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Invijf artikelenwordt informatie
gegeven over deteeltvan Chinesekool. Inhetkort deinhoud van
debehandelde onderwerpen:

PRIJSVORMING ENAFZET
Voor Chinesekoolvan devollegrond lijkenervooral mogelijkhedentezitten inafzet vóór
augustusennadecember. In het
laatstegevalgaathetomhet bewaarde produkt. Het isnog vooraleenproduktvoorde binnenlandsemarkt, maarde export
neemt toe.

SALDOBEREKENING
Zoalsvoor demeeste nieuwe gewassen isde saldoberekening
nietzo'n eenvoudigezaak.Er
zijnberekeningen gemaaktvoor
eenzomer- eneen herfstteelt.
Belangrijkefactorvoor succesis
oogstzekerheid.

TEELTPLANNING
De snelgroeiende Chinese kool
biedtveelmogelijkheden voor
teeltplanning. Eenzo lang mogelijkeaanvoerperiode isgugstig;
erzijn methoden om deteelt te
vervroegen enook alsnateelt is
hetgewastegebruiken.

Bijjuisteplanninggoede
afzetmogelijkheden
De belangstelling voor Chinese kool, in
feitealeenoudgroentegewas, neemt de
laatste jaren sterk toe.Zozou in1977in
Oostenrijk 1.630 ha, in Duitsland naar
schatting 150 ha —hoewel ook 900ha
wordtgenoemd—en inNederlandca. 70
ha zijn geteeld. Deveilingaanvoernam
toevan 1.230tonin 1975tot 2.805tonin
1978. De middenprijs steeg indeze periode van 32 tot 74 cent/kg. De belangrijksteveilingenvoorditprodukt zijnZuidHolland-Zuid, Grootebroek, Breda en
Grubbenvorst.
Inhet voorjaar neemt de aanvoer van de
glasteelt sneltoe.Inmeienjunivan 1978
isdegroeitesnelverlopen in verhouding
tot devraagontwikkeling, zodat deprijs
toteenlagewaardedaalde.
Chinese kool wordt hoofdzakelijk op de
binnenlandse markt afgezet. De export
namtoevan 9% in 1975tot circa 33%in
1978 (resp. 104en 950ton). Buitenlandse afnemers zijn Zweden, WestDuitsland, Noorwegen, Finland, Engeland en Denemarken. De export vindt
voornamelijk tot half augustus plaats.
Daarna isdeconcurrentie vandeteelt ter
plaatse of de Oostenrijkse export te
zwaarvoorNederland.
Demogelijkheden voor afzet van het vollegrondsprodukt liggen in de maanden
juni,julienaugustus,alsmede november,

Bijdeglasteelt ishet produkt tamelijk los
en wordt zonder duidelijke kool aangevoerd. Half maartwordt deeerste Chinese kool onder glas aangevoerd meteen
gewichtvanongeveer 500gram per stuk,
terwijl dittothalf juni oploopt totongeveer 1.OOOgramperstuk.
Bijdevollegrondsteelt vormt het produkt
een gesloten kool (Granaat half gesloten),dieongeveer 60%uitmaakt van het
plantgewicht en 1.000 tot 2.000 gram
perstukweegt.
Er zijn geen sorteringsvoorschriften.
Kool van 1 tot 2 kg per stuk iseen
aantrekkelijke maat. De teler kan kiezen
voor binnenlandse afzet of voor export;
voorexportzijnkartonsvan 7kgverplicht
gesteld.
Debinnenlandse vraag is sterk toegenomen, waarbij dereclamecampagnevan
het CB een belangrijke rol heeft
gespeeld.Deexportneemteveneens toe.

HettypeGranaatbiedtvoordeafzethet
meesteperspectief

Dezeexportdoosbevat9à10stuksvanhet
typeGranaat

decemberen hetbewaarde produkt injanuarienfebruari.

Presentatie

Bewarengeeftveelverlies
Chinese kool kan enige tijd wordenbewaard. Hiervoor moet worden uitgegaan
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TEELTINFORMATIE
Allefacetten van deteelt zelf
worden besproken.
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ARBEID
Chinesekoolbehoeft niet te
wordengerekend tot de arbeidsintensieve teelten. Het is
echteraante raden nietmeer aan
te planten pervak dan in 1-2 dagenkanworden geoogst inverband metdekansop schieten.
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TOEKOMSTVERWACHTINGEN

Chinesekool
Maand
Januari
Februari

Aanvoerx1.000 kg
1978
17
1

1977
70
42

3
42

78
267
521

120

Maart
April
Mei

233
177
191
324

Juni
Juli
Augustus
September
Oktober

278
287

November

183

258
290
225

December

52

72

Totaal

Prijsinc t . / k g

1977
8
1

1.779

525
297
254

233
144
103
43
20
26
22
40
56

2.805 Gem. 57

1978
51
119
183
195
60
31
47
65
26
18
34
53
74

van flinke kolen (2 tot 3 kg per stuk),
verkregen van ruimere afstand (40.000
planten per ha), die gezond en relatief
vroeggeoogst zijn.
Opgrond van ervaringen die het Sprenger Instituut tot nu toe heeft opgedaan,
adviserenwevoor bewaring 0-1 °Cen rv
90-95%.
Granaat is onder die omstandigheden
maximaal 4 weken te bewaren. De bewaarverliezen bijdit ras kunnen na twee

Uithetmarktonderzoekvan hetCBT
en uit de ervaringen in voorgaande
jarenisgebleken,datvooralvóóraugustusennadecemberChinesekool
in het buitenland kan worden afgezet. In de periode van augustus tot
januari is er (te) veel concurrentie
vanteelt indielandenzelf ofvanexport uit Oostenrijk. In het voorjaar
is er vraag naar Chinese kool die
tot beginjuni onder glas wordt geteeld. De vollegrond moet hierop
aansluiten.
In de meeste landen en gebieden
geeftdeconsumentdevoorkeur aan
het langetype Granaat. Het produkt
wordt meestal gestoofd. In nieuwe
afzetgebieden wordt Chinese kool
vaak voorsaladesgebruikt. Japanse
hybriden lenen zich hiervoor uitste-

maandenwel 50a 60%bedragen.
DeJapanse hybriden WR 60en Nagaoka
King kunnen maximaal acht weken bewaard worden. Regelmatige controle op
bruinverkleuring van de nerven is echter
zeer gewenst. De bruinverkleuring kan

kend. Uit het marktonderzoek van
het CBT is gebleken dat het Ruhrgebied inWest-Duitsland inde winter een goede afnemer is van Japanse hybriden. Bewaarproeven
hebbenaangetoond datJapansehybridenlangerhoudbaarzijn danGranaat. Voor het verkrijgen van een
goed produkt moet laat worden gezaaid en vrij jong worden geoogst.
Voor bewaring komen alleen partijeninaanmerking dievolkomen gaaf
engezondzijn.
Gezien de positieve resultaten met
het bewaren van Chinese kool in de
winter van 1 9 7 8 / ' 7 9 zal ook voor
het komendewinterseizoen een garantieregeling gelden. De veilingen
geven u alle informatie over deze
regeling.

desastreus zijn. Of deze verkleuring fysiologischof microbiologisch vanaard is,
is nog onbekend. Bij Granaat is bruinverkleuringookwaargenomen. Bijde hybriderassen moet men rekenen op 30 à
40%bewaarverliezen.

