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1.Inleiding
De teelt van kleine kool (750-1500 gram) is in
Nederlandgeringvanomvang.OpdelichtegrondeninNoord-Hollandkomtenigespecifieketeelt
vankilo-kooltjes voor.Dezewordenaangevoerd
vanafhalfjulitoteindaugustus.Inhetbeginvan
hetseizoenbetreftdatrassenvanhettypeVroege
Witte of Tussentypen vanVroege Witte enDenenkool.Vervolgenstracht menzosnelmogelijk
opdemarkttekomenmeteen"VroegeDeen".
Alsvanafseptemberdeprijsvanditprodukthoog
is, wordt ook wel aan de vraag voldaan door
geschiktekolentesnijdenuiteenbewaarkoolperceel.
Voordeversemarktwordt inWest-Duitslanden
Engeland bijna het jaar rond kool aangeboden.
Hetbetreft kleinekool,ofkolenvan3à4kg,die
doormidden gesneden zijn, en verpakt in folie,
verkochtworden.Dezelandenzijneenpotentieel
afzetgebied. Daarnaast is belangstelling voor
kleine kool van het Nederlands Grootwinkelbedrijfaldannietviacontractteelt.Debelangstelling
bestaatvooralvoorleveringvanafdeherfsttoten
metfebruari.
Watis"kleine"kool?
"Kleine"koolmoet,naastdenormalekwaliteitseisen,qua gewicht binnen een bepaalde klasse
blijven (bijvoorbeeld 750-1500gram),goedvervoerbaarenvoordelateafzet,goedbewaarbaar
zijn. Door deze laatste eisen is men bij deteelt
aangewezen op "Denen" of Tussentypen met
"Denenbloed".
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Teelttechniek
Teelttechnischzalkleinekooltebereikenzijndoor
gebruikvan:
1)vroegsnelgroeienderassenzoalsVroegeWitte-typen;
2)verkortingvandegroeiduur (bijvoorbeeldnateelt,voortijdigoogsten);
3)ofdoorverhogingvanhetplantgetal.
Vroeg snelgroeiende rassen zijn slecht vervoerbaar (kwetsbaar) enslecht houdbaar. Dezebieden daarom alleen enig perspectief in eenprimeurteelt.
Verkortingvandegroeiduurgeeftkansopkwalitatief slechte kool(onvolgroeid).Voorhetbereiken van het doel is daarom gekozen voor verhogingvanhetplantgetal.Alsnieuwe,positieve
factor speelt daarin de laatste jaren mee de
mogelijkheid tot gebruik van hybriden. Met dii
uniformer uitgangsmateriaal ten opzichte var
selectiesmochtverwachtworden,datuitvalmei
namedoorplantconcurrentiegeringerzal zijn.
TotnutoeismeninNederlandmethetplantgeta
bij bewaarkool niet hoger gegaan dan 50.00C
stuks/ha.

2.Proefopzetenuitvoering
Tegendezeachtergrondzijnvanaf 1984t/m198(
inWieringerwerf, Zwaagdijk en Lelystad plant
getallenbeproefdvan40.000tot133.000stukspe
ha.In1984gebeurdedatintweeteeltenmetvij
verschillende rassen. Hieruit bleek dat met be
paaldetypendeteeltvankwalitatiefgoedeklein«
kooltjesbijhogeplantgetallengoedmogelijkwas
Daarnaishetaantal rassenbeperkttot een Tus
sentype (Castello) en een Bewaartype (Bison
Het aantal plantdata met Castello is tot dri
uitgebreid. Hierdoor kon ook de teeltplannin

lader bekeken worden. Nadere gegevens omrent proefopzet enuitvoering zijnperjaarvastlelegdindePAGVInterneMededelingenno.375,
18en455(1).

Resultaten
lit degegevensverzameld indeafgelopendrie
larwordendevolgende,voordeteeltbelangrijke
untennaderbehandeld:
welke opbrengsten zijn behaald per
plantafstand:
a) indegewensteklasse(750-1500g);
b) metbijbehorende totaalopbrengst;
wanneeriswelktypekoolteleverenenwatis
dandeteverwachtenopbrengst(planning);
watalsdemarktgeenkilo-kool,maarbijvoorbeeld kool rond de 1500 gram wil (klasse
1000-2000 gram), (klassegrenzen verschuiven);
welkeoogstcriteriummoetdetuindergebruikenomdehoogsteopbrengsttekrijgeninde
gewensteklasse;welkesorteringisdaarbijte
verwachten.

