In het algemeen isde EG-markt de laatste jaren ruim voorzien van
peen.
8

Frankrijk.DeteeltvanpeenwordtvooralInBretagne,NormandieenProvence/Côte
d'Azur aangetroffen.InhetgebiedCréance(Normandie)bijvoorbeeldzo'n3900ha.
Menteelt er overwegend het Nantes-type.Desortering 16-21mmis bestemdvoor
conservenfabrieken,dematen21-35en35-45mmdiametergaanvoorversverbruik
en groter dan 45 mm wordt gedroogd. In 1972 en 1973 was circa 1300 ha peen
bestemd voor deconservenindustrie.In 1974werd ruim 2000havoor deindustrie
geteeld meteen produktie van 57miljoen kg.In 1979 bedroeg detotale produktie
520miljoen kg.Hiermee kwam Frankrijk binnen de EGnaEngeland opdetweede
plaats. In 1979werd zo'n 20miljoen kg uitgevoerd.Deuitvoer vindt plaatsvandecember tot en met maart met detop injanuari.Deinvoer isgroter dande uitvoer.
Italië isveruitdebelangrijkste leveranciervanpeenvoorversgebruik. Belgiëlevert
vrijveel peeninaugustusenseptember voorverwerking.Deinvoer bedraagtcirca
30miljoenkgperjaar.
Engeland. Het belangrijksteteeltgebied isEastern met Norfolk alscentrum.Verder
kunnen als teeltgebiedenworden genoemd East Midland (Lincolnshire), Yorkshire
enLancashire.HetareaalInGroot-Britannië(Engeland,Wales,SchotlandenNoord
Ierland)vertoontvrijsterkeschommelingen:in 1960bedroeghet14.655ha,in1965
wasereendieptepunt met9.970haenin1969eentopmet17.519ha.Na1969isde
teeltregelmatigIngekrompentoteenniveauvan12.000à14.000ha.Delaatstejaren
iserkennelijk weersprakevanenigeuitbreiding,geziendeproduktievanruim850
miljoenkgin1977.HiermeeisEngelanddebelangrijkste peenproducentvande EG
geworden.
In Engeland wordt overwegend Chantenay geteeld.Verder wordt deteelt vanwinterpeenaangetroffen.Deeigenoogstkomtvoornamelijk indeperiodevanaugustus
totfebruariopdemarkt.Deexportisvangeenbetekenis.Vanfebruaritotjuliwordt
vrij veel peen ingevoerd, namelijk zo'n 23-28 miljoen kg per jaar. Hiervan nam
Frankrijk in 1975zo'n 12'/2miljoenkgvoor zijn rekening.Cyprusverliest delaatste
jarensteedsmeeraanbelangrijkheid;in1970/1971leverdeCyprusnog70%vande
totaleEngelseinvoer,in1975wasdatnogmaar24%.
Italië.In Italië neemt de produktie nogsteedstoe,in 1979zo'n 300miljoen kg.De
belangrijksteteeltgebiedenzijnApulië,Campania(Napelse.o.),Lazio(bijRome)en
Venetië.Verder vindt er vooralde laatste jaren een uitbreiding plaats opSicilië.In
1958bedroeg hetareaalopSicilië 17ha,in1970wasdittoegenomentotcirca1000
ha.Sicilië isnaVenetiëéénder belangrijksteteeltgebiedenvanItaliëgeworden.De
produktie is voornamelijk bestemd voor de export. In Italië wordt overwegend
Nantes geteeld (± 70%) en verder ongeveer 10%winterpeen, 10%Amsterdamse
Bak en 10%diverse andere rassen. De uitvoer van peen is toegenomen van 23
miljoen kgin 1964tot 100miljoen kgin 1979.Ditbetekent datongeveer eenderde
vandeproduktiebestemdisvoorexport.
Deuitvoervindt plaatsvanfebruaritotenmetaugustus,meteentop inmeienjuni.
HetzijnvooralDuitslandenFrankrijkdieveelpeenuitItaliëbetrekken.
Nederland. Hetareaalintabel3heeftbetrekkingopwaspeenenwinterpeen.De gemiddelde opbrengst in 1977van40,9ton/ha isvoor Nederlandzeerlaag.Inwerkelijkheid ligtdegemiddeldeopbrengstopeenaanzienlijk hoger niveau. Vooralopde
lichte grondsoorten in de IJsselmeerpolders en op de Zuidhollandse eilanden
wordenhogeopbrengstenbehaald.
De uitvoer bedraagt zo'n 50-60 miljoen kg,hetgeen hoofdzakelijk waspeen betreft
naar Duitsland (grove sortering voor versverbruik), België (fijn engrof voor dein-

dustrie)enEngeland(goedgesorteerdproduktvoorversverbruik).
W.-Dulteland. DebelangrijksteteeltgebiedenzijnNedersaksen(41%vanhetareaal),
Sleeswijk-Holsteln (18%),Noordrijn-Westfalen(12%)enBeieren(11%).InDuitsland
maakt men onderscheid Invroege en late teelt. Devroege teelt bedroeg tot 1975
zo'n 1600ha,in 1976washetareaalIngekrompentot 1240ha.Delateteeltisteruggelopenvan4350haIn1970totcirca3000haIn1976.Hetrassensortimentissterk
gevarieerd.Voor deverwerkende industriewordenveel „karotten"geteeldvanhet
type ParIJse Markt enwinterpeen van het type Bauers Kieler Rote.Voor vers verbruikteeltmenoverwegendNantesenverderAmsterdamseBak,FlakkeeseenBerlikumer.
De gemiddeido opbrengst van vroege peen (vnl. Pariser Markt) is laag, namelijk
circa20tonperha,voordelateteeltwordteengemiddeldeopgegevenvancirca35
tonperha.Detotaleproduktiebedraagtdelaatstejarenzo'n125tot 140miljoenkg,
meteenInvoervanrondde80miljoenkg.
België. Deproduktievertoondeinditlandeensterkegroeivan25miljoenkgin1961
tot 115 miljoen kg In 1977. Daarna is de produktie met circa 100 miljoen kg vrij
stabiel.VooralinWest-VlaanderenIsdeteeltsterkuitgebreid.Ongeveer60%vande
produktie zitInhandenvanteeltcommlssionairs.Deafzetvindtvoor eengrootdeel
plaatsnaardeconservenindustrie.In1972werd2000hapeenvoordeindustriegeteeld, In 1974wasdat 2850ha.Bovendien namde Nederlandse export vanindustriepeen naar België toe van 11 miljoen kg in 1972/1973 tot 18 miljoen kg in
1974/1975.Degemiddelde opbrengst ligtniethoog.Menwerktechter overwegend
metjonge peendiegoedvankwaliteit kanzijn.Bij het rassensortiment neemtAmsterdamse Bak een belangrijke plaats in.Voor vers verbruik wordt ongeveer 70%
Amsterdamse Bak, 20%Nantesen 10%andere rassen gebruikt; voor de industrie
bijna 100%Amsterdamse Bak.Deuitvoer vanpeenisdelaatstejarensterk toegenomenen bedraagt nuzo'n40miljoenkgperjaar. Belgiëkomt naFrankrijk opde
vierde plaats opderanglijst voor peen-exporterende landen.Degrootste afnemer
van Belgische peen Is Frankrijk, dat circa 85%voor zijn rekening neemt. DeBelgischeexportvindtvoornamelijk plaatsIndemaandenaugustustotnovember.
Denemarken. In Denemarken Is het areaal teruggelopen van 1771 ha in 1970tot
ruim 1100haIn1974.DaarnaIsweersprakevanenigeuitbreiding,in1977tot1500
ha,waarvancirca300havoordeconservenindustrie.
Ierland.InIerlandvertoont deteeltvanpeeneenstijgende lijn;in 1977werddeoppervlakteop1.200hageraamd.
Produktieeninvoer
Winterpeenwordt gewoonlijk betrekkelijk vroeg indeherfst gerooidengedurende
de gehele winter afgeleverd.Tabel 4 vermeldt produktie en invoer per oogstjaar.
TevensIsIndezetabeldeveillngaanvoeropgenomen.
Deveillngaanvoer istoegenomenvanbijna17miljoenkgin1970totbijna30miljoen
kg In 1978. Daarna vond een lichte daling plaats. In 1970werd circa 44%vande
handelsproduktievladeveilingenverkocht.In1979wasditaandeeltoegenomentot
53%. In sommige jaren is er reeds in augustus enige vraag naar winterpeen voor
export. Inseptember begint de aanvoer goedopgangtekomen.Dehoofdperiode
van aanvoer loopt van oktober tot april. Gemiddeld wordt 50%vóór dewinter afgezet.Debelangrijkste veilingen voor winterpeen waren in 1977Zwolle(3504ton),
10

Tabel4. Beschikbarehoeveelheidwinterpeen x 1.000 kg(vanaf 1974 =

oogstjaar

veilingaanvoer

handelsproduktie

1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80

16.693
17.716
16.095
23.155
20.221
23.704
25.088
28.074
29.984
25.960

37.693
42.060
44.095
46.155
42.760
51.765
65.088
48.074
51.984
48.960

=grovepeen).

invoer
222
1.900
154
300
700
326
357
259
363
233

beschikbare
hoeveelheid
37.915
43.960
44.249
46.455
43.460
52.091
65.445
48.333
52.347
49.193

Grubbenvorst (3299 ton), Avenhorn (2365 ton), Grootebroek (2267 ton) en Breda
(2158ton).
Indedroge zomer van 1976bereikte de handelsproduktie eentop met65 miljoen
kg. Deinvoerisvanweinigbetekenis.
Afzetenproduktiewaarde
Deafzetvoorversverbruik opdebinnenlandsemarkt bedraagtdelaatstejarenzo'n
14à16miljoen kg.Jaarlijkswordt ruim20miljoenkguitgevoerd.Eenuitzondering
vormde dedrogezomervan 1976toeneenrecordhoeveelheidvan36,5miljoenkg
werduitgevoerd.
Deverwerkende Industrie neemt 11tot 14miljoenkgwinterpeenaf.Dedoordraaiis
de meestejaren beperktvanomvang.Tabel5geeft eenoverzichtvanafzetenproduktiewaarde.
Tabel5. Afzetenproduktiewaardevanwinterpeen(vanaf1974= grovepeen).
seizoen

1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80

binnenlandvers

hoeveelheid x 1000kg

x 1000kg

per hfd.
In kg

uitvoer

industrie

13.840
14.600
13.666
10.083
10.000
11.000
15.361
16.707
15.211
14.802

1,06
1,11
1,02
0,75
0,73
0,80
1.11
1,20
1,09
1,05

14.350
19.357
13.305
25.653
23.446
27.417
36.518
20.341
22.358
21.661

9.638
10.000
17.272
10.686
9.958
13.621
13.550
10.948
14.677
12.683

produktiewaarde x1000
doordraai
guldens
87
3
6
33
56
53
16
337
101
47

4.773
6.509
7.986
7.788
7.296
8.384
17.883
6.966
10.864
10.102

Bron:ProduktschapvoorGroentenenFruit.
Hetbinnenlandsverbruik vanversewinterpeenbedraagtruim 1kgperpersoonper
jaar. Deuitvoer handhaaft zichopeen behoorlijk niveau.Belangrijke afnemers zijn
11