Eengoeduitgevoerdeteelt
leverteengunstigsaldo
Bijnieuwe produkten is het vermelden
van saldi een vrij moeilijke zaak. De
winstgevendheid wordt namelijk sterk
beïnvloed door de veilingprijs, die bij
nieuwe produkten door een nog gering
aanbod zeer gunstig kan zijn. Een toenemende aanvoer gaat meestal gepaardmeteendalend prijsniveau,vooralalshetaanbodgroterisdandevraag.
Ondanks de onzekerheid ten aanzien
van de prijs, hebben we getracht voor
Chinesekooleensaldoberekeningopte
stellen. De technische gegevens en de
prijzen inbijgaande tabel moeten worden beschouwd als een voorbeeld en
nietalseenstargegeven.

Zomerteelt
Dezomerteelt van Chinese kool staat als
het ware nog in de kinderschoenen. Het
meest bekendeengeteeldetype Cantonner Witkrop (Granaat, Torpedo) is in de
zomerteeltzeergevoeligvoorschieten.In
verbandhiermee isdeteeltvandittype in

dezomerteeltteriskant. Ditjaar wordt op
de proeftuin te Alkmaar en te Merik onderzocht of de oogstzekerheid van Granaat indezomerdoor speciale opkweekmethoden kanworden verbeterd. De resultaten daarvan zijn op het moment dat
wedit schrijven nogniet bekend.Voorlopigwordt voor de zomerteelt de Japanse
hybrideWR 50aanbevolen. Deze is mindergevoelig voor schieten,groeit snelen
kan bij een kropgewicht van 600 à 700
gramwordengeoogst.
Indesaldoberekening voor de zomerteelt
isuitgegaan van 600planten perare met
eengemiddeldeopbrengst van400 kg. In
juni isdekansopschieten het grootst en
zaldekg-opbrengst lagerzijndan400kg,
in augustus kan daarentegen op een hogere kg-opbrengst worden gerekend. De
prijs is berekend uit de gemiddelde
maandaanvoeren en maandprijzen opde
veilingen in de periode 1975 tot en met
1978,dus over vier jaar. Wij vermoedep,
dat deze gegevens hoofdzakelijk betrekking hebben op Granaat (vaak met begin

van bloemvorming). Het is onvoldoende
bekendhoedemarkt zalreagerenopeen
toenemend aanbod van Japanse hybriden, die korter en dikker van vorm zijn
dan Granaat.
Voor de zomerteelt moeten perspotplantenwordengebruiktdiebijeenhoge t e m peratuur van 20-24°C zijn opgekweekt.
Ter plaatse zaaien is in deze periode te
riskant in verband met voortijdig schieten. Chinese koolkiemt engroeit snel. In
perspot duurt de opkweekperiode twee
weken. In de saldoberekening is er van
uitgegaan dat de planten door een plantenkweker worden geleverd. De bemesting is gebaseerd op normale hoeveelhedenvoorgrondendie ineengoede
voedingstoestand verkeren. In perioden
met veel neerslag kan het gewenst zijn
een lichte overbemesting te geven. De
hoeveelheden N-P-K zijn uitgedrukt in
kg-zuiver per ha. De prijs heeft bij N
betrekking op kalkammonsalpeter, bij
P2Û5 optripelsuperfosfaat en bij K2Oop
patentkali.
—

Chemische onkruidbestrijding is bij Chinesekoolnietmogelijk. Men isaangewezenopschoffelen enwieden.Kort na het
planten kan het gewas zonder bezwaar
een keer worden geschoffeld. Chinese
kool heeft spoedig het veld bedekt zodat
onkruid bij dit gewas geen groot probleemis.
Chinese koolkanaangetast worden door
maden van de koolvlieg. Een grondbehandeling met trichloronaat (Phytosolgranulaat)vóor het zaaienof planten verdientdaaromaanbeveling.Verder zal het
gewas een paar keer bespoten moeten
wordenmet0,51 mevinfos(Phosdrine.a.)
ter bestrijding van bladluis en (jonge)
rupsen.
Alshagelverzekering is 1 %vandebrutoopbrengst minus vracht- en veilingkosten (fusthuur en provisie) aangehouden. Fusthuur, vrachtkosten en veilingprovisie hebben betrekking op het normale plastic fust met een netto-inhoud
van 10kgper kist.Voor export wordt Chinese kool van de teelt onder glas in kartonnendozen(éénmaligfust)verpakt met
een netto-inhoud van 10kg. Deze dozen
zijn ontworpen voor de lange kroppen
van Granaat; voor Japanse hybriden zal
een doos van een ander formaat misschien beter voldoen. Ook voor Granaat
zijndeervaringen metdebestaande doos
trouwens matig. De bodem is zeer glad,
bij transport opeen pallet gaan ze spoedigglijden.Deexportdoos kost f 1,64;dit
bedrag komt voor rekening van de afnemer.

kansdatdeplantenvoortijdig schieten is
in de herfstteelt klein, zodat ze tot vrij
zware„kolen"kunnenuitgroeien.
In de saldoberekening is uitgegaan van
directe afzet. Bij een lateteelt is het mogelijk de kroppen enige weken in het
koelhuiste bewaren. Voor dit doel wordt
zelfs nog iets ruimer geplant, bij voorbeeldop 50x 50cm zodat kolen van 2-3
kgper stuk kunnen worden geoogst. Tijdens de bewaring gaat veel buitenblad
verloren, maar bij de zware kolen blijft
dantochnogeenacceptabelprodukt voor
deverkoopover.Voor het bewaarde produktgeldtook in 1979 een prijsgarantieregeling.

DeJapansehybridenlenenzichgoedvoor
bewaren

Totslot
Aan de hand van de beschikbare gegevens is een saldoberekening opgesteld
voor dezomer- en herfsteelt. Mede door
het geringe aanbod van Chinese kool in
dezomer ishetprijsniveau in voorgaande
jaren goed geweest met als gevolg een
gunstig saldo. Bij een toenemende aanvoer moet rekening worden gehouden
met lagereprijzen.Bovendien is Chinese
koolindezomerteelt gevoeligvoor schieten; dit betekent zeer weinig speling bij
deoogst.Deherfstteelt,waarbijter plaatse wordt gezaaid, wordt in de praktijk
reedsjarenlang toegepast. Chinese kool
is een snelgroeiend gewas dat nog vrij
laatinhetseizoenterplaatsekan worden
gezaaid.

Herfstteelt
Voor de herfstteelt zijn perspotten duur
enkanmenbeterovergaanopter plaatse
zaaien.Allen opbedrijven waar de grond
de beperkende factor is, zal men misschien de voorkeur geven aan perspotplanten. Degrondblijft daneenpaar wekenlangervoor devoorteelt beschikbaar.
Bovendien groeit het gewas uniformer
waardoor dekroppen inéénkeer kunnen
wordengeoogst.
Bij het ter plaatse zaaien gebruikt men
circa 1 kg normaal zaad dat met een
handzaaimachine op een rijenafstand
van 40 à 50 cm wordt gezaaid, of 400 à
500gram gecallibreerd zaaddat geschikt
is voor precisiezaai. Naopkomst moet in
derijopeenafstandvan 30à40cm wordengedund.
Deprijsvoor 1kgnormaal zaadvan Granaatbedraagtf470,-envanJapanse hybriden f825,-. Voor gecallibreerd zaad
moetgewoonlijk dedubbele prijs worden
betaald;detotale zaadkosten per ha blijvenongeveer gelijk.
Voor de herfstteelt gaat de voorkeur uit
naar het type Granaat; van de Japanse
hybriden komt WR 60in aanmerking. De

SiiIrlohi'rt'kr'MinyChinpsekool(1hn)
Opkweek planten
Cultivar
Zaaitijd
Planttijd
Plantverband
Oogstperiode
Opbrengst
40.000kgàf0,50

Zomerteelt
verwarmdglas
hybrideWR 50
b.april-b juli

Herfstteelt
terplaatsezaaien
Granaat
h.juli-b.aug.

h.april-h.juli
50x33cm
junit / maug.