3.1.Opbrengsten
De opbrengsten worden weergegeven in tabel
203endefiguren32en33.Uitfiguur32blijktde
opbrengstindeklasseperplantafstandforstoete
nemen.Bij66.000planten/ha ishetgemiddelde
niveau53ton/ha.Bij133.000planten/hastijgtdit
naar97ton/ha.
Deopbrengstneemtminderevenredigtoedande
toename van het plantgetal. De bijbehorende
totaleveilbare opbrengst ligt opeenveel hoger
peil. Deze loopt van ruim 80 ton/ha bij 66.000.
planten naarcirca 115ton bij het hoogsteplantgetal. De opbrengsttoename is eveneens weer
minderdanevenredig.Hetverloopvandecurve
vertoont nagenoeg eenzelfde beeld als bij de
opbrengstindegewensteklasse.Geziendenog
stijgendetendensvanbeidecurven,zijnmogelijk
noghogereopbrengstenteverwachtenbijplantgetallenhogerdan133.000perha.
Bison bereikt zijn hoogste opbrengst pas inoktober en heeft dus het hele groeiseizoen nodig
(fig. 33). De opbrengst in de gewenste klasse
(750-1500gram bij oogst) stijgt bij dit typevan
50.000naar66.000planten/hanogflink,maargaat

'abel 203. Opbrengst (ton/ha) inde klasse 750-1500 gram ende bijbehorende totaalopbrengst.
750-1500 gram
totaal
>lantgetal/ha
Castello
Bison
Castello
Bison
50.000
39,7
70,6
66.000
53,6
52,5
85,3
72,8
80.000
65,9
56,7 d)
98,7a)
65,9
00.000
80,9
48,4
107,3 b)
53,0e)
33.000
97,5
39,0
115,6c)
39,0f)
;asfe//o
onderscheidt zich niet betrouwbaar van object 100.000 planten/ha.
onderscheidt zich niet betrouwbaar vanobject 80.000 planten/ha en
133.000 planten/ha.
onderscheidt zich niet betrouwbaar vanobject 100.000 planten/ha.
ij deoverige objecten zijn deverschillen intotaal-opbrengst/ha onderling betrouwbaar.
ison
bij deze reeks isalleen object80.000 planten/ha betrouwbaar beter inopbrengst tenopzichte vande
objecten 50.000 en 133.000 planten/ha.
aangeduid object is binnen deze reeks betrouwbaar slechter dan dedrie bovenstaande objecten,en
betrouwbaar beter dan hetonderstaand object,
aangeduid object is binnen deze reeks betrouwbaar slechter dan de bovenstaande objecten.
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Fig. 32. Opbrengsten indeklasse750
1500 gram en detotaalopbrengsten bij Castello.
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Fig. 33. Opbrengsten indeklasse75C
1500 gram en detotaalopbrengsten bij Bison.
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PLANTGETAL (x1000 STUKS/HA)

daarnaeenvlak,totlichtdalendverloopvertonen.
Dehoogstegemiddeldeopbrengstreikttbtcirca
55ton/ha.
Debijbehorende totale opbrengst vertoont met
hetstijgenvanhetplantgetaleendalendverloop.
Bij de laagste plantgetallen bedroeg de opbrengstruim70ton;bij100.000plantendaaldedit
totgemiddeldcirca50tonperha.Deonderlinge
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verdraagzaamheid is bij Bison duidelijk minde
danbijCastello.
3.2.Planningsschema
Hogere plantgetallen hebben,om hunoptima
opbrengstmetkwalitatiefgoedekooltebereikei
een langere groeiduur nodig.Tevens bleek, d<
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ig. 34. Opbrengstenperoogstdatumindeklasse
750-1500gramvanderassenCastelloen
Bison.

LEGENDA
PLANTING:

RAS:
CASTELLO
20/6

PLANTEN/HA(x1000)
• = 66
* = 80
• =100

15/5

iet Tussentype Castello bijde hoogste plantletallenlangerdeoptimaleopbrengstindeklase houdt dan bijdelagere plantgetallen.Deze
legevens, incombinatie meteen aantal plantijdenenbeiderassenzijngoedeelementenvoor
ietopstellenvaneenplanningsschema.
i figuur34zijndevijfoogstenvanelkplantgetal
n elke teelt opgenomen (Lelystad 1986).De
pbrengsten in de klasse 750-1500 gram zijn
itgezet tegen deoogstdata. Uiteraard zijnde
oogsteopbrengstenvoordetuinder hetmeest
iteressant,mitsookdeinwendige kwaliteit (=