België (± 50%),West-Duitsland (30%) en Frankrijk (16%).Van deverwerkte peen
wordtongeveer39%gesteriliseerd,47%gedroogden14%diepgevroren.
De produktiewaarde is toegenomen van 4,8 miljoen gulden in 1970tot ruim 10,0
miljoen gulden in 1978en 1979.Nadedroge zomer van 1976ontstond in het buitenland een groot tekort aan peen met als gevolg veel uitvoer, een goede prijsvormingeneenrelatiefzeerhogeproduktiewaarde.
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Grond
Goede resultaten wordenverkregen op eengrond diediep bewortelbaar iseneen
zandlge, liefst enigszins humeuze bouwvoor heeft. De vochtvoorziening van het
gewas moet hetzij door de grondwaterstand, hetzij door het vochthoudend vermogen van het bewortelbare deel van de grond, gedurende het hele seizoen gewaarborgdzijn.DoordeStibokateWageningenwerdeenonderzoek ingesteldnaar
geschikte gronden voor de teelt van waspeen. Verschillende gegevens in dit
hoofdstuk zijn aanhetStiboka-onderzoek ontleend.Zezijnzowelvoor deteeltvan
waspeen,alsvoordievanwinterpeenvantoepassing.
Samenstelling
Eengoedepeengrondmoetaandevolgendeeisenvoldoen:
- eenlichtebouwvoordiegeenslemp-ofkorstvormingvertoontennietkluiterigis,
- eendiepbewortelbareondergrond,
- eengoedevochtvoorzieningvanhetgewasgedurendehethelegroeiseizoen.
Naarmatedegrond beter aandezeeisenvoldoet,zaldeopbrengst hoger, dekwaliteit beter endeoogstzekerheldgroter zijn.Slechtsweiniggrondenvoldoengeheel
aandezeeisen.
Bouwvoor. Debouwvoor moetzandigenvoldoende vochtig zijn omeengoedeopkomstteverzekeren.Uitdrogingvanhetbovenstelaagjeenvooralslemp-enkorstvorming van de bovengrond veroorzaken eenonregelmatige opkomst. Voor duinzandgronden methogegrondwaterstanden(55tot70à80cmbenedenmaaiveld)is
eenhumusgehalteIndebouwvoorvan1 à1,5%voldoende.Voorslibhoudendezeezandgronden die gemakkelijk slemp-en korstvorming vertonen enook voor duinzandgronden meteendieperegrondwaterstand,iseenhogerhumusgehaltevande
bouwvoor, bijvoorbeeld2à3%,gewenst.Hetzelfdegeldtvoor devaakveeldrogere
zandgronden buiten het duin- enzeezandgebied. Bij gronden met een zwaardere
bovengrond, bijvoorbeeld met meer dan 15% slib en meer dan 25% leem in de
bouwvoor, is de opkomst veelal onregelmatig en de oogstbaarheid van de peen
moeilijker. Bovendienzijndaardekg-opbrengstenvooraldekwaliteitmindergoed.
Zwaregrondengevenkortepeenmeteenhoger percentagegroenekoppenenzijn
dusduidelijk mindergeschikt.
Ondergrond. De bewortellngsmogelijkheid van de ondergrond is eveneens van
groteinvloedopdeopbrengstendekwaliteitvanpeen.OpdeinNederlandvoorde
teelt van peen gebruikte gronden varieert de bewortelingsdiepte van 30 tot meer
dan 100 cm. Een ondiepe beworteling geeft korte peen,een diepere beworteling
lange peen.De mogelijke diepte van beworteling wordt bepaald door de vastheid
vandediverselagenvandegrondofdoordegrondwaterstand.Debewortelinggaat
bij peennooitdieper dandebovenkantvandevolcapillaire zone.Ditis,afhankelijk
vandegrondsoort,eenaantalcentimetersbovenhetgrondwater. Bijduinzandisdit
15cm,zodatdaar bijeengrondwaterstand van55cmdebewortelingsdiepte 40cm
en bij een grondwaterstand van 70 cm de bewortelingsdiepte 55 cm is. Dit geldt
uiteraardalleenalserzichgeenverdichtelagenbovenhetgrondwaterbevinden.
Bij hetopzettenvanhetslootwater gedurendehetgroeiseizoen kaneendeelvande
beworteling inhetgrondwater komen,hetgeenafsterving vandewortelstotgevolg
heeft. Bij gronden waar de beworteling tot aan de bovenkant van de volcapillaire
zone reikt, Isopzettenvan het slootwater zeer nadelig.Dedichtheid of devastheid
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vandeverschillende lagenvandegrondvalttemetenmeteenpenetrometer ofpenetrograaf. DezeInstrumentengevendezgn.Indrlnglngsweerstand vandeverschillende lagenvandegrond aan.Hetvochtgehalte speelt bij het metenvandeweerstand een belangrijke rol.Ineenzelfde grond is de indringingsweerstand namelijk
groter naarmate zedroger is. Bij een lage Indringingsweerstand is eengoedebewortelingmogelijk.Naarmatedeweerstandgroterwordt,neemtdebewortelingsmogelljkheldaf.BijeenIndringingsweerstand van±30kgpercm2isgeenbeworteling
meer mogelijk. Reedsvóór deteelt kandusalwordenvastgesteld hoediepenhoe
Intensief een gewas op een bepaalde grond kan wortelen. Bij zandgronden, gemeten bij een vochtigheidsgraad gelijk aan de veldcapaciteit, werd het verband
tussen Indringingsweerstand en bewortelingsmogelijkheid waargenomen zoals
vermeldintabel6.
Tabel 6. VerbandtueaenIndringingeweeretanden bewortelingsmogelijkheid.

indringingsweerstand
inkgpercm'
0-10
10-15
15-20
20-25
25-30
>30

matevanbeworteling
zeergoedebeworteling
goedebeworteling
matigebeworteling
schaarsebeworteling
zeerschaarsebeworteling
geenbeworteling

Bij zandgronden met lagegrondwaterstanden, waar de diepte van de beworteling
wordt bepaald door devastheidvandeverschillende lagen in degrond,werdeen
vast verband waargenomen tussen de diepte van de beworteling en de kg-opbrengst. Bijeenbewortelingsdiepte van35cmbedroegdeopbrengst 40ton,bij55
cmnamdittoetot70tonenbijmeer dan80cmwerdeenopbrengstverkregenvan
110tonperha.
Winterpeen voor directe afzet wordt bij voorkeur geteeld op kalkrljke, vochthoudende zandgronden en venige Welgronden. Op zavel en lichte kleigronden tot
maximaal 30% afslibbaar Is de teelt van winterpeen eveneens goed mogelijk. In
verbandmetdeoogstbaarheld moetbijdezegrondenwelgedachtwordenaanteelt
op ruggen.Winterpeenvanzavelenlichtekleigrond leentzichbetervoor bewaring
danpeenvanzandgrond.
Waterhuishouding
Peen stelt hoge eisen aan de waterhuishouding. Dit hangt samen met de gevoeligheid van het wortelstelsel voor storingen Inhet bodemprofiel. De aanwezigheid
van verdichte lagen kan de bewortelingsdiepte beperken en daarmee de kans op
droogteschade vergroten.Teveelwater in dewortelzone geeft algauw aanleiding
totdevormingvanbleke,kortewortels,diemindersmakelijkzijneneenlagercaroteengehalte bezitten. Bij een slechte ontwatering In het groeiseizoen is verder de
kans op aantasting door violetwortelrot (blauw) zeer groot. Vochttekort gedurende
het groeiseizoen geeft naast opbrengstvermindering tevens eenslechtere kwaliteit
peen.
Gewensteontwateringsdlepte. BIJ eengoedeontwateringsdieptemoethetgrondwaterpeil40à60cmbenedendeonderkantvandewortelzone blijven.Bijdezeontwa14

teringsdiepte kan een behoorlijke vochtvoorzienlng vanuit het grondwater plaatsvinden.Eengoedeontwateringisvooralvoordepeenteeltinhetwestenvanhetland
erg belangrijk. Anderzijds veroorzaakt vochttekort gedurende het groeiseizoen
naastopbrengstvermindering tevens eenslechtere kwaliteit peen.Dekansopverdroging bestaatvooralopdehogeschralezandgronden Inhetzuidenenoostenvan
hetland.Inhetgroeiseizoenzakt hetgrondwater daarzodiepwegdaternagenoeg
geencapillairetoevoer uitdeondergrond meerplaatsvindt.Inernstigegevallenvan
verdrogingontstaandieperingen(„flessehalzen")entallozekleineworteltjesaande
peen zelf („baardlgheid"). Bij bevochtiging na een lange droge periode door regenval of door een te laat uitgevoerde beregening vormen zich op grote schaal
groeischeuren. Het is duidelijk dat de kwaliteit van de peen hieronder ernstig te
lijdenheeft.
Beregening. Voor eenvlotte klemingenopkomst dient de bovenlaagvandegrond
goedvochtigtezijn.Hetgewasstelt indie periodehogereeisenaandevochtvoorzienlngdandemeesteanderegroentegewassen.Eéntotdriegiftenvan10à15 mm
zullen in het algemeen voldoende zijn. Te veel water geven In het begin van de
groeiperiode kandeontwikkelingvertragenendegroeiafremmen.IneenDuitsonderzoek hadberegening,behalvebijklemingenopkomst,deeerstetienwekenzelfs
indrogezomersgeeneffect.
Opdehogezandgronden inonslandkanditwelanders liggen,vooralwanneerde
bewortelingsdleptetot40à60cmbeperkt blijft,zoalsopdezandgrondeninNoordBrabant en Limburg vaak het geval is. In dergelijke gevallen is een matige beregeningmetgiftenvan20à25mm,bijeenuitdrogingsgrensvanpF2,9(0,8atm.)op
zijn plaats.Zandgrond voelt dan Ietsvochtigaan,dekleur islicht bruin-grijs ende
binding tussen de korrels is nog slechts zwak. Zavelgrond kan nog juist tot
„worstjes" worden gekneed,die gemakkelijk in kruimels uiteen vallen.Eengoede
indruk vandevochttoestandwordtoverigensalleenverkregen indiendegrondmet
eensteekboorofschopjetoteendieptevantenminste25cmwordtbemonsterd.
Bijonderzoek inEngelandwerdgeenduidelijk droogtegevoeligeperiodegevonden.
WelgafeenflinkeuitdrogingInhetmiddenvandegroeiperiode,gevolgddoorovervloedige neerslag,aanleidingtotscheuring enmisvormingvandewortels.Eengelijkmatige vochtvoorzienlng isdanook vooral indeperiodetussen halfjunienhalf
augustusvanbelang.Dusindrogeperiodentijdigberegenenenoptijdherhalen.
Grondbewerking
Peenland moeteenluchtige,goeddoorwortelbare structuur hebben.Opduinzandgrondwordt dehoofdbewerking gewoonlijk zokort mogelijk vóór hetzaaienuitgevoerd. Erwordt dan25-30cm diepgeploegd,geögd,gezaaidenop stuifgevoelige
grondenstroIngestoken.Somsploegt menvroeginhetvoorjaar enwordtvlakvóór
het zaaien de grond gefreesd of geploegd en gerold. Bij de grondbewerking met
grote landbouwwerktuigen moet men oppassen voor verdichte lagen,veroorzaakt
doortrekkersporenen/ofeggenbijnognatteondergrond.
De voorjaarsgrondbewerking moet erop gericht zijn, zoveel mogelijk losse grond
overtehoudenendeondergrond(speciaaldaarwaardepeenmoetgroeien)zomin
mogelijk vast te rijden. Een combinatie van enkele bewerkingen in éénwerkgang
verdient aanbeveling. Bij het zaaien op vlakveld moet het zaaibed een luchtige
structuur hebben meteengoedeaansluiting naar deondergrond,daar andershet
zaad In een droge toplaag kan komen te liggen. Bij ruggenteelt kan men bijvoorbeeld met een aangedreven eg ongeveer 15 cm losse grond verkrijgen,waarvan
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metaanaardersruggenwordengemaakt.EenanderemethodeIsmeteenrijenfrees
(liefst een hakenfrees) frezen en ruggen maken. Voivelds frezen met aanaarders
verdient de voorkeur om vastrijden te voorkomen. Hierna worden de ruggen met
eencambrldgerolvlak gemaakt. Hoogteenbreedtevanderugzijnafhankelijk van
dezaaimethode.Bij2of3rijenperruggaatdevoorkeur uitnaareenhoogtevan±
18cmeneenbreedtevan25cm;bijéénrijperruggaatmenweltoteenhoogtevan
22cmeneenbreedtevan15cm.Hetisvanhetgrootstebelangdatderuggenrecht
zijn.
Indiendegrondwatstugisbijdevoorjaarsgrondbewerking,zalfrezendevoorkeur
verdienen,ook bijhetmakenvanruggen.Alsditkortvóór hetzaaienwordtgedaan,
valt hetzaadtediepenisdekansop uitdroging endaardoor eenslechte opkomst
groot.Daarommoetenderuggen minstenstweewekenvóór hetzaaienwordengemaakt;degrondkandangoed„bezakken".Tijdenshetgroeiseizoenishetgewenst
de ruggen een keer aante aarden om tevoorkomen dat de koppen van de peen
groenworden.
Vruchtwisseling
Selderij heeft een slechte reputatie alsvoorvrucht. Ook andere schermbloemigen
zoals peterselie, pastlnaak en karwij kan men beter niet als voorgewas nemen.
Verder staat tuinboon als een minder gunstige voorvrucht bekend. Dit geldt ook
voor aardappelen die door Rhizoctonia envoor uien diedoor stengelaaltjes waren
aangetast.Matigevoorvruchtenzijnvoortssuikerbiet,boon, erwt,klaverenluzerne.
Alsgoedevoorvruchten worden kroot enwitlof engezonde percelen consumptieaardappelenenzaalulengenoemd.
Grondontsmetting
DoorteIntensievepeenteeltkomensoms„zieke"percelenvoor.Deziekteverschijnselen kunnen veroorzaakt worden door aaltjes en/of bodemschimmels. Beide
kunnen bestreden worden met metamnatrlum in doseringen van400liter (aaltjes)
tot 1000 liter (schimmels) per ha. Het middel is goed oplosbaar in water en kan
verdund metveelwaterwordeningespoeldofIngeregend.Bijmoeilijk te bestrijden
schlmmelzlektenwordthieraanzelfsdevoorkeurgegeven.Meestalwordtmetamnatrlumdooreenloonbedrijf meteengrotemachineindegrondgeïnjecteerd.
Het effect van grondontsmetting Is sterk afhankelijk van de temperatuur en het
vochtgehaltevandegrond.Voor deomzettingvandevloeistof Indampvormiseen
goede vochtigheidsgraad vandegrondvereist. Demeestgeschikte bodemtemperatuur ligttussen 10en15°C.Bijtemperaturen beneden7°Cishetbeter geenontsmetting meer uit te voeren. De meest geschikte tijd voor het ontsmetten isseptembertotbeginoktober.
Heeft men alleen te maken met aaltjes of meteen perceel waarin veel kweekgras
voorkomt, dan kan de grond worden geïnjecteerd met dichloorpropeen/dichloorpropaan (beter bekend als DD)ineendosering van250-300 liter per ha.Dit
middel moet men bij voorkeur niet toepassen bij een grondtemperatuur beneden
10°C.September IsdaaromdemeestgeschiktetijdvoorhetontsmettenmetDD.
Tenslotte wordt nog gewezen op een mogelijke smaakbeïnvloeding van grondontsmettingsmiddelen, vooral wanneer geen volledige vergassing heeft plaatsgevonden. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als bij een te lage temperatuur wordt
ontsmet.
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Bemesting
Peen is gevoelig voor hoge zoutconcentraties, vooral In het kiemplantstadium. De
bemesting dient daarom vóór het ploegen of spitten teworden gestrooid,opdat de
meststoffen goed door de bovenste 25 à 30 cm worden gemengd. Gewenst is een
pH-KCIvan ± 6. Op dekalkrijkeduinzandgronden kaneen bekalkingworden nagelaten, inveelandere gevallenzalechter een bekalking noodzakelijk zijn. Devolgens
het analyserapport te strooien hoeveelheid kan het best in het najaar worden gegeven. Omdat op zandgronden vaak magnesiumgebrek voorkomt,verdienen magnesiumhoudendekalkmeststoffen devoorkeur.
Stikstof
Over het algemeen heeft peen weinig stikstof nodig;70 kg Nper haindevormvan
kalkammonsalpeter is in de meeste gevallen voldoende. Dit kan vooral in een regenrijk seizoenechter aande krappe kantzijn.Bijverschijnselenvanstikstofgebrek
isoverbemesting met bijvoorbeeld 140kgkalksalpeter perhanuttig.Bijgebruikvan
organische meststoffen inhetnajaar kanmenmeestalsterk opdekunstmestgiftbezuinigen;50tonstalmestofdrljfmestvanrundveekomtovereen metongeveer 90kg
N per ha;30tonkippemestmetongeveer 120kgNperha.
Fosfaat
Over defosfaatbehoefte isweinig bekend.Hetschijnt datfosfaat onmisbaar isvoor
het bereiken van de maximale caroteenwaarde. De peentelers geven de voorkeur
aan percelen met een laag stikstof-, doch een hoog fosfaat- en kalicijfer. Intabel 7
wordendegeldendetulnbouwnormenvoorfosfaatvermeld.
Tabel7.AdviesvoordefosfaatbemestingInkgP,0,/ha.
fosfaattoestand
vandegrond
zeerlaag
laag
vrijlaag
goed
vrijhoog
hoog