„

50(40)x30(40)cm
sept,t / m nov.

f20.000

60.000kgàfO,26

—
f15.600

_

Toegerekende kosten
60.000plantenà4,2cent
1kgzaadàf470,-

f 2.520

130kgNàf1,31
100kgP 2 O 5 àf0,97
175kgK 2 0àf 0,97
20kgoverbemestingN

„ 170
„
97
.. 170
„
26

40kgtrichloronaatàf 8,-

„
„

320
43

rente 10%(2maanden)

„
„

161
56

fusthuur 8ct.perkist
vracht55ct.perkist
veilingprovisie 7%

„ 320
„ 2.200
„ 1.400

1Imevinfosàf 42,50
verzekering 1 %

Totaaltoeger.kosten
Saldoperha

—

—

f

470

„170
., 97
,. 170
.,
26
„ 320
„
43
„ 107
„
22
„ 480
„3.300
„1092
„ 7.483
f 12.517

•<

„ 6.297
f 9.303

Veelmogelijkhedenvoor teeltplan
Bijkortgroeiendegroentegewassen inde
vollegrondisdevariatie in teeltopvolging
bijzonder groot. Chinese kool is één van
deprodukten dievooral als nateeltgewas
veel mogelijkheden in het teeltplan bieden. Toch moeten daarbij bepaalde regels in acht worden genomen. De snelle
groei stelt extra eisen aan grondsoort en
voedingstoestand. Stagnatie in de groei
bevordert het schieten; bovendien komt
hetproduktdanmoeilijkopgewicht.
Eente weelderige groei leidt spoedig tot
randensmet.Verder moetbijdeteelt van
Chinese kool terdege rekening worden
gehoudenmetdegevoeligheidvanditgewasvoorknolvoet.

Besteresultaten
ophumeuzezavelgrond
Debeste resultaten kunnen worden bereikt op humeuze zavel- en lichte kleigronden met een pH (KCl) tussen 6 en
7. Op humeuze zandgronden is eveneensdeteelt van Chinese kool goed mogelijk,alzaldaar meer concurrentie worden ondervonden van snelgroeiende

Teeltschema
Zaaitijd

Planttijd

Oogsttijd

Bijzonderheden

Beginmaan

half maart

warmopkwekenbij20-24°C

Half maart
Beginapril
Half april

eindmaart
half april

lehelftjuni
half juni
2ehelftjuni

eindapril

eindjuni

Beginmei
Half mei
Beginjuni
HaIfjuni
Beginjuli
Halfjuli
Beginaug.

half mei
eindmei
half juni
eindjuni
half juli

1ehelftjuli
2ehelftjuli

—
—

bladgroenten zoals kropsla, andijvie en
spinazie. Bovendien is daar de kans op
knolvoet groter dan op zavel en klei. Op
zwarekleilaatdeopkomstvanter plaatse
gezaaide Chinese koolendeaanslag van
perspotplanten vaak te wensen over en
groeitdeplant vrijtraag.Indezomerteelt
isditeennadeel,indeherfstteelt kaneen
langzame groei een voordeel betekenen,
vooral wat betreft de bewaarbaarheid
vanhetprodukt.

,
,
,
,
,
,
,
,

1ehelftaug.
2ehelftaug.
e.aug.-b.sept.
e.sept.-oktober
e.okt.-november

terplaatsezaaien

,,

Knolvoet treedt vooral op lichte
grondsoorten op,waar de pHvan nature
lager isdan opzavel en klei. Een directe
bestrijding van deze ziekte is niet mogelijk.Bijeengeringe aantasting kanbekalkenen hetgebruikvansterkbasisch reagerendemeststoffen,zoalskippemest en
afgewerkte champignonmest iets helpen,maarafdoendeishetniet.Eenruime
vruchtwisseling iseveneens geengarantie voor het niet optreden van knolvoet.

Deteelt
Deopkweekvoordeteelt onder glas vindt
plaats in een 5 cm perspot bij 17-18 °C
gedurende enkele weken. Het ras Granaat wordt geplant bij een afstand van
35x30cm(95.200planten/ha); de temperatuur is 20 °C overdag en 15 °C
'snachts, later 17°C overdag en 12°C
'snachts. Voor de Japanse hybriden
wordt een plantafstand aangehouden
van 35x 35 cm (81.500 planten/ha); de
temperatuur mag enkele graden lager
zijndanbij Granaat.
Over deteelt onder plastic folie zijn nog
weinig gegevens bekend. In 1978 is gebleken, dat zaaien begin maart, planten
half maart en bedekken met folie veel
schietersgafbijhethybriderasWR50.
De opkweek voor de zomerteelt vollegrondvindt plaats ineen 4 cm perspot.
De opkweekduur is korter dan bij de
glasteelt, namelijk 2weken. Detemperatuur is hoger: 1 week 24°C en 1 week
20°C.
Een goede plantdichtheid voor de teelt
diebeginaprilwordtgezaaideneind april
wordt geplant zal waarschijnlijk onge-

veer 66.700planten per hazijn, dit betekent een plantafstand van bij voorbeeld
50x30cm.
Bijzaai indeperiodevan half meitot half
juli kaneen ietsruimer plantverband van
bij voorbeeld 50x 35 cm worden aangehouden. Dit komt overeen met 56.600
plantenperha.
Voordeherfstteelt indevollegrond,waar
half juli wordt gezaaid bij dezelfde opkweekomstandigheden komen 50.000
planten/ha inaanmerking,dit is 50 * 40
cm. Ook kan heel goed ter plaatse worden gezaaid vanaf half juli tot begin
augustus.
Hetzaad istamelijk klein, rondvan vorm
endonkerbruin vankleur. Het 1.000-korrelgewicht bedraagt 2,5-3,5 g,ditzijnca.
300à400zadenpergram.Mits droog en
koel bewaard kan het zaad 5 jaar goed
van kiemkracht blijven. Gewoonlijk isde
kiemkracht rond 90%. De kieming verloopzeersnel,bij20°Copkweek staande
plantjes na2-3dagenbovendegrond, bij
zaaiter plaatse na 1à2weken. Voor ter
plaatse zaaien wordt 400 à 500 g zaad

Ml
)

#

WR50blijktindezomerteeltsneleen
langepittevormen

perhagebruiktbijprecisiezaaienca. 1kg
bij normale zaai. De zaaidiepte bedraagt
1-1,5 cm. Het verdient aanbeveling het
zaad met thiram te behandelen, dit ter
beschermingtegenkiemschimmels.

Typenenrassen
Chinese kool is een éénjarig gewas. Bij
uitzaaiinhetvoorjaar schietdeplant snel
door: het is een lange-dagplant. Op de

Wel isde kansop knolvoet bij een mime
vruchtwisseling kleiner dan bij een zeer
intensieveteeltvankoolgewassen.