BISON

• =133

vulling) voldoende is.Decijfers dieerbij staan
betreffendebeoordelingcijfersvoordevulling.
Met hetlaagste plantgetal kwam indeze proef
Castello (planting 15-05)meteenproduktievan
50tonbeginaugustushetvroegst.Vervolgensis
met plantgetallen van80.000 en(van5tot 15
augustus) en100.000 planten/ha (tweede helft
augustus),dehoogsteopbrengst indeklassete
halenmeteengoedeinwendigekwaliteit.Daarna
blijft hetplantgetal 133.000langetijdaandetop
vandeopbrengst.WilmendoorgaanmetCastello
dankanditmeteen20juni-planting.Ookdaarvan
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scoorthethoogsteplantgetaldebesteopbrengst.
Dezeblijftvrijlangopeenhoogenstabielniveau.
De lagere plantgetallen geven lagere opbrengsteneneenslechtevulling.
Alsandertype,alsextreemquagroeikrachtishet
rasBisonindeproevenopgenomengeweest.Bij
eenplantgetalvan66.000perhahaaltditrasinde
klasse vanaf tweede decade van oktober een

opbrengstvancirca45tonbijeengoedevulling,
detotaleopbrengstligtopcirca70ton.Zo'nrasis
goed bewaarbaar endus uitvoorraad leverbaai
toteindjunivanhetvolgendjaar.Aandehandvar
deze gegevens is een schema voor continu-leveringvankleine(witte) kooloptestellen, zoals
weergegeven intabel 204.

Tabel 204. Schema voor continulevering van kilo-kooltjes bijwitte kool(voorbeeld naar aanleiding vai
proefgegevens Lelystad 1986.)
oogsttijdstip
30/07-05/08
05/08-15/08
15/08-01/09
01/09-30/09
01/10-01/11
bewaar (eind oktober)

ras
Castello
Castello
Castello
Castello
Castello
Bison

plantdatum
15/05
15/05
15/05
15/05
20/06
15/05

planten/ha
66.000
80.000
100.000
133.000
133.000
66.000

opbrengst (t/ha)
5 3 - 65
60
7 0 - 80
7 5 - 95
90-105
45

In 1984zijn met twee typen rode kool (rasser
Roderik en Hardoro), eveneens plantgetallen
proevengedaan.Dezehebbengeenvervolgge
kregen, omdat het eerste ras qua kleur on
voldoendebleektezijn.Uitdedatjaarverzamel
de, beperkte hoeveelheid gegevens valt opt«
makendat bovengenoemd systeemookopgaa
voor rode kool,mitserkwalitatief goederasser
voorzijn.
3.3.Verschuivingklassegrenzen

Castello:kolenvancirca1300grammeteengoede
inwendige kwaliteit en totaalopbrengst.
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Hetonderzoekissterkgerichtgeweestopdekoe
indeklasse750-1500gram.Het isnietondenk
baar dat de markt (de koopman) de kool wa
zwaarder geleverdwil hebben.Menwil bijvoor
beeldkoolindeklasse 1000-1750gramof1250
2000gram.Interessantisdantewetenwaterme
deopbrengst aanleverbare koolperklassegaa
gebeuren.Ditverschuivenvandeklassegrenze
isvoor devier plantafstanden (zaai20-06-1986
apart uitgezet in defiguur 35.Bij detwee lag
plantgetallen is duidelijk het patroon van h(
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ig. 35. Relatie tussen plantgetal, oogstdatum en opbrengsten per gewichtsklasse bij het ras Castello.
Gewichtsklassen:
= 750-1500 g,
= 1000-1750 g
= 1250-2000 g.

>vergaanvandeenenaardeandereklassezicht>aar. Bijhetafnemenen/ofstabielblijvenvande
»pbrengstindelageklasse (750-1500) isereen
stijgingbijdehogeklassewaarneembaar.Bijde
00.000planten/ha,maarmeernogbijde133.000
ilanten/hagaandelijnenevenwijdiguitlopen.Bij
iet hoogste plantgetal blijft deopbrengst inde
lasse1250-2000gramenindeklasse1000-1750
ram achter bij de klasse 750-1500 gram. Het
tuksgewicht komt bij dit plantgetal niet hoog
lenoegomeengoedeopbrengstindezwaardere
lassetebehalen.