Consulentschap voordeTuinbouw
Barendrecht

Emmeloord

Hoorn

overige

300
250
200
150
100
0

150
150
100
50
50
0

150
150
100
50
50
0

250
200
150
100
50
0

Op percelen meteengoedefosfaattoestand zalmendusindemeestegebieden met
50-100 kg P,0, per ha kunnen volstaan. Gehuurd weiland,waarvan de zode isverkocht, isdikwijlsarm aankalk enfosfaat. Eennormale bemesting isdan beslistonvoldoende. Ook op gronden waar het fosfaat snel wordt vastgelegd, bijvoorbeeld
door ijzer, iseen extragift noodzakelijk. Onder deze omstandigheden verdient thomasslakkenmeeldevoorkeur.
Kalienmagnesium
Peen iseen kali- enmagnesiumminnendgewas.Naasteengiftvan1000kg6-18-28,
dit is280 kg K,0 per ha,wordt gewoonlijk ook ongeveer 300 kg kieserietgestrooid.
Wordt kaligegeven indevormvanpatentkali,dan kandetegeven hoeveelheid kie17

seriet met 100 kg per haworden verminderd. Magnesium bevordert decaroteenvormlng. Overmatige kaligiften hebbendeneiging hetcaroteengehalte tedrukken.
Vergelijken wij deze kaligift met degeldendetuinbouwnormen,dan blijkt dat er in
de praktijk feitelijk teveel kali wordt gestrooid.Tabel 8geeft eenoverzicht vande
tuinbouwnormenvoorkali.
Tabel8.Adviesvoordekalibemesting(tuinbouw)InkgK,0 perha.

K-getal
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-79
80-99

>99

zand-en
dalgrond

veengrond

350
300
250

350
350
300
250

200

150
100
0
0
0

lössgrond

NOP+
Flevoland

200

150
100
0
0

400
350
300
250
200
150
100
0
0

250
200
750
100
50
0
0
0
0

Voor een grond met de waardering „goed" Iseen bemesting van 200-250kg K,0
per ha(cursief) voldoende. Ditkomtovereenmet800-1000kgpatentkali.IndeUsselmeerpolders(NOPen Flevoland)kanmetminderkaliwordenvolstaan.

Gebreksziekten
Vooralopgrondendienooitvoor depeenteeltzijngebruiktenwaarvandegehalten
aanvoedingsmiddelen minder goed bekendzijn, moet men bedacht zijnop N-,KenB-gebrek.VerderwordtvrijregelmatigMg-en Mn-gebrekaangetroffen.
Stikstofgebrek. Kleine,Ieleplantjes,bleekgroenebladeren;ouderebladerengeeltot
rood en voortijdig afstervend. Als dit verschijnsel optreedt, dan bij vochtig weer
overbemestenmet140kgkalksalpeter perha.
Kaligebrek. Naarbenedenomkrullende,brulngerandeof-getopte bladeren,dievan
bulten naar binnen kunnen verdorren. In het beginstadium is een overbemesting
met200kgpatentkaliperhahetproberenwaard.
Boriumgebrek. Slechte groei, rozetvorming (geen bovengrondse lengtegroei),
bossig uiterlijk, groeipunt sterft af; oudere bladeren oranje getint met gele bladranden.Opdewortelbruinverkleurlng.Inverbandmethetmogelijkegevaarvanboriumvergiftiging inhetpeengewaszelf eninheteventuelenagewasmoetmenvoorzichtig zijn met het strooien vanborax.Alleen alsuitgrondonderzoek blijkt dathet
B-water getal beneden 0,30 dpm ligt, is 10-15 kg borax per ha verantwoord. De
meeste kans op boriumgebrek treft men aan op lichte zandgronden met eenlaag
gehalte aanorganische stof en bij een hogepHendan nog indroge perioden.Als
vóór hetzaaiengeenboraxisondergewerkt,ishetaanteradenhetgewasminstens
éénkeertebespuitenmet2kgManeltra-boriumIn700literwaterperha.
Magnesiumgebrek. Ouderebladerenchlorotisch,overigenseennormalegroei.Het
gewas groeit er meestal doorheen. In ernstige gevallen 200 kg bitterzout per ha
18

geven of enkele malen spuiten met 1000 Iper havaneen2%bitterzoutoplossing.
Magnesiumgebrek komtvooralvoor opzandgronden meteenlagepH.Hetontstaat
vaakdooreentezwarekalibemesting.
Mangaangebrek. Eenfijn patroon vanvaalgele verkleuring tussen de nerven inde
bladeren. Het komt vooral voor op kalkrijke of te zwaar bekalkte humeuzezandgronden. Debestrijding bestaat uitenkele malenspuiten met2kgmangaansulfaat
in1000literwaterperha.
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Rassen
Belangrijke typen grove peen zijn Berlikumer en Flakkeese;daarnaast is Karotan
eenzelfstandigras.
In1974zijn met Intotaal33cultivarsrassenproeven uitgevoerd.Demeestehiervan
behoorden tot het Flakkeese type, een zestal tot het Berlikumer type en enkele
waren nieuwe kruisingsprodukten. In deze proeven Is speciale aandacht besteed
aan produktiviteit,vorm,lengte engladheid vandewortel,in-enuitwendige kleur,
gevoeligheidvoorgroenekoppenendrogestof-gehalte.
Dekwaliteit van 13deelnemende cultivars waszodanig datzevoor aanbeveling in
aanmerkingkwamen.Intabel9zijnzegroepsgewijsvermeld.Daarbijwordentevens
dewaarderingscijfersvoordebelangrijksteeigenschappenweergegeven.
Flakkeese
Selecties van dittype zijn over het algemeen produktief totzeer produktief, oogstzeker en geschikt voor transport en bewaring. Het oorspronkelijke oude type is
vrijwelgeheelverdwenen envervangen door hetzogenaamdeverbeterdetype.Dit
heefteen iets langere,slankerewortel meteenwat beterevleesstructuur enkleur.
Dewortel is middelmatig lang of zeerlang, slank, glad, conisch of cilindrisch en
stomppuntig. In tabel 9 staan acht aanbevelenswaardige Flakkeese selecties
vermeld. Die met een middelmatig lange en conische wortel geven bij machinaal
rooien en transport de minste kans op breuk en zijn het best geschikt voor bewaring. Naarmate dewortel langer en meer cilindrisch is,neemt dekansop breuk
bij machinaal rooien entransport toe.Ook zijn dezeselecties in hetalgemeenwat
minder geschikt voor bewaring.Eenander typisch kenmerk van de Flakkeeseselectiesmeteenzeerlangecilindrischewortelisdegroteregevoeligheidvoorgroene
koppen en Inwendige groenverkleuring. Gelukkig kan de teler door teeltmaatregelen (aanaarden bij ruggenteelt) dit hinderlijke verschijnsel grotendeels voorkomen.
Voor tuindersteelt enafzet op deverse markt bestaat eenlichtevoorkeur voor de
zeer lange cilindrische typen. Voor de akkerbouwmatige teelt (machinaal rooien)
zijndemiddellangeenconischetypenInhetvoordeel.
Berlikumer
Selectiesvandittypezijn inhetalgemeenwatminder produktief dandeFlakkeese
selecties.Ook zijnze,vooralInvergelijkingtot demiddellange conische Flakkeese
selecties, wat minder geschikt voor transport en bewaring. De wortel ervan Is
halflang tot middellang,vrij cilindrisch,glad en stomppuntig. In het in 1974uitgevoerde gebruikswaarde-onderzoek werden vijf Berlikumer selectiesgoedgekeurd.
Hoewel de wortel wat korter is en de produktiviteit wat lager, zijn deze selecties
vooralvoor tuindersteelt enafzetopdeverse markt netzobruikbaar alsmetname
de cilindrische Flakkeese selecties. Door de iets kortere wortel isde gevoeligheid
voorgroenekoppenminder.
Karotan
Eenras meteen middellange conische wortel.Deproduktiviteit ervan Ismatig.De
In- en uitwendige kleur zijn bijzonder goed;het drogestof-gehalte is hoog.Vooral
dezelaatsteeigenschappen makendit raszeer geschikt voor deteelttenbehoeve
vandeverwerkende Industrie.Dealleszinsacceptabele lengtemaakthetrasechter
ookgeschiktvoorafzetopdeversemarkt.
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Tabel9.Overzichtvan deraselgenschappenbijwlnterwortel(onderzoek1974).
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Flakkeese- Fakkel
Flakkeese- VitaLonga

Pannevls,Enkhuizen
Bejo,Noord
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con. 6,0 104 5,8 6,0 6,6 6,6 10,1
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c

con. 6,4 117 7,3 6,4 7,4 5,9

9,7

Flakkeese- Karaf
Orvita

Broersen, Tuitjenhorn
Bejo,Noord
Scharwoude

ov.
ov.

6,8 102 8,1 7,1 7,4 5,7 10,8

Flakkeese
Flakkeese')
Flakkeese

Holland Select,Andijk
RijkZwaan,DeLier
Vandenberg,Naaldwijk

cll.
cil.
cll.