Opwelk bedrijfstype?
Chinese kool wordt voornamelijk aangetroffenopmiddelgrotetuinbouwbedrijvenalstweede gewas navroege aardappelen of bloembollen. Dit gewas zou ook
goed passen op kleine akkerbouwbedrijven,bijvoorbeeld nawintergerst of vroegeaardappelen. Op kleine arbeidsintensieve bedrijven met veel bladgroenten
worden gewoonlijk weinig koolgewassenaangetroffen. Kortgroeiende gewassen, zoals spinazie, kropsla en andijvie
worden daar meestal afgewisseld met
enkele lang groeiende gewassen, zoals
prei en bospeen. Bij een toenemende
vraag naar Chinese kool zou dit gewas
wel in een intensief teeltplan kunnen
wordenopgenomen,alsnateeltgewas bij
voorbeeld na bospeen of vroege prei; als
zomerteeltindeplaatsvansla of andijvie
navroegespinazie.

Teeltplanning
Evenals bij veel andere gewassen wordt
ook bij Chinese kool gestreefd naar een
zolangmogelijkeaanvoerperiodevanhet
verse produkt. De aanvoer van het

juiste wijze geteeld wordt een bladrozet
gevormd met dikke, witte ribben. De
planten kunnen 25 tot 60 cm hoog worden,afhankelijkvanhetras.
Chinese kool behoort tot het geslacht
Brassica campestris (L)pekinensis. Hierbij worden de volgende typen onderscheiden:
—Cantonner Witkop (Granaat,Torpedo).
Dekool is ca. 50 cm lang, vrij open met
ongebobbelde, behaarde bladeren met
eengekarteldebladrand.Dekleur isdonkergroen.
— WongBok. Dekoolisca.25cm lang en
gesloten, heeft niet gebobbelde, weinig
behaarde bladeren met een gegolfde
bladrand. Dekleurisgroen.
—Pe-tsai. De kool is ca. 35 cm lang en
gesloten,heeftgebobbeldebladeren.
Dekleur islichtgroen.
—Type /axa. De kool is ca. 35 cm lang,
halfopenenheeftdevormvaneen andijviekrop. Het blad iszeer zacht enhobbelig. Dekleurvan debuitenste bladeren is
lichtgroen, die van de binnenste lichtgroentot melkwit.
De Japanse hybriden behoren grotendeels tot het type Wong Bok. Er zijn erg
veelChinese-koolrassen. Het internationaal onderzoekcentrum AVRDC in Taiwanhadin 1977een rassencollectie van

glasprodukt begint in maart en gaat door
tot begin juni. Hierop zou men kunnen
aansluitenmeteenvroegeteelt inde vollegrond waarvan de planten geheel of
grotendeels onder plastic folie opgroeien. Dit geeft een vervroeging van
éénàtweewekentenopzichtevanonbedekt. Men zou dan begin maart moeten
zaaienenhalfmaartuitplanten.Degroeiduur van uitplanten tot oogsten duurt in
dezetijdvanhetjaarzo'n80à85dagen.
Voor de zomerteelt wordt vanaf begin
april gezaaid en half april geplant. De
groeiduur van planten tot oogsten bedraagt 60a65 dagen;dit betekent dat in
de tweede helft van juni kan worden
geoogst. In de zaaiperiode van half mei
tot beginjuli iser veel straling. Degroeiduur van uitplanten tot oogsten is dan
slechts50a 55dagen;nabeginjuli zalde
groeiduur weer toenemen naarmate er
laterwordtgezaaid.
Vanaf half juli kan zonder gevaar voor
schieten ookter plaatseworden gezaaid.
Bij een vroege zaai bestaat een grote
kansopvoortijdigschieten,niet alleen bij
het meest geteelde ras Granaat, maar
ook bij de Japanse hybriden. De hybride
WR 50 is het minst gevoelig voor schieten enzoudus indeeersteplaatsvoorde
vroege en zomerteelt in aanmerking komen. Qua plantvorm wordt echter sterk
de voorkeur gegeven aan het type Granaat.

661 Brassica pekinensis,waarvan erongeveer 500 behoren tot het koolvormendetype. Men gebruikt deze voor veredelingsdoeleinden. Ook het IVT te Wageningen heeft eengedeelte van deze collectie en is bezig met een veredelingsprogramma.
In deprijscouranten 1978/'79 van Takii
(te Kyoto, Japan) en Sakata (te Yokohama,Japan) worden ca. 50 rassen, voornamelijk hybriden aangeboden. Verscheidene rassen kunnen door Nederlandsefirma'swordengeleverd, alof niet
ondereenanderenaam.
In de Westeuropese literatuur worden
vanaf 1970veel rassenproeven beschreven. Voor zover nagegaan kan worden
zijnveelvanderassenvanTakiienSakataaleensbeproefdonderDuitse,Oostenrijkse,Zwitserseof Nederlandse omstandigheden.

Letop schieten
Een indeling naar vroegheid van deze
rassen is te zien in de tabel. De vroege
rassen zijn geschikt voor de zomerteelt
vollegrond, demidden-en late rassenalleengeschiktvoordeherfstteelt. Bijvroege uitzaai van devroege rassen vindt de
koolvorming vrijwel gelijktijdig plaats

Naeenopkweekvan2wekenbij20-24DC
kanChinesekoolwordenuitgeplant

met de vorming van een schietstengel.
Het is dus zaak om tijdig te oogsten (bij
een schietstengel van maximaal 10cm);
er moet dan wat toegegeven worden op
het koolgeWicht. Bij een vroege uitzaai
van een midden of laat ras vindt geen
koolvorming plaats en komt de
schietstengel meteen zeer snel omhoog,
waardoor hetf»roduktwaardeloos wordt.
Bij een late zaai van een vroeg ras is
schieten geen probleem, maar wel de
groteregevoeligheidvoorziekten.

Rassenvoor Nederlandse
omstandigheden
Voordeteelt inNederlandworden devolgenderassen/hybriden gebruikt.
Cantonner Witkop(Granaat.Torpedo)
Bladrozet, van boven open, blad donkergroen, bladrand gekarteld, kool circa
50cm lang,doorsnee circa 12cm. Isgevoelig voor doorschieten!*Geschikt voor
late vollegrondsteelt en korte bewaring
vanmaximaalvie'rweken.
Japanse hybriden
WR 50 is glad, lichtgroen van kleur en

Chinesekool
weinig gevoelig voor doorschieten. De
kool is ca. 23 cm lang en heeft een
doorsnee van ongeveer 15cm. Geschikt
voordevroegevollegrondsteelt.
WR 60 isietsdonkerder vankleur en vrij
weinig gevoelig voor doorschieten. De
kool is ca. 28 cm lang en heeft een
doorsneevanca. 15cm.Geschiktvoorde
late vollegrondsteelt en voor langere
bewaringtot maximaalachtweken.
Nagaoka King is donkergroen en vrij
weinig gevoelig voor doorschieten. De
kool isca.30cm lang en heeft een doorsneevan ca. 20 cm. Door de trage groei
moetdit rasenkeledagen eerder worden
gezaaid en uitgeplant dan WR 60. Geschikt voor de normale vollegrondsteelt
en voor langere bewaring tot maximaal
achtweken.