3.4.Oogstcriterium
Een volgende kwestie die voor de tuinder van
belang is, is het stadium waarin geoogst moet
wordenomdehoogsteopbrengstindeklassete
krijgenvankwalitatiefgoedekool.
Om dit na te gaan zijn aan de hand van de
verzamelde gegevens peroogst degemiddelde
koolgewichten(= inclusiefkoolvan750gram)en
de daarbij behorende stukspercentages in de
gewensteklassentegenelkaaruitgezet.Watdat
oplevert,laatfiguur36zien.Aandehandvandeze
figuur kangesteldworden,dathethoogsteper223

centagekolenindeklassegescoordwordtbijeen
gemiddeldkoolgewichtvancirca1100gramonafhankelijkvanhetplantgetal.Bijeenlagergemiddeldkoolgewichtzijnernogteweinigkolenover
de onderste klassegrens van 750grambinnengekomen.Bijkoolgewichtenbovende1000gram
gaan er al weer meer kolen over de bovenste
klassegrens,dandatervanonderbijkomen. De
1100 gram is dus een oogstcriterium voor de
hoogsteopbrengstindeklasse750-1500gram.
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heidvangrondsoort,enzovoort.Bijselectiesisde
variatie van nature al groot. De uniformere hybridenmakenthanseenhogereopbrengst in de
gewensteklassemogelijk.Aandehandvandeze
verdelingiserookwattevertellenoverdegehele
sorteringdiebijeenbepaaldgemiddeldgewicht
behoort. Dit in tegenstelling tot die ene klasse
waaroverhettotnutoeging.Daartoezijninfiguui
37degemiddelde gewichten uitgezet tegende
gewichtspercentagesindeklassen0-750;0-150C
en0-2000.Datlevert met hettoenemenvanhel
stuksgewichtdrieschuinaflopende,bovenelkaai
gelegenlijnenop.Bijeengemiddeldkoolgewichl
vanstel800gramzalrond30%vandekolenlichter
zijn dan 750 gram, circa 66%binnen de klasse
750-1500 gram vallen en 4%zwaarder zijndan
1500gram.
Bij 1100gram koolgewicht isde verdeling achtereenvolgens circa 10%lichter dan 750 gram
circa70%binnendeklasse750-1500gramen 16<X
valttussende1500-2000gram.Verderisnog 4<)f
zwaarderdan2000gram.Hiermeekandusbijell
gemiddeldgewichteenglobaleuitspraakgedaar
wordenoverdedaarbij behorendeklasseverde
ling.
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Fig. 36. Verband tussen het gemiddelde stuksgewicht en hetgewichtspercentage inde
klasse750-1500grambijhetrasCastello.

Bijdie1000gramkanhetpercentageindeklasse
nogforsvariëren.Indezeproevenvondenweals
hoogstepercentage95%enalslaagstepercentage60%.Dezeverschillenzijnteverklarenmetde
variatieinkoolgroottebinnendepopulatie.Variatie kan door diverse oorzaken ontstaan, zoals
wisselendeplantgrootteenplantdiepte,ongelijk224
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Fig. 37. Verhoudingtussenhetgemiddeldestuks
gewicht en de sorteerverhouding in ge
wichtsprocenten bij het ras Castello.

5.Conclusies
^andevierbehandeldeonderwerpenkansamenvattendhetvolgendegesteldworden.
I. Met het ras Castello wordt bij het hoogste
plantgetaldehoogsteopbrengstvankwalitatief goede kool in de klasse 750-1500 gram
bereikt, iniedergevalindeplantperiodevan
halfmeitot20juni.HetlangebewaarrasBison
haalt de hoogste opbrengst in die klasse bij
een plantgetal tussen de 66.000 en 80.000
planten/ha.Hetabsoluteopbrengstniveauvan
BisonisforslagerdanbijCastello;delevertijd
via bewaring vanBison isechter enormlang
(oktober-juni).
Met enkele plantgetallen en zaaidata is een
planningsschema voor nagenoegjaarrondlevering van"kleine" koolopte bouwen.Indit
onderzoekzijntweequagroeikracht extreme
typenkoolgebruikt.Doorkeuzevandaartussen liggende typen, kan het schema aanzienlijkverfijndworden.

3. Bijvraagnaargemiddeldzwaarderekool(hogere klassengrenzen) zal van Castello bij de
66.000,80.000en100.000planten/ha eenhogere,danwelgelijkeopbrengstgeleverdkunnenworden,danbijdeklasse750-1500gram.
Bij133.000planten/hazaldeopbrengst inde
hogere klassen achterblijven. Het omhoog
brengen vande klassengrenzen bij Bisonlevertbijdezeplantgetallenlagereopbrengsten
op,omdatdegroeikrachtveelkleineris.
4. Dehoogste opbrengst inde klasse750-1500
wordt bereikt bijeengemiddeld koolgewicht
van circa 1100gram. De hoogte van deopbrengst isafhankelijkvandeuniformiteitvan
hetgewas.Doorgebruikvanhybridenisdeze
uniformiteitvooreengrootdeelgewaarborgd.
Daarnaastkunnenanderefactorendeuniformiteitbeïnvloeden.
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ij "Denen"-kool is de grens van de plantdichtheid eerder bereikt dan bij de "Tussen"-typen.
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