7,0 110 5,7 7,0 5,6 6,3 9,8
7,1 118 6,6 6,4 5,1 6,8 9,7
7,1 118 5,8 6,4 5,6 6,3 10,3

cll.

7,1 111 6,1 5,9 5,7 6,2 10,2

LangeStompeWinter-

Laros Bejo,Noord
Scharwoude

Berlikumer-•Berlikumer grof A. R.Zwaan,Tuitjenhorncil.
Berllkumer •Berjo
Bejo,Noord
Scharwoude
cll.
Berlikumer')
RijkZwaan,DeLier
cll.
Berlikumer • Rosal
V.d.Ploeg,Barendrecht cil.
Karotan

RijkZwaan,DeLier

6,6

5,6

97 6,5 6,7 6,9 6,0 10,4

91 6,2 6,0 6,5 6,3 10,0

6,1 99 7,3 6,4 6,7 6,4 10,3
6,1 97 6,2 6,3 6,6 6,2 10,0
6,8 104 5,6 6,4 5,9 6,7 10,1

con. 6,8

87 8,3 7,8 7,6 5,9 11,2

1

) Vorm: con. = conisch;cil.= cilindrisch; ov. = overgangstype. ») Lengfe:1= zeerkort; 9=
zeerlang. •) Kleur: 1= zeerslecht; 9 = zeergoed. *) Gevoeligheid voorgroenekoppen:1=
zeergevoelig; 9 = ongevoelig. •) Gladheid: 1= zeerruw;9 = zeerglad. ') Mindergeschikt
voorlangebewaring.

Alb.3.Beoordelingvaneenrassenproefwinterpeen.
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Hybriden
In derassenproef van 1974waren ook een paar hybriden opgenomen. De opbrengst
viel tegen.Wel lag het drogestof-gehalte op een hoog niveau enwas dekleur van de
wortel goed tot zeer goed. In het rassenonderzoek van 1980 en 1981 zijn wederom
enkele hybriden opgenomen. In de prijscouranten van Royal Sluis en Bejo worden
inmiddels hybriden van hettype Flakkeese en Berlikumer aangeboden.

Alb.4. Voor afzet op de verse
markt bestaat een lichte
voorkeur voor het langecilindrischetypeFlakkeese.
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Zaaien
Winterpeenwordtter plaatsegezaaidenslechtszeldengedund.Uitdunnenvergroot
de kans op aantasting door de wortelvlieg. Men gebruikt overwegend gewreven
zaad.Hetongewrevenzaadwordtbultenbeschouwinggelaten.Bijgrovepeenwordt
soms omhuld zaad gebruikt. Voordeliger Is echter het gebruik van gecalibreerd
naaktzaad.
Zaad
Peenzaad Islangwerpig vanvorm;de lengte Is2-4 mmende breedte 1-2 mm.De
grofheidIsafhankelijk vanhetlandwaarhetzaadIsgeteeld.ZaaduitZuid-Europais
tamelijkfijnenbestaathoofdzakelijk uitdefractie1,25-1,50mm.ZaaduitAmerikais
grover, hoofdzakelijk 1,50-1,75 mm,terwijl zaad uit Afrika nog grover is. 1gram
gewreven zaad in de fractie 1,50-1,75 mm bevat 1000-1100 zaden. De minimum
klemtemperatuur bedraagt 1,3°C. Voor een opkomst van 50%is eenwarmtesom
nodigvan170dageenheden.
De klemkracht Is sterk wisselend. Het Isdaarom gewenst, kort voor de uitzaai de
klemkracht vast te stellen. Devariatie bedraagt vaak 30%(60-90%).Normale partijen handelszaadzittendoorgaansopcirca70%,aangecalibreerdzaadvoorprecisiezaai moeten hogere eisen aan de klemkracht worden gesteld. De kiemkracht
wordt bepaalddooreersteenvoorbehandelingtegevenvan3-5dagenbij 10°Com
eventuele klemrust te doorbreken. Het kiemen vindt plaats op een Kopenhagenklemtafel bij een wisseltemperatuur van 16uur 20°C en8uur 30°C.Erwordtgeklemd op filtreerpapler met licht. Na5dagen wordt voor deeerste keergeteld,de
elndtellinggebeurt 21dagennahetInzetten.Goedzaadblijft bijdrogeenkoelebewaring3-4Jaargoedvanklemkracht.
Ter bescherming tegenkiemschlmmelswordt hethandelszaad gewoonlijk door de
zaadfirma reeds behandeld met een metaalvrije zaadbeschermer op basis van
TMTD. Voor de bestrijding van Alternaria op het zaad kan het zaad behandeld
wordenmetIprodlon(Rovral).
Zaaltijd
DebestezaaitljdIsdeperiodevanhalfapriltoteindmei. Vroegerzaaiengeeftkans
opschieters,vooralIneenkoudvoorjaar. Bovendienisvroeggezaaidepeenminder
goed houdbaar. Peenbestemdvoor bewaringwordt daarom gewoonlijk inmeigezaaid.
Voor devervroegdeteeltwordtwinterpeenInhetzuidenvanonslandreedseindfebruarionder plastic foliegezaaid.Inhetnoorden kangewoonlijk paseind maartof
beginaprilvoordeteeltonderplasticfoliewordengezaaid.
FlakkeeseenKarotankunnennogtotomstreeks25juniwordengezaaid.VoorBerlikumergeldt 1 julialsuiterstezaaidatum.Wilmennoginjulizaaien,danismenaangewezenopNantes.Alsnietteveelzaadwordtgebruikt,wordtvandittypedannog
eenflinkewortel meteengoede kleur geteeld.Voor allerassengeldtechter dat bij
een latezaai deopbrengst aanmerkelijk lager ligt dan bijzaaienindeperiodevan
halfapriltoteindmei.
Zaadhoeveelheid
Detegebruiken hoeveelheidzaadIsafhankelijk vanhetdoelwaarvoor menteelten
vooral ook van develdopkomst.Voor eenvroegeoogst vanwinterpeenwordt dun
gezaaid, namelijk 800-1000 gram per hectare. Deze hoeveelheid wordt eveneens
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gebruikt als men zeer dikke wortelen wil telen voor de Industrie. De veldopkomst
moet bij deze lage hoeveelheid goed zijn om tot een bevredigend resultaat te
komen. Bijteeltvoordeverse marktwordtdezaadhoeveelheidsomsopgevoerdtot
1,2 kgper ha.Debelangrijkste resultatenvaneenstandruimteproefvanhet PAGVin
1976 worden Intabel 10weergegeven. Van belde rassen werd de zaadfractie 1,501,75 mm met een Stanhay-preclslezaalmachlne op ruggen gezaaid. De afstand
tussenderuggen bedroeg75cm,erkwaméénrijpeenperrugtestaan.
Tabel10. ResultatenvanaanstandruimteproefbijwinterpeenIn1976.
ras

zaadhoeveelheld

Wlerlngerwerf,oogst21/10

Crell,oogst1/11

kg/ha zaden aantal opbrengstInton/ha aantal
opbrengstinton/ha
perm' wortels ~ ^ j
^
^ ^
w ^ ^ ~ wortels ~
P°rm
<100g P e r m
<100g
VitaLonga

Karoten

0,718
0,967
1,319
0,612
0,944
1,267

76
100
140
68
104
140

32
47
62
28
42
55

96,9
106,3
113,6
83,2
95,8
100,4

1,7
3,3
5,5
1,1
2,9
5,9

63
77
110
54
84
125

104,2
114,4
126,7
85,5
99,9
106,0

8,8
14,3
30,6
6,3
20,1
37,8

Op belde proefvelden werden hoge opbrengsten behaald, ook bij een laag plantgetal. Dit moet vooral worden toegeschreven aan de diepe grondbewerking en de
goede structuur van de bodem. Hierdoor werden lange, rechte en zware wortelen
verkregen. De hoeveelheid stekwasop belde plaatsen opvallend klein,ook bij lage
plantgetallen. Op het proefveld te Wieringerwerf werd de opkomst sterk door de
droogte beïnvloed. Eenopkomst van ruim 40%isvoor precisiezaai veel te laag. De
opbrengst aan peen > 100g/stuk namtoe naarmate dikker werd gezaaid.Door het
lage plantgetal werd hetoptimum niet bereikt. Het percentage lichter dan 100gram
waszonder meeracceptabel.
Op het proefveld te Crell bedroeg de opkomst circa 80%.Detotaalopbrengst nam
toe naarmate meer zaad werd gebruikt; deze meeropbrengst bestond echter voor
eenbelangrijk deeluitfijnepeen.
Aan de hand van deze resultaten kan men stellen dat voor het verkrijgen van een
goede sortering gestreefd moet worden naar circa 60-70 planten per m2 bij de
oogst. Bij een opkomst van 70% betekent dit dat er ongeveer 100 zaden per m»
moeten worden gezaaid. In de praktijk bestaat de tendens naar verlaging van de
zaadhoeveelheid tot 700 à 800 gram per ha. Hierbij wordt gestreefd naar circa 50
wortelsperm*.
Rljenafttand
BIJuitzaaivanwinterpeen opvlakveld kande rijenafstand variërenvan25tot60cm.
In de praktijk wordt nogveel op 30 à40 cm gezaaid. BIJruggenteelt varieert de afstand van 60 tot 75 cm. Gezien de algemene normalisatie op 12V4cm,zal op grote
percelen de voorkeur uitgaan naar 75 cm. Soms worden wel twee of drie rijen per
ruggezaaid.Inverband methetaanaarden enhetoogsten ishethierbijwelgewenst
deze rijenzodicht mogelijk (± 7cm) bijelkaar tezaaien. Desondanks Isde kansop
groene koppeneninwendiggroen bijtweeofdrie rijen per ruggroter danbijéénrij.
Inverband hiermeegevenwijdevoorkeur aanéénrijper rug.Bijgebruik vanaard24

dAb. 5. S//ctefea/fopruggenwordtweldezogenaamdebandzaaltoegepast, waarbij2à3rijen
dichtbijelkaaropéénrugkomentestaan.
appelrooimachineszal dat Indemeestegevalleneenrijenafstand van75cmbetekenen.Daarnaastzijnerspecialemachinesdieaanhetloof rooien.Hierbijkanmen
eennauwererijenafstandaanhouden.Bijhetoogstenmetdehandgaatdevoorkeur
uitnaareenrijenafstandvan30à40cm.
Zaaidlepte
Inhetalgemeenwordtaangeradennietdiepertezaaiendan2cm.Ditgeldtvoorhet
normalezaad.In 1968zijndoor hetvoormalige PGVteAlkmaar proevengenomen
metomhuldzaad,datopverschillende dieptenwerdgezaaid.Als 1V4 cmdiepteop
100wordtgesteld,danhad2cmeenrelatieveopkomstvan87en2Vicmdieptevan
82.Ditresultaat Isafkomstigvanéénzaaidatumopeenlichte,vochthoudende,humeuze grond. Op drogere gronden zal men vermoedelijk Iets dieper kunnen en
moetenzaaien.InDuitslandwerddeopkomstnamelijk beter,naarmatedieperwerd
gezaaid.Stellenwij2cmdiepteop100,dangaf0,5cmzaaidiepteeenrelatieveopkomstvan63;bij 1cmwasdit 86enbij 3cm 101.Bijditonderzoek werd normaal
zaadgebruikt.
Gezien deze resultaten zouden wij In Nederland een zaaidlepte willen aanhouden
van 1V4 cmop eenvochtig envochthoudend zaaibed,tot 2Vicmonder drogeomstandigheden.
Zaaimethode
Kleine percelen worden met eengewone handzaaimachlnegezaaid.Mengebruikt
hiervoor vaak eenThllotmachlne.Opgrotere percelen pastmenvrijalgemeenpreclsiezaal toe. Men kan hierbij uitgaan van gefractioneerd zaad, bijvoorbeeld van
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1,25-1,50mmof 1,50-1,75mmdoorsnede ofvan omhuld zaad.Inverband metde
hogekostenvoorhetomhullenIsomhuldzaadminderaantrekkelijk.Gefractloneerd
naakt zaad kan met een Stanhay-preclslezaaimachlne worden gezaaid.Bij één rij
per rugkanmenmetnormalezaalbandjesvolstaan.Voor hetzaaienvanmeerrijen
perrugzijnbandjesmettweeofdrierijengaatjesenspecialezaalkoutersnodig.
In 1979en 1980werd opdeproeftuinteWlerlngerwerf nagegaanwelkeinvloedhet
aantalrijen per rug heeftopdeopbrengstenkwaliteitvanwinterpeen.Als proefras
fungeerde Flakkeese Fakkel Mix van Pannevis.Gebruikt werd dezaadfractie 1,501,75 mm, het zaaien gebeurde met een Stanhay precisiezaaimachine. De afstand
tussen de ruggen bedroeg 75cm,op de rugwerden respectievelijk 1,2en3rijen
gezaaid.Naopkomst zijndeplanten geteld enisvladunnengetrachtgelijkeplantdlchthedentussendeverschillende aantalrijen per rugteverkrijgen.Hierinismen
in 1979goedenIn1980door deextremedroogte nahetzaaien,maartendelegeslaagd.In1979isop 14meigezaaidenop 15oktober geoogst.In1980Isop 1 mei
gezaaidenop27oktober gerooid.DewortelswerdengesorteerdInA = <50gram;
B = 50-200gram;C= 200-400gram;D= >400gramenstek.Intabel11 wordteen
overzichtgegevenvanderelatieveopbrengstB + C + Dperstanddichtheid.
Tabel11. ResultatenvaneenxaalmethodenproefteWlerlngerwerfIn1979en1980.
jaar

1rl]per rug

2 rijen per rug

wortels/m 2 rel. opbr. wortels/m2

rel. opbr.