gebrek in deplant wordt bevorderd door
hogetemperaturen,droogtevandegrond
en hoge dosis stikstof en kali. Het is te
voorkomen door flinke hoeveelheden
stalmest en compost toe te dienen en
"
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Bemesting
Chinese kool moet in korte tijd groeien.
Hetiseenbladgroentedievooralvrij veel
stikstof en kali opneemt. Het gewas is
dankbaar voor eenflinke organische bemesting,mitsvroegtijdig ondergewerkt.
Stikstof. Bijeenopbrengstvan40 ton/ha
onttrekt Chinesekool ongeveer 180-220
kg Nper ha aan de grond. Als basisbemesting zal men 500 à600 kg kas moeten aanhouden, dit is 130-156 kg N/ha.
Afhankelijk van de gewasontwikkeling
kan later in het seizoen nog een overbemestingwordentoegediend.
Fosfaat. Bijeenopbrengstvan40 ton/ha
wordt 80-120kgP 2 0& aandegrond onttrokken.Eengiftvanbijvoorbeeld 250kg
tripelsuperfosfaat isruimvoldoende. Een
andere mogelijkheid is het gebruik van
een samengestelde meststof. Als basisbemesting wordt dan uitgegaan van bij
voorbeeld 800 kg 12+10+18 per ha,
aangevuldmet300kgkas.
Kali.Chinesekool heeft eengrotekalibehoefte. Het gewas onttrekt ongeveer
180-250kgK 2 0 aan degrond.Opgronden waar de kalitoestand goed tot zeer
goediskan menzonderbezwaar met bovengenoemde 800 kg 12+10+18 per ha
volstaan. Eenandere mogelijkheid is het
strooien van ca. 700kg patentkali in het
voorjaar. Hiermee wordt dan tevens aan
de magnesiumbehoefte voldaan. Chinese kool onttrekt ongeveer 20-40 kg Mg
aandegrond.
Calcium. Een hoog calciumgehalte is
gunstig voor eengoede gewasontwikkeling. Het gewas onttrekt ongeveer
110-150 kg Ca aan de grond. Een laag
calciumgehalte isgunstig voor het optreden van knolvoet. Bij een Ca-tekort
groeiendebuitenstebladerentesnel met
alsgevolg eenzachte bladrand die langzaamverdroogt. Ditsymptoom looptdoor
inhetjongerebladenerontstaat necrose
van het groeipunt (zwarte harten?). Ca-

Bijeenvroegeuitzaaivaneenmidden of
laatrasvindt geenkoolvorming plaatsen
komtdeschietstengelmeteenzeersnel
omhoog

eventueel te spuiten met 0,3-0,6 %
CaCI2.
Borium. Vooral indrogezomerskan inde
plant eentekort aanborium ontstaan.De
jonge bladeren worden geremd in de
groei. De bladnerf wordt aan de buitenkant bruin en kurkachtig met horizontale
breuklijntjes. De symptomen ontstaan
gewoonlijk bij het begin van de knolvorming. Toediening van organische
meststoffen en beregening in droge periodenzullen hetoptredenvan boriumgebrekmeestalvoorkomen.

Ziektenenplagen
Chinese kool kan door verschillende bekende koolziekten en plagen worden
aangetast zoals door aardvlooien, blad-

luizen,
Alternaria-bladvlekkenziekte,
rupsen, koolgalmug, koolvlieg en natrot.
Bovendien isChinese kool zeer gevoelig
voor knolvoet. Voor de bestrijding of het
voorkomen van deze ziekten en plagen
wordt verwezen naar de Gids voor Ziekten- en Onkruidbestrijding in land- en
tuinbouw. In dit bestek volstaan wij met
een korte beschrijving van twee „ziekten" teweten randenvirus.
Rand.In deglasteelt en in de zomerteelt
vollegrond kan rand in hevige mate optreden. De randen van debinnenste bladerenverdrogen en gaan snel tot rotting
over. Een gevoelig stadium is vlak voor
het sluiten van de kool. Rand wordt
waarschijnlijk veroorzaakt door een storing indevochthuishouding vandeplant,
meteengebrekkigeCa-opname.
Virus.(TurnipMosaekVirus).Het onderzoekcentrum in Taiwan (AVRDC) heeft
vastgesteld, dat rassen waarvan de bladeren donkergroen waren, hardvan textuur,vrijdik,behaardenvoorzienvan een
waslaag de minste last hadden van luis
en andere insecten. Deze luistolerante
rassen behoorden tot het geslacht Brassica juncea. Enkele rassen bleken resistent tezijn tegen Tu.M. V., daarnaast
zijn ook rassen gevonden die resistent
zijntegennatrot(Erwiniacarotovora).

Oogst
De oogst is op veel bedrijven eenmalig.
Dekoolwordt met eenmesvlak bovende
grond onder de bladrozet afgesneden.
Viezebuitenbladerenwordenverwijderd.
Chinese kool verdraagt enige lichte
nachtvorst. Debuitenste aangetaste bladeren worden bij de oogst toch verwijderd.Bijlichtevorstenvooral harde wind
treedt veel beschadiging op. Aan opbrengstkanmenonderglas,inmaart,ca.
60 ton/ha halen, terwijl dit tot juni oploopt tot 90 ton/ha. In de vollegrond
oogst men in juni ca. 40 ton/ha en in
oktober/november 60ton/ha.

Rassenovuraicht(uitdivorsoWnsteuropeseproeven)
Vroeg
Midden
Hongkong
NagaokaEarly
Nagaoka 50
WR50
Takii 50
NagaokaF,
NagaokaSpringA,
NagaokaNr.2
Nagaoka Pride
TipTop (=12)
China King(=14)
EarlyTop(=16)
T=Takii

T
T
T
T
T
T
T
T
T
S
S
S

Nagaoka55
WR55
WR60
Takii 60
Nagaoka 60
Nagaokamedium
HaoFi
WR65
WR70
WR75
[ Granaat,Cantonner div.
Michihli

S =Sakata
Waarschijnlijkzijn derassenmetaccoladendezelfde

LJU!

T
T
T
T

[ Nagaoka late

T

{ Nagaokanew Fi

T
T

(Nagaoka King

T

Crusadeer
Winter Giant (=19)

T

Giant(=11)

T
T
T
T

WR80
WR85
WR90
Winter Knight (=17)
Oriental King(=18)
Snow Mountain

T
S
S
T
T
T
S
S
T

Chinesekool

Weinigarbeid
Hoewel de teelt en oogst van Chinese
kool overwegend handwerk is, behoort
dit gewas niettotdeerg arbeidsintensieveteelten. Qua arbeid komt het overeen
met spitskool. Op het tuinbouwbedrijf
zullen overwegend gekochte perspotplanten worden gebruikt. De opkweek
van hetplantmateriaalkunnenwe inons
arbeidsoverzicht dus buiten beschouwinglaten.Indetabelvindt udearbeidsbehoeftevoordezomerteelt.
Perspotplanten worden vaak met een
zelfrijdende drukrol geplant. Hiermee
worden op de gewenste afstand kuiltjes
in de grond gedrukt, waarin de perspot
past. Na het planten is beregening gewenst.
Hetplantenmeteendrukrol gaat het best
op gefreesde grond. Vóór het frezen
wordt eerst kunstmest gestrooid. Bij oppervlakkigfrezen,bijvoorbeeld opgespitte of geploegde grond, zou men tevens
hetgranulaat ter bestrijding van de koolvlieg door de grond kunnen werken.
Heeft men niet de beschikking over een
drukrol, dan kunnen zonder bezwaar de
perspot planten met de hand worden
geplant. Meteen markeurworden kruislings strepen getrokken, de plantjes
worden op de kruispunten ingegraven
en aangedrukt. Hetplanten met de hand
kost meer tijd dan met een drukrol,
de kwaliteit van het werk is vaak beter (meer tijd omde planten aan te drukken).Indeperiodetussenplantenenoogstenbestaandewerkzaamheden uit wieden (schoffelen), beregenen en eventueelspuitentegenluisenrupsen.
Het oogsten is vrij eenvoudig. Met een
groot meswordt devrijwel gesloten kool
(krop)uitdeplant gesneden direct inveilingkisten verpakt. Vooral in de zomerteelt wordt aangeraden steeds kleine
percelen te planten die binnen één of
twee dagen kunnen worden geoogst.
Vroeg in het seizoen is en blijft Chinese
kool namelijk zeer gevoelig voor schieten. Dat is ook de belangrijkste reden
waarom voor deze periode bij voorkeur
een hybrideras wordt gebruikt en de
planten warm worden opgekweekt. Inde
herfst isergeengevaar voor schieten en
kan een grotere oppervlakte in één keer
worden gezaaid of geplant. In verband
metderelatief hogekostenvoor perspotplanten zal in de herfstteelt meestal de
voorkeur worden gegeven aan het ter
plaatse zaaien. Het zaaien vergt minder
tijddan het planten.Nadeopkomst moet
men rekenen op 40 à 50 manuren voor
het dunnen.

1

Arbeidsbehoefte1 hagepunteChinesekool
Werkzaamheden
Kunstmeststrooien,pendelstrooier3x
Koolvliegbestrijding,granulaatuitstrooien
Frezenmettweewieligetrekker,freesbak 1 m
Plantenmetzelfrijdendedrukrol
Beregenenvoorde aanslag
Wieden—schoffelen
Overbemesting stikstof metdehand
Ziektebestrijding (luis+rupsen)2x
Oogst,veilingklaarmakenentransport
Totaal
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Aantal manuren
15
7
11
60
10
20
5
12
200
340

Ijsbergsla
PROEFSTATION

D
Invijf bijdragen isdukennis over
de teeltvan ijsbergsla in devollegrund bijeengebracht. D e volgende onderwerpen worden
bospicikr>n:

PRIJSVORMING
ENAFZET
Voor dit nieuwegewastjtildt tot
nutueeen prijsgarantieregelinq.
Deze moest in1 9 78voor een
groot deelvandeaanvoer in werking treden.

SALDOBEREKENING
Vooralsnog lijkthot saldovan ijsbergsla nietgroot, maar w e
moeten daarbijrekening houden,
datvoordeheiekening isuitgegaanvaneengarantieprijs. Bij
eenbetereopbouw vandemarkt
kanwf.'llichteenbeter saldobereikt worden.

TEELTPLANNING
Gegevenw o i d t eenschema van
zaai-, plant- enoogsttijden. Er
moet rekeningworden gehoudenmet een ander groeitempo
dan botersla.

TEELTINFORMATIE
Uitgebreidwordt ingegaan op
allefacetten ronddeteelt met als
onderdelen:
Rassen ' Grond enbemesting /
Zaaien enp l a n t e n / Oogsten•

ARBEID
De arbeidsbehoeftevaneen teelt
vanijsbergsla isvergelijkbaar
motdievan botersla. Hetveilingklaarmakenkan echterw e l eens
tegenvallen enook kanhet met
deplanningwel eensw a t uitlopenvanwegedeteeltduur.

10

Mogelijkheden
totgoedeprijsvorming
bijregelmatigeaanvoer
Hoewel reeds ruim dertig jaar ijsbergsla
in Nederlandwordt geteeld, heeft dit gewas tot 1977 vrijwel geen opgang gemaakt. Deteelt beperkte zich tot enkele
contractleveranties aan het Amerikaanseleger inWest-Duitsland. Rond 1970is
getracht deteelt voor deverse markt van
degrond te krijgen,echter zonder resultaat. Pasin 1977 is het met hulp van het
CBTgelukt de teelt van ijsbergsla te stimuleren. Mede door een goed gerichte
reclamecampagne neemt de belangstelling van de consument voor dit produkt
toe. Deaanvoer steegvan 625.000 stuks
in 1977 tot bijna 3,5 miljoen stuks in
1978.Voor het nieuwe seizoen zijn bijna
2 miljoen stuks aangemeld voor de garantieregeling waaraan tien veilingen
deelnemen.Voor devollegrond biedt ijsbergsla een goed perspektief, mits gezorgd kan worden voor een regelmatig
aanvoerpatroon.
Naast de bijna 2 miljoen kroppen die in
het kader van degarantieregeling zullen
worden aangevoerd, zal een zeker even
groot deelopeigen risicoworden aangevoerd. De totale produktie van de vollegrond kandustussende4en 5 miljoen
kroppen komen te liggen. Uitgedrukt in
oppervlakte isditongeveer 80tot 100ha.

Prijsgarantieregeling
Evenals bij knolvenkel en broccoli geldt
ookvoor ijsbergsla bij een aantal daarin
geïnteresseerde veilingen een door het
Centraal Bureauvan de Tuinbouwveilingen gesteunde prijsgarantieregeling.
Voor ijsbergsla isditeenvoortzetting van
deregelingdie in 1978isgestart. Opbasisvaneendoor hetConsulentschapvoor
de Tuinbouw te Tilburg opgestelde kostprijsvergelijkinggeldt voor ijsbergsla een
meerprijsgarantie van 13 cent ten opzichte van kropsla van klasse I in de gewichtssorteringen 22/24, 25/28 en 29
kgenopper 100stuks.Voordezeregeling
dienen de kroppen tenminste 400 gram
tewegen en in het voorgeschreven eenmalig fust verpakt te zijn. Het gewichtsverschiltussendelichtsteendezwaarste
krop per collo mag niet meer dan 200
gramzijn. Degewichtssortering heeft intervallen van 10kgper 100stuks (40-50
kg, 50-60 kg, 60-70 kg, enz.). Indien de

veiling beschikt over een vacuümkoelinstallatie, moet de ijsbergsla daarin
worden gekoeld. Bijpassingen door de
veiling worden per dag verrekend;
meerprijzen per dag komen ten goede
aandeteler. Deeventuelekosten worden
voor 50% door het Centraal Bureau van
deTuinbouwveilingen en voor 50%door
deveilinggedragen.

Tienveilingen
Inhetkader vandezeregelingworden dit
jaar bijna 2 miljoen kroppen geteeld.
Dezezijnoverdevolgendeveilingen verdeeld:
Breda
C W Grubbenvorst

460.000 stuks

Veldhoven
Westland-Zuid

250.000stuks
238.300 stuks

ZHZ Barendrecht
VGVVenlo
Gouda

202.000 stuks
160.000stuks
150.000stuks
64.000 stuks
45.000stuks
25.000stuks

Delft/Westerlee
Blokker
Bemmel

400.000 stuks

Duidelijk blijkt dat in het zuiden van het
land dé belangstelling voor de teelt van
ijsbergsla hetgrootst is.Ookin 1978was
dit al hetgeval. Deteelt isdaar ongeveer
verdubbeld. De gunstige resultaten van
1978hebbendaar zekertoe bijgedragen.
Toch iseralleenopdeveilingte Breda in
1978opeen aanvoer van 180.000 kroppenruim 5.000gulden bijgepast. Degrotedagelijkse aanvoer- en prijsschommelingen zijn daarvan de oorzaak. De algemene indruk is, dat bij een regelmatige
aanvoer de prijsvorming geen probleem
zalopleveren.
Deeerste ijsbergsla is in 1979goed van
de hand gegaan. In Brabant en Limburg
werd begin juni al goede folie-ijsbergsla
aangevoerd. Ten opzichte van botersla
was in juni de prijsvorming zeer goed.
Goedeijsbergsla ( 400gper krop) moet
bij voorkeur verpakt worden in het rammenaskratje. Vooral voor de zwaardere
sorteringen (700à800gram) isdit kratje
echter te klein om 16 kroppen goed te
kunnen verpakken. Betere emballage is
dusgewenst.