3 rijen per rug
wortels/m' rel. opbr.

1979

31
48
74
90

90
88
89
78

31
47
73
90

90
100
95
94

31
46
76
87

91
99
99
91

1980

_
43
57
72

—.
75
68
64

30
46
64
86

75
100
98
97

27
51
65
73

72
81
94
93

1979:100 =81 ton/ha;1980:100 =88ton/ha.
In beldejaren werd de hoogste opbrengst aangoedewortels verkregen bij 2rijen
per rug en een standdichtheid van43à48wortels per m2.Dit resultaat geidtvoor
rijeninnoord-zuid richting.Bij 1 rij per rugwerdduidelijk meerstekverkregendan
bij2en3rijenperrug.
Vervroegdeteelt
Delaatstejaren bestaat enige belangstelling voor eenvroegeteeltvanwinterpeen
onder plasticfolie.Inhetzuidenvanonslandwordtmeestalvlakveldgezaaidopeen
rijenafstandvan25à40cm.Bijgebruikvanomhuldzaadworden40tot50pillenper
m2gezaaid.Bijeenopkomst van80%betekent diteen plantgetalvan32tot 40per
m2watvrijlaagIs.Bijgebruik vanprecisiezaad bedraagtdezaadhoeveelheid7tot9
gramper 100m2. Ondernormaleomstandigheden komtditneerop45tot55wortels
perm2.
Bijdevlakveldsteeltwordtgewoonlijk 10of 12meter breedplasticgebruikt meteen
dikte van 0,05 mm en een perforatie van 5%. Het folie wordt direct na het zaaien
aangebracht enaandezijkantengoedindegrondvastgezet.Indemeestejarenligt
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hettijdstipvanverwijderentussenongeveer25meienbeginjuni.Dezaaitijdissterk
afhankelijkvandeweersomstandighedenendetoestandvandegrond.Opdelichte
gronden in het zuiden van ons land tracht men eind februari te zaaien. Deoogst
begint in de tweede helft van juli en gaat door in augustus. Voor deze teeltwijze
komen selecties van Flakkeeseen Berlikumer in aanmerking die snel op kleur en
gewicht zijn. Over de Juiste rassenkeuze Is voor deze teeltwijze nog onvoldoende
bekend.
OpdeproeftuinteWierlngerwerfwerdin 1977,1978en1980deinvloedvanplastic
bedekking op de vervroeging van winterpeen nagegaan. Het ras Fakkel Mix van
Panneviswerd op ruggen gezaaid,2rijen per rug.Het plastic foliewas 1,70 meter
breed,0,03mmdikenhadeenperforatievan4tot5%. In1977bleekeenbedekking
van5wekentekorttezijnvoor hetverkrijgen vanvoldoendevervroeging.Eenbedekkingvan8wekengafeenvervroegingvangemiddeld2V4week.
In tabel 12 zijn enkele bijzonderheden over dit onderzoek samengevat. Gezaaid
werdmeteenStanhayprecisiezaalmachlne.
Tabel12. TeeltgegevensvervroegingwinterpeenteWierlngerwerf.
jaar

zaaidatum hoeveelheid aantalwortels/m2
datu mwaarop
zaad/ha
. . . . . . . . 50tonB
+ C + Dwerdgeoogst
onbedekt bedekt
bedekt
onbedekt

1977 18april
1978 25april
1980 25maart

909gram
760gram
680gram

59
46
25

54
46
42

30aug.
13sept.
29aug.

23aug.
27 aug.
2aug.

Door de droogte liet in 1980de opkomst op deonbedekte veldjesveeltewensen
over.HetgroteverschilInstanddichtheidveroorzaakteookeengrootverschilinopbrengsttussenbedektenonbedekt.Ookindeanderejarenwassprakevaneen behoorlijk opbrengstverschilindemaandenaugustusenseptembertussenbedekten
onbedekt.Hetopbrengstverloopwordtinfiguur 1 weergegeven.
opbtengaiB C D peen

—* onbedekt1980
• ——• — —• 8wenenbedekt 1960
*

19'8

29/8

* onbMekM9?8

«

« Bweken bedekt 1978

O

O onbedekt 1977

O

O 8weken bedekt 1977
18'9

28/9

oogstdetur

Fig.1. Invloedvanachtwekenbedekkingmetplasticfoliebijwinterpeenin Wieringerwerf.
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Onkruidbestrijding
Het onkruid kan zowel mechanisch alschemischworden bestreden.Voor dechemische bestrijdingzijndevolgendemiddelentoegelaten:linuron(AAIinuron,Afalon
en Shell-linuron), chloorbromuron (Maloran), metoxuron (Dosanex), chloroxuron
(Tenoran), selectief werkende olie (Shell W.e.a.) en alloxydim-natrium (Fervin).
Tabel13geefteenoverzichtvandetoepassingsmogelijkheden.
Tabel13. Toepassingsmogelijkhedenchemischeonkruidbestrijdingbijpeen.
tijdstipvan behandeling

middel

± éénweek
vóór opkomst
linuron
linuron
linuron
chloorbromuron
chloorbromuron
chloorbromuron
metoxuron
metoxuron
chloroxuron
sel.w.olie
alloxydim-natrium

1-2 kg/ha
'/i-1 kg/ha

—

2-3 kg/ha
1-1'/Ï kg/ha

—

3 kg/ha

—

5-7% kg/ha

—
—

na opkomst
2e echte
kan in ieder
bladstadium gewasstadium
V4-1kg/ha
1-2 kg/ha

—
1-1V4kg/ha
2-3 kg/ha

—

2-4 kg/ha

—

800-1000 l/ha

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

1,25 kg/ha

prijs in gld./ha
excl. BTW*

67- 134
67- 134
67- 134
92- 138
92- 138
92- 138
102
68- 136
305- 458
1120-1400
188

* prijspeil1981

Waar geen grassen worden verwacht, kan zonder bezwaar alleen na opkomst
worden gespoten.Ditvoorkomt klachten (alof nietterecht) over spuitschade door
behandeling vóór de opkomst. Ook kan men dan bij eventueel mislukken vande
peen nog ieder ander gewenst gewaszaaien of planten,daar er geen bodemherbicideaanwezig iswaar menrekening meemoethouden.Vooraloplichtegronden
veroorzakenlinuronenchloorbromurongemakkelijk uitdunningvandepeen.
Wanneer metoxuron voor opkomst wordtgespoten niettoepassenopgrondenmet
minderdan20%slibenminderdan2%humus.
Door de contactwerking van de middelen worden de meestetweezaadlobbigeonkruiden gedood. Polygonumsoorten (perzlkkruid, zwaluwtong, varkensgras en
knopigeduizendknoop)wordendoorlinuron,chloorbromuronenchloroxuronmatig
tot slecht en door metoxuron matig tot goed bestreden,vooral alsdeze onkruiden
jong zijn. Kruiskruid wordt door deze middelen alleen dan bestreden als het nog
zeerjong isennoggeenbloemknoppen inhethartheeft.Ditstadium isechterheel
gauwbereikt.
Metoxuron doodt ook reeds aanwezige grassen als straatgras en duist,vooral als
deze onkruiden nogjong zijn. Bovendien werkt dit middel goed tegen aardappelopslag,vooralalsgewachtwordttothetaardappelgewas 12-15cmhoogis.Chloroxuronwordtinverbandmetdehogeprijsweiniggebruikt.
De behandeling nade opkomst vindt plaats In hettweede bladstadium alsdeonkruiden jong zijn, bij een hoge luchtvochtigheid en niet te hoge temperatuur, dus
evt.tegendeavond.
Selectief werkende olie zal bij winterpeen door de hoge kosten aan middel vrijwel
nietwordengebruikt.
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HetmiddelFervlniseencontactherbicideenbestrijdtalleengrasachtigeonkruiden,
zoalsduist,windhalm,wilde haver,hanepootenopslagvangranenenraaigrassen.
Straatgras wordt niet of weinig bestreden. Spuit Fervin niet in combinatie met
andere middelen of binnen enkele dagen nadat eenander middel isgespoten;dit
kandewerkingvanhetmiddelnadeligbeïnvloeden.
Decombinatie metSchering E-11olie is mogelijk en kanvooral onder drogeomstandighedendewerkingverbeteren.
Onkruiden in winterpeen die later In het seizoen te voorschijn komen, kan men
eventueel mechanisch bestrijden. Bijvlakveld betekent dit een keer schoffelen,bij
ruggenteelt aanaarden.Inverbandmetdevormingvangroenekoppenishetvooral
bijruggenteeltnoodzakelijk omhetgewaseenpaarkeeraanteaarden.Welkevorm
entype aanaarders voor dit doel het meest geschikt zijn,zalin de praktijk onderzocht moeten worden. Zogenaamde Rumptstad aanaarders en die van Douwe
(Klaaswaal)hebbenopFlakkeegoedvoldaan.
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Ziektenenplagen
Ingebieden meteen Intensieve peenteelt heeft menvaak tekampen metverschillendeziektendieIndepraktijkwordensamengevatonderdenaam„peenmoeheid".
Ookhoortmenvaakopmerkendatdegrond„ziek"of„verziekt"is.Debelangrijkste
ziekten en plagen zullen in dit hoofdstuk worden behandeld. Het verdient aanbevelingdegrondtelatenonderzoekenopvoorpeenschadelijkeaaltjes.
Aaltje«
Stengelaaltjes (Dltylenchusdipsaci).Depeenkanaangetastwordendooreenstengelaaltje dat InWest-Friesland o.a.veelbloemzaadgewassenkanaantasten endat
Indertijd waarschijnlijk met het zaad overgebracht Is naar Ouddorp (Z.H.) enomgeving.
De meeste problemen komen voor op de zwaardere gronden. De symptomen
bestaan uit hetwegvallenvandekiemplantenendroogrot Indekopvandewortel,
onderextreemvochtigeomstandighedenvaakovergaandInsecundairnatrot.
Ter bestrijding wordt aangeraden geen peentetelen op landwaar aangetastegewassenhebbengestaan.Waardplantenzijn:aardappel,tuinboon,spinazie,ui,gras,
peen, tulp, erwt en vele bloemzaadgewassen, alsmede vele onkruiden. Stengelaaltjes kunnen met het peenzaad overgaan.Uitzaaivan metstengelaaltjes besmet
zaad geeft zeer waarschijnlijk geen schade In het uitgezaaide gewas.Wel kan op
dezemaniereennognietbesmetveldwordenbesmet.
Wortelaalt/es. Totdezegroepbehorenhetpeencystenaaltje(Heteroderacarotae)en
hetwortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla).Van de aaltjes behorende tot degeslachten Rotylenchus, Pratylenchus,Paratylenchus enHemicycliophorawordtvaak
beweerddatzeschadelijk zijnvoor peen;hetbewijshiervoor isechter nog(steeds)
nietgeleverd.
Peencystenaaltjes vormen kleine witte, later roodbruine bolletjes (cysten) op de
wortels. Naeen aanvankelijk goede opkomst blijft het gewas pleksgewijs in groei
achter. HetwortelstelselIsveelalsterk vertakt.Debestrijding bestaatuitvruchtwisselingvan 1 x pervierjaar peenophetzelfdelandof uitgrondontsmettingmetaaltjesdodende middelen, bijvoorbeeld 240-260 liter van een dichloorpropeen bevattend middel (DD e.a.) per haof 600-1000 liter metam-natrium per ha.In beide
gevallen hangt de dosering af van het gehalte actieve stof. In verband met beïnvloeding vandesmaak van peenmoetmenvoldoendewachttijd inachtnemen.Dit
kan onder meer worden bereikt door vóór de peen eerst nogeenander gewaste
telen.'
Wortelknobbelaaltjes komen het meestvoor opzandgronden. Desymptomen zijn:
veeldunnezijwortels(baardvorming) metkleine,weinigopvallende wortelknobbels
(fijneknol).Somssterkvertaktewortels.Debestrijdingbestaatuitgrondontsmetting
met aaltjesdodende middelen. Dit wordt vooral in de tuinbouw gedaan. In de
landbouwwordtdebestrijdinggezochtinvruchtwisseling,waardoordeaaltjespopulatiewordtverlaagd.Deteeltvangranen,grassen(zonder klaver)enmaisheefteen
gunstigeffect.Ongunstigewaardplantenzijn:peen,sla,tomaat,schorseneren,aardappel,biet,erwtenklaver,alsmedeveleonkruiden.Inverbandmetditlaatsteiseen
goedeonkruldbestrijdingvanbelang.
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Bewaarrot
Bewaarrot treedt tijdens de bewaring in schuur of kuil op. Dit rot kan veroorzaakt
worden door éénof meerdere vandevolgende schimmels:Sclerotinia sclerotierum,
Alternaria radicina, Helicobasidlum brebissonii, Botrytis cineraen Fusariumsoorten.
Meestal wordt dit gevolgd door een aantasting door de bacterie Erwinia carotovora,
subsp. carotovora. Als gevolgvan deze laatste aantasting gaat dewortel over in een
stinkend nat rot. Bestrijding Isniet mogelijk.
Loofverbruining (Alternaria dauci)
Op bladschijf en bladsteel ontstaan grijs-zwarte langwerpige vlekjes, soms met geel
centrum of gele rand. Na enige tijd worden eerst de punten van de bladeren zwart,
waarna soms het gehele blad zwart wordt. De schimmel groeit het best bij ± 20°C
en tast voornamelijk het oudere blad aan. Soms sterft het peenloof van het gehele
perceel in vrij korte tijd af. Erzijn sterke aanwijzingen dat de schimmel ook met het
zaad kan overgaan. Bovendien kan hij op planteresten overwinteren. De bestrijding
bestaat uiteenzaadontsmetting met5-10gram Iprodion (Rovral) per kgzaaizaad.
Schurft
Deze kwaal wordt vaak roest genoemd entreedt vooral op indroge,warme zomers.
Op de wortel komt een roodbruine oppervlakkige aanslag,die aanvankelijk vrij gemakkelijk kan worden verwijderd maar later diep Indewortel dringt. De bestrijding
is onbekend. Soms komen op de wortel vlekken voor die al of niet ingezonken zijn.
Uit dit soort vlekken kan dikwijls Fusarium en/of Rhizoctonia solani worden geïsoleerd. Soms zijn zeer goede resultaten te verkrijgen door grondontsmetting (zie
„Grondontsmetting" op blz. 16). Op een sterk verziekte grond moet men echter
geen peentelen.
Staartpeen
De oorzaak vandezeziekte isniet bekend.Dewortel loopt geleidelijk uit inde staart,
die bezet is met knobbeltjes. Het oranje gekleurde deel van de wortel vertoont insnoeringen. Bovendien ontstaan er allerlei uitgroeisels, waaruit zijworteltjes ontspringen.
De bestrijding Is onbekend. In sommige gevallen Is een grondontsmetting met DD
effectief. Men kan echter door een grondontsmetting het verschijnsel ook opwekken,vooralwanneer dezeontsmetting nahalf augustus wordt uitgevoerd.
Violetwortelrot(Helicobasidium brebissonii)
Op de wortel ontstaat een paarsachtig schimmelvilt. Inde praktijk wordt deze ziekte
meestal „het blauw" genoemd. De buitenkant van de wortel gaat rotten. In het
schimmelvilt ontstaan kleineSclerotien.Deze blijven Indegrond achter.
De schimmel komt nagenoeg uitsluitend voor op gronden met een verdichte humeuze of venige laag. Aan de „bleking" van de grond boven de verdichte laag is te
zien dat hier het regenwater tijdelijk stagneert, zodat de wortels van de peen periodiek In het water komen. Ook op gronden zonder verdichte lagen, maar met extreem hogegrondwaterstanden, komt soms „blauw" voor.
Alle waarnemingen wijzen er op dat voorkomen van blauw gepaard gaat met een
laag zuurstofgehalte in het bewortelde deel van de grond. Bij diep ontwaterde
gronden en bij gronden zonder verdichte lagen werd nimmer blauw waargenomen.
Op natte gronden met een verdichte humeuze laag in het profiel is daarentegen de
kans zeer groot. Door een goede drooglegging van de grond en het realiseren van
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een open, goed doorlatende ondergrond zal het gevaar voor blauw geheel voorkomen kunnen worden. Verder Isvruchtwisseling aan te raden, waarbij men moet
bedenken dat ook klaver, witlof, aardappel, biet en luzerne aangetast kunnen
worden.
Wortelmlneervlieg(Napomyza carotae)
In de warme zomer van 1976 werd bij winterpeen schade waargenomen, veroorzaakt door de wortelmlneervlieg. In Nederland zijn van deze vlieg twee vluchten
bekend, deeerste vanjuni tot eind augustus en detweede van beginseptember tot
eind oktober. Deeieren worden aan de basisvande bladstelen gelegd en indekop
vandewortelalsdeze bovendegrond uitgroeit. Demelkwittelarvemineertvanaf de
voetvan de bladstengel tot halverwege of hoog indesteel.Bijeenzware aantasting
sterft het loof af. Bovendien maakt de larve oppervlakkige, naar beneden lopende,
bruine gangen In de kop van de peen. De aantasting in de wortel iste voorkomen
door de koppen onder de grond te houden, dus in de zomer een paar keer aan te
aarden.
Wortelvlieg(Pslla rosae)
De maden van de vlieg vreten gangen en gaten in de peen, waardoor deze onverkoopbaar wordt. Aanvankelijk heeft de aantasting alleen Indeonderste helftvande
peen plaats; later In het seizoen komt ze ook in de bovenste helft voor. De gangen
kunnentotIndekernvande peendoorlopen.
Dewortelvlieg heeft InNederland drievluchten. Deeerste begint,afhankelijk vande
weersomstandigheden, eind april tot eind mei;de derde vlucht kan tot in november
aanhouden. Devlieg overwintert inhet stadium van made en puparium. Hierdoor is
hetmogelijkdatInonderdekkerspeen gedurendedewinter madenvande peenvlieg
aanwezig zijn, die de peenverder kunnen aantasten. Behalve peen kunnen ook peterselie,selderij(vooral knolselderlj)enpastinaak wordenaangetast. Metdevruchtwisseling dient menhiermee rekeningtehouden;teel nooitpeenopgrond,waar als
voorgewas één van de hiervoor genoemde gewassen heeft gestaan. Van de onkruldendienenvooralwildepeenenbereklauw alswaardplant.

Alb. 6. Aantasting door de made van
de wortelvlieg veroorzaakt de zgn.
wormstekigheid, die ook wel ,,pierigheid"of„vuur"wordtgenoemd.
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Gebleken is,dateenchemische onkruldbestrijdlng tenopzichtevanwieden de aantasting vermindert; daarom wordt geadviseerd het onkruid in de peenteelt zoveel
mogelijk met een herbicide te bestrijden.Voor het oogsten geldt: hoevroeger men
oogst,hoeminder kansopaantasting.
leder bestrijdingsmiddel zal na toepassing zijn werking langzaam verliezen. Hoe
langer men daarom wacht met oogsten, hoe minder het insekticide instaat zal zijn
de peen tegen dewortelvlieg te beschermen.Voor de bescherming van peen tegen
dewortelvlieg wordendeintabel 14genoemde insekticiden InNederland het meest
gebruikt. Degenoemde prijzenzijnverbrulkersprljzenin1981,excl. BTW.
Tabel14. Meeetgebruiktemiddelenvoordebeschermingvenpeentegendewortelvlieg(volveldsbehandellng;hoeveelhedenenprijzenperha).
insekticide

trlchloronaat (Phytosol)
vloeibaar 50%
granulaat 7,5%
diazinon(Basudine enz.)
spuitpoeder 20%
chloorfenvinfos (Birlane)
spuitpoeder 25%
granulaat 10%
bromofosethyl (Nexagan)
spuitpoeder 25%
vloeibaar 40%

gronden met3%
humus of meer

gronden met minder
dan3% humus

l/kg

prijs

l/kg

prijs

8
55

ƒ 442,ƒ 550,-

8
55

ƒ 442,ƒ 550,-

30

ƒ473,-

20

ƒ316,-

16
40

ƒ 336,ƒ 620,-

12
30

ƒ252,ƒ 465,-

24
15

ƒ495,ƒ521,-

16
10

ƒ 330,ƒ347,-

Eennormale,geadviseerdewortelvliegbestrijdingwordtalsvolgtuitgevoerd:
1. Hetinsekticidewordtvóór hetzaaienvolveldsopdegrond aangebracht.
2. Met eenegwordt hetmiddelcirca 5cmdiep ondergewerkt,waardoor hetlanger
werkzaam blijft.
Deze bestrijdingsmethode kan alleen bijdevlakveldsteeltwordentoegepast. Bijde
ruggenteelt iseenandere methodenodig.
Bijvroeg zaaien kan,in plaats van een grondbehandelingvlak vóór hetzaaien,een
bespuiting worden uitgevoerd metchloorfenvinfos als hetgewas het2-bladstadium
heeft bereikt. Over het algemeen zal vanaf deze periode de vlieg haar eieren
rondom de plantjes afzetten. De maden die uit deze eieren komen, zullen dan
spoedig gedood worden door het vers aangebrachte insekticide. Bij ruggenteelt
wordt tijdens hetzaaien een strook van ± 20cm breedte met Phytosolgranulaatbehandeld.Dedoseringvarieerthierbijvan12-16 kgperha.
In veel gevallen is een tweede behandeling noodzakelijk door diazinon over het
gewasteverspulten.Depeen magdanechter opzijnvroegsttwee maanden daarna
worden geoogst. Het isgewenst degewasbehandeling uittevoerentijdensregenof
andersnahetspultenteberegenen.Tenslottewordtgeadviseerdgeenpeentetelen
op percelen waar ineen voorafgaande teelt in hetzelfde jaar een behandeling met
lindaan Is uitgevoerd. Ook is op een aantal percelen een ongunstige smaakbeïnvloeding en kwaliteitsvermindering waargenomen na een ontsmetting met DD of
metamnatriuminhetjaarvoorafgaand aandeteeltvanpeen.
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Zwarte-plekkenziekte(Alternariaradlcina)
DezeziektekomtIndeteeltgebiedenveelvuldigvoor.Opdewortelontstaanzwarte,
Ingezonken plekken,meestal dicht tegen de kopvan dewortel.Deschimmel gaat
methetzaadoverenkanerdandeoorzaakvanzijndatdekiemplantenopdegrens
vangrondenluchtzwartwordenendoorrotten.Dezaadbesmetting iste bestrijden
doorhetzaadteontsmettenmetiprodlon(Rovral);5-10gramperkgzaaizaad.
Alternariaveroorzaaktookhetzogenaamdebewaarrot.Ditzijnzwarteplekkenopde
wortel, die naenkele maanden bewaring ontstaan. Deziekte komt vooral voor op
winterpeen van lichte grondsoorten. Peen van zavel en lichte klei heeft kennelijk
sterker weefselenIsweiniggevoeligvoor dezeziekte.Eendirectebestrijdingisonbekend.
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Oogst
Rooienmetdehand
Bijhetrooienmetdehandwordtdepeenvaakmeteengreepofvorkgelichtenvervolgens aan het loof uit degrond getrokken. Het loof laat zich bij een uitgegroeid
gewasgemakkelijk afbreken.Tijdensdeoogstkandestekalwordenuitgesorteerd.
Degave peenwordt verzameld Inkisten.Dearbeidsprestatie bedraagt 100-200kg
per uur,afhankelijk vandetoestandvandegrond.Eenanderemethodeismeteen
ploegzodicht mogelijk langsderijwortelsploegenendaarnadepeenmetdehand
optrekken,loof afbreken ofafdraaienenworteleninkistenverzamelen.Bijruggenteelt kan men op niet al te zware gronden de wortels mechanisch lichten en vervolgensmetdehandoptrekken.
- » •

*

»-•

Afb. 7. Vooraanvoeropdeveilingwordtwinterpeennogvaakmetdehandgeoogst.