Beteremarktopbouw noodzakelijk
Het opstellen van een saldoberekening
voor een nieuw gewas is een moeilijke
zaak. Enerzijds zijn erweinig reële prijsgegevens beschikbaar, anderzijds zijn
vele kostenposten niet altijd volledig te
overzien. Bij ijsbergsla zijn het vooral de
veilingprijzen diesterkfluctueren, omdat
zeniettot standkomenvia een regelmatigevraag enaanbod.Om toch een basis
tehebbenvooreensaldoberekening isbij
het prijsniveau uitgegaan van botersla,
aangevuldmetdedoordeveilingengegarandeerde meerprijs. De gemiddelde
prijsvanzomersla overde laatste 5jaren
is berekend op ruim 20 cent. Ijsbergsla
(zie prijsgarantieregeling) brengt tenminste 13cent meer op.Dealdusverkregen 33 cent lijkt ons een goed uitgangspuntvoor een saldoberekening. In
deberekening iseenopsplitsing gemaakt
naar twee teeltseizoenen. Voor oogst in
juni enjuliworden overwegendvrij com-

pacte rassen geteeld bij een plantverbandvan40x35 cm.
Voor wat latere teelten worden rassen
gebruikt met wat meer omvang; deze
worden iets ruimer geplant. Ook is voor
de wat latere teelt een iets lager oogstpercentageaangehouden.Inaugustus en
september kunnen rand en ,,wit" namelijkgeduchtevijandenzijn.
Enkele andereopmerkingen bij deze saldoberekening zijn:
Bemesting: Op de intensieve bedrijven
wordt in dewinter gewoonlijk ca. 70 ton
stalmest per ha toegediend. In de saldoberekening ishiergeen rekening meegehouden.Deaangegeven kunstmestgiften
geven het totaal aan. Waar stalmest
wordttoegediend,mogendeaangegeven
hoeveelheden worden verminderd. Voor
latezomer- en herfstteelt isgeen gehalveerde bemesting aangegeven, omdat
deze teelt op het intensieve bedrijf vaak

alstweedeteeltwordtuitgevoerd.
Onkruid- en ziektenbestrijding: De aangegeven middelen en doseringen zijn
overeenkomstig dievanbotersla. Voorde
vrij vroege teelt zijn geen Abatekorrels
meegenomen, voor de wat latere teelt
wel. Bij planten in juni/juli kunnen
aardrupsenveelschadeaanrichten.
Verzekering: Dit betreft een hagelverzekering. Gerekend is een premie van 6%
over de bruto-opbrengst minus afzetkosten(fust,vrachtenveilingprovisie).
Rente: Hierbij is 9% van het omlopend
kapitaal gerekend. Dit betreffen de kosten van planten, meststoffen, middelen
en verzekering. Bij deze berekening is
een tijdvak van twee maanden aangehouden.
Fust:Ijsbergsla voorde garantieregeling
moet in daartoe bestemd eenmalig fust
worden aangevoerd.Voorditkratjewordt
aan deteler f 1,74 in rekening gebracht.

Nauwkeurige planning
isnogniet goedmogelijk
Ijsbergsla kan worden geteeld op alle
gronden waarop ook goed botersla is te
telen. Datbetekent,dat met uitzondering
van droogtegevoelige humusarme zandgronden en zeer zware kleigronden, ijsbergsla opallegrondsoorten kan worden
geteeld.Devoorkeur gaatdaarbijuit naar
venige gronden en humusrijke zand- en
zavelgrondenmeteenvrijhogepH(zandgrond pH KC1 6-6,5; kleigrond 7 en hoger).
Oorspronkelijk werd ijsbergsla in ons
land als contractteelt op het extensieve
groenteteeltbedrijf uitgeoefend. Nu vindenwe hetprodukt meer en meer op het
intensieve groenteteeltbedrijf. Door de
vrij korte teeltduur (50-60 dagen van
plantentot oogsten) leent hetgewaszich
goedvoordit typebedrijf. Daarbij zoueen
combinatiemetdeteeltvanbotersla wellicht voor de hand liggen, ware het niet

. *f^-.. ;

MF»V' A>:1

HetvroegerasMinettodatmodelstond
voorhetplanningsschema
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Saldub<-rr<kcnmgijsbergsla(1 ha)

Planttijd

vroegenvroeg-zomer
vrijcompacte rassen
april, mei

laat-zomerenherfst
ietsvlottere rassen
juni,juli

1 •_>_!•.

Rassen
Plantafstand

40x35cm

40x40cm

Oogstpercentage
Oogstperiode
Bruto-opbr.(a)
Toegerekende kosten
planten

75
juni,juli

70
aug.,sept.,okt.
44.000st.à33ct.

bemestingN

54.000st.à33ct.

f17.820

71.500st.à33ct.

f 2.360

62.500st.à33et.

f 2.063

150kgàf 1,31
100kgàf 0,97
150kgàf 0,97

f
f
f
f
f

197
97
146
48
243

75kgàf1,31
50kgàf0,97
75kgàf0,97
4làf12,3kgàf81,25kgàf7,-

f
f

99
49

f
f
f
f

73
48
243
175

f14.520

PiOs
rUO
chloorprofam40%
Ronilan

4 l à f 12,3kgàf81,-

Abate
diazinon

0,75kg àf 16,30

f

12

f

12

1kgàf 80,60

f
f

81
876

f
f

81
714

f
f

61
473

f
f

53
385

—

Pirimor(2x)
verzekering 6%
rente
fust
vrachtkosten
55ct./colli

f 1.856

veilingprovisie 5%

f

891

f 1.512
f
726

kosten(b)

f 7.341

f 6.233

Saldoperha(a-b)

f10.479

f 8.287

dat de planning dan moeilijker wordt. In
vergelijking met botersla duurt de teelt
ca.veertien dagen langer,waarbij ertussen de verschillende rassen van de ijsbergsla ook weer verschil in teeltduur is.

Inhetschema vindt ueenzaai-,plant- en
oogstplanning voor het ras Minetto. De
gegevens zijn ontleend uit diverse teeltenrassenproevenvandelaatstedriejaar
met dit ras. Minetto is een van de

Totaaltoegerekende

Laterwordt doordekoper f1,60afgedragen. De teler levert dus bij elk kratje 14
centen in.Eenkratje bevat 16goede ijsbergsla-kroppen.
Vrachtkosten en veilingprovisie: Hiervoor zijn landelijke normen aangehouden. Uiteraard kunnen regionale situatiesdaarvanafwijken.