Machinaleoogst
Bijdemachinaleoogstkanmenvantweeprincipesuitgaan,namelijk:eerstloofverwijderen en daarna rooien,ofwel eerst rooien en daarna het loof verwijderen.Het
tweedeprincipewordtveelinhetbuitenlandtoegepast.Hierbijwordthetlooftussen
eenpaarschuinomhooglopenderiemengeklemd,depeenwordtgelijktijdiggelicht
enaanhetloof uitdegrondgetrokken.Vervolgens passeertdepeeneenontbladerlngsapparaat, waar het loof wordt afgeknepen of afgesneden,enkomtdaarnavia
bandroosters of zeefkettingen op een meerijdende wagen.Eenvoordeel vandeze
roolmethode isdegeringe beschadiging aanhet produkt. Als nadelen wordenwel
genoemd de relatief lagerooicapaciteit en indetweede plaats hetgemakkelijk afbrekenvanhetloofalseenrijpproduktmoetwordengerooid.
35

Atb. 8. De„Wulf"iseenmachinedieeerstdepeenrooit;daarnawordthetlootverwijderd.
Op24oktober 1978vondophetbedrijf vandeheerG.MarisinHeyningeneenrooidemonstratieplaatswaarvandevolgenderesultateninGroentenenFruitvan29november1978zfjngepubliceerd.
MagnifiekM500lichter
DoordefirmaA.Mangnus& Zn.BVuitZevenbergenwerdeenlichtermeteenwerkbreedte van 1,50 mgetoond. Hiermee kunnen twee ruggen per werkgang worden
gelicht.Achter hetrooimeszijnop-enneergaande klepelsaangebrachtomdewortelenlostewoelen.Delichterdientzoafgesteldteworden,datdewortelenlos,maar
tochnogrechtop,indegrondblijvenstaan.Hetverderewerkwordtmetdehanduitgevoerd.Nadatdewortelen uitdegrondzijngetrokken,wordt hetloof metdehand
afgesneden of afgewrongen endewortelen in de kistgelegd.Bijdeze,opveelbedrijven nogtoegepaste,werkwijzewordendewortelenhetminstbeschadigdenzijn
dusbijuitstekgeschiktvoorlangebewaring.
Kopapparaten(loofklappers)
Door Cebeco-Handelsraad werd gedemonstreerd met deAmacLK4 loofklapper.
Deze loofklapper met een breedte van 3 meter (4 ruggen) heeft een klepelas die
draait tegen de rijrichting. De diepteregeling vindt plaats door de hefinrichting,
terwijl delengtevande messen isaangepast aanderugvorm. Demachineleverde
goed werk. Deversnippering wasvoldoende enook het hangende loof werd goed
verwijderd.
Heesters BV uit Roosendaal demonstreerde met een Taarup S-1500 maaikneuzer.
DeTaarup,meteenwerkbreedtevan 1,50 meter heefteeninstelbaar hoogtebereik.
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De klepellengte is eveneens aangepast aan de rugvorm. Vooral ten aanzien van het
verwijderen van het hangende loof leverde deze machine bijzonder goed werk.
De firma P.v. d.Giessen &Zn.demonstreerde met een Vicon Ridder KH 1500loofklapper. Bij deze machine, die ook een werkbreedte van 1,50 m heeft, is de klepellengte overal gelijk. De verwijdering van het hangende loof was tijdens de demonstratie matig.
AmacE2rooier
Met deze omgebouwde aardappelrooier werd door Cebeco Handelsraad gedemonstreerd. Als speciale rool-unit voor peen werden pennelichters en schijven gebruikt. De afstand tussen de pennen was 20 cm. De reiniging van de wortels die
middels een zeefketting en loofrollen, een pennerek boven de tweede zeefband en
een hydraulisch verstelbare schudder gebeurde, was goed. De afvoer geschiedde
vlaeenwagentransporteur. Om de beschadiging van de peentebeperken was inde
meerijdende wageneenvalbreker geplaatst.
Grimme OS 80/4-1250
Deze zelfrljdende vlerwlelaangedreven rooier met wagentransporteur werd door
Heesters, Roosendaal gedemonstreerd. De rooi-unit van deze machines, die
eveneens uit pennelichters bestaat, Is hydraulisch bij te sturen, hetgeen vooral bij
het gebruik van nauwe rooischaren voordelen geeft. De kwaliteit van het werk dat
deze machine leverde, was bijzonder goed, zowel qua reiniging als beschadiging
van de wortelen. De valhoogte van de gerooide wortels werd klein gehouden door
eengoede bediening vande wagentransporteur.
Wühlmaus 2211
Door Leonard Lang BV werd in samenwerking met de firma P. v. d. Giessen &Zn.
met de getrokken Wühlmaus-wagenrooier gedemonstreerd. Bij deze machine
bestond de rooi-unit uit 3 bladscharen begrensd door schijfkouters, zoals bij het
rooien van aardappelen wordt gebruikt. Doordat de machine niet specifiek was ingesteld op het rooien van peen, bleven er nogal wat loofresten en grond in het gerooide produktzitten.
SAMCR110K
Deze bij het rooien vanwaspeen zeer bekende machine werd gedemonstreerd door
SAM BV uit Bovenkarspel. Als nieuwe, speciale rooi-unit voor winterwortelen op
ruggen had men aan de machine 2 vibrerende opnamebekken gemaakt. De reiniging gebeurde door twee voor iedere rug gescheiden zeefkettingen. Doordat de
machine uitgerust is met een kantelinrichting voor stapelkisten, wordt het geoogste
produkt niet beschadigd. De capaciteit van de machine wordt bij deze uitvoering
geremd door de afvoer van de stapelkisten en de voor kleigrond tegeringe zeefcapaciteit.
ASA Lift E.L.B.
Bij deze door de firma Vlogtman uit Holten gedemonstreerde machine bestaat de
rooi-unit uit speciale lichters voor wortelen. Dewortelen worden gelicht terwijl tegelijkertijd het loof tussen twee trekbanden wordt gevoerd. Nadat het loof van de
wortels wordt gesneden gebeurt de afvoer naar een meerijdende wagen.Voor deze
machine is het gewenst dat dewortelen op eenenkele rij worden gezaaid.Bijdedemonstratie was er nogalwat verlies,omdat twee rijentegelijk dienden teworden ge37

roold. Voor het goedopnemen vandewortels is het noodzakelijk dat het loof nog
steviggroenis.
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Afb. ft Met„D'Hooghe"wordteersthetlootverwijderdendaarnadepeengerooid.

Opbrengst
Deopbrengst issterk afhankelijk vandegrondsoortwaaropdepeenwordtgeteeld.
Belangrijke punten zijn de bewortelingsdiepte en de vochthoudendheid (zie
hoofdstuk „Grond" op blz. 13).Zeer vroeg gezaaide winterpeen kan reeds inaugustuswordengerooid.Dekleur isdanalacceptabel,deopbrengstechter nogaan
de lage kant. Met produkt dat bestemd Isvoor bewaring enop een normale tijd is
gezaaid, kanInoktober tot begin november worden geoogst. Uit proefrooiingenis
gebleken dat de opbrengst in de herfst sterk stijgt naarmate later wordt geoogst.
Zelfsalshetloof reedsafsterft,neemtdediktegroeivandewortel nogtoe.Laatgezaaide peen komt laatopkleur enkandus nietvroegwordengeoogst. Meestalzal
ditpasIndetweedehelftvannovembertotbegindecember kunnengebeuren.Men
loopt danechter het risico dat deoogst door vorstverloren gaat. Op lichtegrondsoortenwordtsomstijdensdevorstgeoogst,hetbevrorengedeeltewordtafgesneden en het nog goede ondergedeelte gaat naar de conservenindustrie. De opbrengst Issterk afhankelijk vanrasengroeiomstandigheden.Voor Flakkeesegeldt
80 ton per ha als een goede opbrengst. Hiervan zal ongeveer 70 ton leverbaar
produkt zijn en 10 ton veevoer (gebarsten, beschadigde, vertakte en gedeeltelijk
door ziekten aangetaste wortels).Onder zeer gunstigeomstandigheden zijn brutoopbrengsten van 110 ton per ha mogelijk; het percentage stek is dan echter gewoonlijk hoger.LaatgezaaideFlakkeesezalnietmeeropbrengendan40à50ton.In
depraktijk ligtdeopbrengst vanhettype Berlikumergewoonlijk wel5à10%lager,
terwijl Karotan gemiddeld 15à20%minder opbrengst geeft dan een produktieve
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Flakkeese-selectie. Winterpeen (breekpeen) wordt afgeleverd in stapelkisten (800
kgnetto),velllngklsten(20kgnetto)ofbaaltjes(25kgnetto).
Sorteren
Breekpeen wordt gesorteerd naar het nettogewicht per stuk,zonder blad.Volgens
degenormaliseerdevoorschriften bedraagthetmlnimumgewichtvoorbreekpeen50
gram per stuk. Voor de klassen I en II mag het verschil tussen de fijnste en de
grofste wortel indezelfdeverpakkingseenheidtenhoogste200gram bedragen.Op
veilingengeldengewoonlijk devolgendematen.
A.minderdan50gram(wordtsomsgewassen)
B.50-200gramperstuk
C.200-400gramperstuk
D.meerdan400gramperstuk
Desorteringen B,CenDwordenongewassenaangevoerd;ermagechter nietveel
grondaanzitten.Deaanvoer geschiedt Inkistenvan20kginhoud.Insommigecontractenwordt declausuleopgenomendatpeenlichterdan100gramalstarrawordt
beschouwd.
Kwaliteitsvoorschriften
De minimum eisen voor aangevoerde winterpeen zijn alsvolgt. Het produkt moet
gezond,zuiver, stevig,niet geschoten,vrij vanvreemde geur ensmaak envrijvan
abnormale uitwendige vochtigheid zijnenontdaanvan blad,zonder datdaarbijde
wortelIsbeschadigd.Erbestaateenindelingin klassen.
KlasseI. Indezeklassekanbreekpeenongewassenwordenafgeleverd.Dewortelen
moeten Intact enversvan uiterlijk zijn.Zemoeten alle kenmerken vande variëteit
bezitten.Toegestaan zijn:lichtevervorming,geringe kleurafwijking,kleinedichtgegroeidescheurenenkleineklovenalsgevolgvandebehandeling.Ophetbovenste
gedeeltemageengroene,violetteofpurperenverkleuringvoorkomen,mitsditdeel
nietgroter isdan1 cmvoorwortelenmeteenlengtevan8cmen2cmvoorlangere
wortelen.
KlasseII. Hiertoe behoort peenvaneenzodanigekwaliteit,datzijnietineenhogere
klasse kan worden Ingedeeld, maar overigens w*ëlaan de eerder vermelde minimumeisen voldoet.Dichtgegroeide scheuren die niet doorlopen tot het hartvande
wortel,zijn Indezeklassetoegestaan.Ophetbovenstegedeeltevandewortelmag
eengroene,violette of purperenverkleuringvoorkomen,mitsdit deel nietgroter is
dan2cmvoorwortelenmeteenlengtetot10cmen3cmvoorlangerewortelen.
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Bewaring
Peen geeft tijdens de bewaring veel warmte af. Te weinig ventilatie veroorzaakt
spoedig broei.Alleen gezonde peen komt voor bewaring Inaanmerking. Inhetalgemeen Isjonge peen gemakkelijker te bewaren dan rijpe.Schone peen bewaart
moeilijker dan een vuil produkt. Winterpeen kan in kuilen, schuren en koelcellen
wordenbewaard.
Kuil
Bewaring in de kuil is nog altijd eengoede methode. Dekuilen mogen niet inwateren,uitdrogen,broeienof bevriezen.Debreedteopdebodembedraagt ±1,50m;
de hoogte 1,30 m.Nahet stortenvande peenwordt eendun laagjegrondaangebrachtomhetuitdrogentevoorkomen.Voorwaterafvoerwordtvervolgensvaakeen
dun laagje (3-5cm) bladriet omdekuilgeplaatst.Tegennachtvorst kanmeneen±
15cmdikkestrolaagaanbrengen,diemeteenpaarstekengrondwordtvastgelegd.
TarwestroIsvoorditdoelbetergeschiktdanhaverstro.
Zodra het produkt goed koud Is, kan hetwinterdek worden aangebracht. Dit doet
menechterzokort mogelijk vóórhetInvallenvandevorst.Overhetstrolaagjekomt
daneensteekgrondvan25-40cm.Eenanderemogelijkheidis,degrondlaagtevervangendooreendikkere laagstro.Dekopvandekuilwordtzolangmogelijkopengelaten om de warmte te laten ontwijken. Bij invallende vorst wordt de kuil vervolgens met plastic luchtdicht afgesloten. Na de vorst dient men de plastic
bedekking zosnel mogelijk voor eengedeelte teverwijderen,om broeienverstikkingtevoorkomen.
Voor het bewaren van5000 kg peen Iseen kuil nodigvanminstens 10meter lang,
1,50 mbreed en 1,50 mhoog.Meestalzaldekuil Ietslanger zijn,omdat peenzich
moeilijk laatstapelen.Dekuildient niettewordenaangelegd opeenlaag gedeelte
enmoetonderalleomstandighedengemakkelijk bereikbaar zijn.

Alb. 10.BewaringIndekuilisnogaltijdeengoedemethode.
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Schuur
Het bewaren in vorstvrlje, luchtgekoelde bewaarplaatsen heeftverschillende voordelen tenopzichte van bewaring inde kuil. Indeeerste plaatskan mendetemperatuur beter regelen,controle Ismakkelijker uitvoerbaar enmenheeftdeinterneen
externe ventilatiemogelijkheden in de hand.Eenander belangrijk punt isdat men
tijdensvorsttochkanafleveren,watbijkullbewaringmeestalniethetgevalIs.
Inhetalgemeenishetnietgewenst,depeenreedsvroegInhetseizoenindeschuur
te brengen. De temperaturen zijn dan nog relatief hoog en het produkt is nog te
warm.Devolgendegegevenszijnontleendaanhetrapport„Bedrijfsschuurvoorhet
groente-bloembollenbedrljf"vanhetConsulentschapvoordeTuinbouwteHoorn.
Opbrengst: 120 m' wortelen à500 kg is 60ton per ha.Storthoogte tot 3Vim,bewaartemperatuur 0-2°C, relatieve luchtvochtigheid 90-95%. De benodigde hoeveelheid lucht per m3 produkt Is 70 m' per uur. Het aantal ventilatie-uren in verhoudingtotaardappelenIsgering.
Demaximaaltoegestane luchtsnelheidisvoordeluchtinlaat4meter,voordeluchttoevoergoot 5 meter envoor de luchtuitlaat 2meter per seconde. Omvóór bij de
ventilator enachter in deschuur dezelfdehoeveelheid luchtteverkrijgen,moetde
bodemvandeluchtgootglobaal% vandehoogteoplopen.Vangenoemdegootzal
debodemdiepteopheteindongeveer23cmnettozijn.
VoordebewaringvangestorteProduktenmaaktmenvaakgebruikvanluchtrekken
dwars over de goot. Demeest gewenste afstand van deze luchtrekken is 125cm,
dochmaximaal150cm.
Omcondensatietegentegaan,wordtindepraktijk bovenopdehoopsomswatstro
aangebracht.DebewaarverliezenzijndoorhetConsulentschapteHoorngeschatop
16% bij aflevering Injanuari,op 16%bij aflevering Infebruari en op 20%bij afleveringInmaart.Dehelftvandezeverliezenisnogbruikbaaralsveevoer.
Koelcel
Peen kanzonder bezwaar Incellen metmechanische koelingworden bewaard.Bij
een temperatuur van 2-5°C en een relatieve luchtvochtigheid van 90-95% is het
produkt twee tot drie maanden houdbaar en bij een temperatuur van 0-1°Czelfs
viertotzesmaanden.
Onderzoek
Op de proeftuin te Wierlngerwerf werden in de winter van 1978/1979 bewaarproeven opgezet met handgerooid en machinaal gerooid produkt. De resultaten
kunnenalsvolgtwordensamengevat:
- Bij bewaring van een machinaal gerooid produkt moet rekening worden gehouden metrelatief grote bewaarverliezen Indeordevan30%.Ditwordtvoornamelijkveroorzaaktdoorrot.Bovendientreedteensterkeachteruitganginkwaliteit
op.
- Bewaring van een handgerooid produkt, los gestort in de koelcel,gaf ondanks
eenbeperktebewaarduurvan2,5maand,vrijveelIndroging.
- Een handgerooid produkt laat zich In palletkisten in een koelcel uitstekend bewaren.
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Dithoofdstuk geefteenoverzichtvandearbeidsbehoefte enhetsaldo.Degegevens
hebben betrekking opeengoed uitgevoerde teeltwat betreft teeltzorgen,werkmethodeenwerkorganisatie.
Arbeidsbehoefte
Tabel 15geeft eenoverzicht van dearbeidsbehoefte bijwinterpeen.Het betreft de
normale herfstteelt, waarbij het produkt op de veiling wordt afgezet. Bij „periode"
wil3' zeggen:detweede helft vandederde maand,dusdetweede helftvanmaart;
41isdeeerstehelftvanaprilenz.
Tabel15. Arbeidsbehoeftewinterpeen1 ha.
periode

bewerking

methode en
hulpmiddelen

vóór3»
3M<
3M'
3M'
32-4<
4 J -5'

ploegen
bemesten
eggen
ruggen maken
rollen
zaaien

5»-6'
V-V
8 J -9'

onkruidbestr.
ziektebestr.
aanaarden

10M0'
10M0'
11M2 2
10M11

rooien
transport
afleveren
opruimen

2-schaar
pendelstrooier (3x)
aangedreven
frezen + aanaarden
Cambridge
precisiezaai +
granulaat
opbouwspuit
opbouwspuit
schoffelbak + aanaarders
verzamelrooier*
vervoer + lossen**
hor, in kisten
schijveneg

werkbreedte
in m

werksnelheid
km/uur

aantal
personen

manuren

0,7
5,0
3,0
3,0
3,0

4,0
6,0
3,0
3,0
6,0

1
1
1
1
1

7,0
3,9
3,0
3,0
1,8

3,0
12,0
12,0
3,0

3,5
6,0
6,0
6,0

1
1
2
1

2,5
1,0
2,0
2,0

0,75

2,0

2,0

3,0

2
2
1(2)
1

26,0
26,0
270,0
3,8

totaal manuren

352,0

rooienmetaardappelverzamelrooierenéénmeerijdendewagen
transportenlosseninschuur,met1 wagenenboxenvuller

Degegevens intabel 15moeten alseenvoorbeeld worden beschouwd.Hieropzijn
natuurlijk allerleivariatiesmogelijk.Inplaatsvanenkelvoudigemeststoffen kanmen
bijvoorbeeld een samengestelde meststof gebruiken,waardoor men met éénkeer
strooien kan volstaan. De ziektebestrijding beperkt zich gewoonlijk tot een éénmaligebestrijdingvandewortelvlieg.
Vóór het sluiten van het gewas worden de ruggen een keer aangeaard om de
vormingvangroenekoppentegentegaan.Dezebewerkingwordtzonodigkortvoor
deoogstherhaald.Hetoogstenkangeheelwordengemechaniseerd.
Detijdvoor hetsorterenbijhetafleverenisafhankelijkvanhetaantalwortelsperha.
Bij een hoog plantgetal stijgen de sorteeruren sterk. Intabel 15is bij hetafleveren
uitgegaan vanafzet op deveiling.Voor aflevering aande industrie isaanmerkelijk
mindertijdnodig,namelijkcirca50manuren.
Toch wordt in bepaalde gevallen noginhandwerk gerooid,namelijk voor delange
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bewaring en voor aflevering aan de veiling als gekopt produkt. Het aantal manuren
per hawordt sterk beïnvloed door het aantal wortels per m2,zoals blijkt uittabel 16.
Tabel 16. Invloed vanhetaantalwortelsper m' ophetbenodigdeaantal manuren perha.
bruto gewicht inton/ha
aantal wortels per m2
stuksgewicht ingram

80
35
228

80
55
145

80
80
100

ongekopt
lichten
rooien met hand • loof afdraaien
eninkisten doen (25 kg)
laden,transport, lossen
totaal
uitlezen . sorteren ophor
totaal

266
63
337
170
507

390
63
461
225
686

528
63
599
290
889

gekoptopveld
lichten
rooien enopzwad leggen
koppen eninkist doen
laden, lossen, transport
wassen
sorteren, bijwerken, wegen
totaal

8
98
252
52
80
210
700

8
154
396
52
80
210
900

8
224
576
52
80
210
1150

Atb. 11. Vertakte wortelen zijn nog geschikt voor
veevoer.
Saldoberekening
Tot slot wordt in tabel 17een overzicht gegeven van het saldo van winterpeen voor
veilingaanvoer en voor contractteelt, uitgaande van een goed uitgevoerde teelt en
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Tabel 17. Saldoberekeningwinterpeen(1ha).
omschrijving

bewaard

herfstteelt

afzet
zaaltijd
oogstperlode
opbrengst
(veldgewas)
bewaarmethode
afzetperiode
bewaarverlies

contract
eindapril-begin mei
okt.-•begin nov.

via veiling
eindapril-begin mei
okt.-•beginnov.

via veiling
eindapril-begin mei
okt.-•beginnov.

80.000
n.v.t.
oktober-november
n.v.t.

80.000
n.v.t.
oktober-november
n.v.t.

80.000
luchtgekoeld
jan.- febr.-maart
ca.15%

opbrengsten

hoev.

hoofdprodukt
bijprodukt

70.000
10.000

bruto-opbrengst (a)
toegerekende kosten
zaaizaadkg/1000st.
bemesting:N
P.O.
K20
MgO
overbemesting N
Dosanex
Phytosol gran.7'/*%
Diazinon20%
Maneltra borium
verzekering
energie
rente
rente uitgest. opbr.
afleveren:
fusthuur
vracht
veilingprovisie

prijs bedrag
0,10
0,05

hoev.

7.000 70.000
500 10.000

prijs bedrag

hoev.

prijs bedrag

0,25 17.500 60.000
500 8.500
0,05

0,42 25.200
0,05
425

7.500

18.000

1 195,70
1,60
1,28
75
250
1,13
0,94
50
20
2,03
3 35,40
16 10,40
20 16,40
2 14,20
8.000 0,36%
n.v.t.
750
11%

195
800
0,47
112
70
1,60
96
1,28
75
283
250
1,13
PM
0,94
50
PM
20
2,03
106
3 35,40
166
-16 10,40
328
20 16,40
2 14,20
28
29 12.000 0,36%
n.v.t.
83
750
11%

—

—
3.500
3.500
18.000

0,165
0,65
5%

25.625

376
800
0,47
112
70
1,60
96
75
1,28
283
250
1,13
PM
0,94
50
PM
2,03
20
106
3 35,40
166
16 10,40
328
20 16,40
28
2 14,20
43 12.000 0,36%
80
3,30
95
900
11%
11%
3.560
578 3.000
2.275 3.000
900 25.625

376
112
96
283
PM
PM
106
166
328
28
43
264
99
392

0,165
0,65
5%

495
1.950
1.281

totaal toegerek.
kosten (b)

1.426

5.386

6.019

saldo (a-b)

6.074

12.614

19.606

eengoedeproduktie.Tenaanzienvanopbrengstentoegerekendekostengeldende
volgendeopmerkingen.
Opbrengst. Bijeengoeduitgevoerdeteeltmoeteenbruto-opbrengst van80tonper
hagoedhaalbaar zijn.Indesaldoberekening isuitgegaanvan70tonperhaaisverkoopbaar produkt en 10ton afwijkende peen die nogalsveevoer kanwordenverkocht. Deprijs voor het nettoprodukt is bij deveilingaanvoer berekend uit hetvijfjariggemiddeldevandetotaleveilingaanvoer indemaandoktober.Decontractprijs
isgebaseerd op het prijspeil in 1981. Bij contractteelt is uitgegaan van machinale
oogst,bijafzetviadeveilingvanhandoogst.
Toegerekende kosten. Alszaaizaadkosten isbijcontractteelt metnormaalzaaduitgegaanvandekg-prijs;bijafzetviaveilingvanprecisiezaai,zodatdeprijs per1000
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zadenindesaldoberekening isvermeld.Deprijsvoordemeststoffen heeftbijN betrekking op kalkammonsalpeter, bij P20,op triplesuperfosfaat en bij K,0 op patentkali. Als aanvullende magnesiumbemesting wordt op zandgronden vaak een
paar honderd kilo kieseriet gestrooid. Debespuiting met maneltraborium kaneen
tekort aan borium in de plant voorkomen. Bij de onkruidbestrijding is alleen een
bespuiting naopkomst opgenomen.Vooralop humusarmezandgronden ishetgebruik van bodemherbiciden vóór deopkomst vrij riskant. Dewortelvliegwordtgewoonlijk bestreden door een bandbehandeling metgranulaattijdens hetzaaien;in
veelgevallen iseentweedebehandeling nodigdoor diazinonoverhetgewasteverspuiten (opgenomen inde berekening). Bijverzekering isuitgegaanvaneentariefgebied4,waareenkortinggeldtvan60%ophetbasistarief (N-enZ-Holland,NOP).
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