Perspectief
Vergeleken met botersla lijkt het saldo
van ijsbergsla niet hoog. Hierbij moet
echterwordenaangetekend,dathet aanhouden van het prijsniveau gebaseerd is
op een garantieprijs en dus enigszins
minimaal is. Een teelt voor de oogst in
juni en juli lijkt meer op te brengen dan
een wat latere teelt. Het is noodzakelijk
dat voor ijsbergsla een wat betere opbouw van de markt tot stand komt.

vroegste ijsbergslarassen. Andere rassen kunnen een langere groeiperiode
hebben.Informatiehierovervindtuin het
schema bij het artikel over de teelt van
ijsbergsla.

Afbeelding1
Verloopvanzaai-,plant-enoogsttijdbijijssla(ras:Minetto) -Afgeleidvanmeerjarige proeven
planten

zaaien

oogsten
•30 + 61 = 9 1 groeidagen

vroege
teelt

•30 + 52 = 82groeidagen

•21 + 48 = 69groeidagen

•21 + 45 = 66groeidagen

late
teelt
maart

12

april

mei

juni

juli

«_21 + 50 = 71
-groeidagen
-I
1
J_
augustus
september
oktober

Deteelt
Rassen
Hetijsbergsla-sortimentwordtgeheelbepaalddoor rassen en selecties van Amerikaanseherkomst. Naar gelang het doel
waarvoor (pré-packing of freshmarket)
en de omstandigheden waaronder men
teelt (periode, grondsoort) zijn er rassen
ontwikkeld met meer of minder bladomvang. Verderzijner nogvariatieswat betreft kleur, vorm van blad en krop en
groeiduur.Ookzijnerverschillen in randgevoeligheid, en wat voor Nederland
vooralindeherfstteeltvanbelang is,verschillen ingevoeligheidvoor valse meeldauw (wit).Officieel gebruikswaarde-onderzoek bij ijsbergsla isinNederland nog
nooituitgevoerd.Wel heeft het ProefstationAlkmaar rond1970wat rassenoriëntatie verricht en zijn de afgelopen paar
jaaropenkeleproeftuinen wat eenvoudige rassenproeven genomen. Samenvatting van desoms schamele resultaten is
erg moeilijk, omdat enerzijds telkens
weer andere rassenwerden beproefd en
anderzijds de waarnemingen lang niet
altijd overeenkomstig en vergelijkbaar
waren. Een beetje coördinatie had hier
zekervruchtenkunnen afwerpen.Toch is
het,zij het met enige reserve, gelukt een
overzicht (zietabel)temaken omtrent de
diverse eigenschappen en bruikbaarheid
van de beproefde rassen. Over de tabel
nogenkeleopmerkingen.
Bij hetbepalenvandevroegheid hebben
de volgende argumenten een rol
gespeeld:
— Voor een voorjaarsteelt (zaai maart/
april) zijn rassen met veel massa ongeschikt.Tijdensdesnellegroei in juni/juli
vormen deze rassen een te los en opgeblazen „kooltje". Meer compactere rassenhebbendevoorkeur.
— Voor zomerteelt (voor oogst in j u l i /
aug.) zijn sommige compacte rassen
wegens tuitvorming minder geschikt.
Ookergvolumineuze rassenzijndan nog
moeilijk te telen. Het grootste probleem
bij de zomerteelt is echter rand. Alle
randgevoelige rassen zijn dus voor zomerteeltongeschikt.
—Voor vroege herfstteelt zijn erg compacterassenzekerongeschikt.Meeromvangvormenderassenkunnensomsgoede resultaten geven, mits ze niet te gevoeligzijnvoor het inaug./sept, vaakoptredend „ w i t " . Zeer waarschijnlijk gaat
bij deze teeltwijze ook de virusgevoeligheidvande rassen een rol spelen. Daarover is nu echter nog niets bekend. Nogmaals,de indetabel te lezen conclusies
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Ijsbergslaplanteninperspotkortvoorhet
uitplanten.Deplantenzijnongeveer3wekenoud

Devoorkeurgaatuitnaarrassenmeteen
grotegeslotenenvastekrop

moeten metenige reserveworden bekeken. Het is slechts een handwijzer. Verderonderzoek bij alle drie teeltwijzen zal
moeten aantonen of de conclusies juist
zijn. Daarbij moet dan ook nogwat meer
geletwordenopdekropvorming. In 1978
bleven veel rassen te „tuiterig". De oorzaakdaarvanisnogonvoldoendebekend.
Ook lijkt het nogwat tevroegom daarom
rassenteveroordelen. Bovendien waren
daarvoor deervaringen ook tewisselvallig. Mogelijk is het erg belangrijk dat de
rassen indegoede teeltperiode en opde
juistewijzewordengeteeld.
Ook is het bij nieuw onderzoek gewenst
nogwat meer Engelse rassen te betrekken.Zowerdafgelopenherfst in Engeland
het rasJubilee (syn.=Lake land)vanTozer wegens goede kropvorming en
randresistentie nogalgeroemd. Quaomvangzitdit rasbovendien tussen Minetto
en Great Lakes, wat voor Nederland
waarschijnlijk ergbelangrijk is.

komen kroppen. Het qua omvang vergelijkbare ras Oswego deed het veel beter

ERVARINGEN IN ENGELAND
In Engeland wordt door het NIAB wat
eenvoudiggebruikswaarde-onderzoek bij
ijsbergsla(crisp-lettuce)verricht. In 1977
zijnte Cambridge, Luddington en Stockbridgehouse in de zomer- en vroege
herfstteelt wat proeven geweest met 7
rassen: Pennlake, Great Lakes, Minetto
en Mesa 659 van Asmer*New York van
Elsoms, Oswega van Ferry Morse en
Avoncrisp van NVRS. Deze rassen zijn
beoordeeld intwee situaties, namelijk bij
eenkropgewichtvanca.425 gram en bij
een kropgewicht van ca. 650 gram. Het
compacte rasMinettoble*k matig te voldoen,veeltuitvorming enveel niettoege-

IJSBERGSLAOFIJSSLA
In de |<ircn 7estki is door ht*t Proefstation if. Alkmj.ii reeds vrij veul
iwiniliicht besteed adii d« tnislt
vanijsbergslainNederland.De ut/el
was indiej.iren bi|iin uitsluitriul qe
richt op het Amoriknanst; lurier m
West Duitsland De belangMiil'in«)
Vfinde Europese consument w.is in
diftjcireri nihil
Enkele j.iren -|f.>li.>den is. dit piodukt
onder de lui.un v»in ijsbergsla opmuuw in > ii nen- en buitenland bij
de consultent onder de citiwl.icht
çii'bicicht. );>• niiït meer suuces De
export v;vi i^bpjcislri is rjiotiitindu
en ook in hot binnenljind noemt de
vr.i.mn.ia lit produkt toe
Door het Ct.ntrcj.il Biiieiin Viin cl»
Tiiinhoiiwvf!iliiujt>n(CBT)/iin lecep
tonfoliiers voor i]siic'r(]sl<i samengesteld ener is Renexportdoos vervaardigd met iishorgsla dis opdruk.
Om vriiw.iiriiiçi tu voorkonion is
door lint CBTendom do Commissie
Kleine CrïWi'S'-en v.in de MTS verzocht om viioitiiiin uitsluitend de
naam in,bt;t(jbL>t'i riebtuiken Do7u
aanduidinglicit kenn>-li,kheter m hut
gehoor dan de feiteli|k jinstrre <itin
duiding van iibbld. Dus voortaan
giu;niisblci,maari|.sberI K I«I•

13

enwas ookminder randgevoelig. Het ras
Avoncrisp is van middelmatige omvang
envoldeedgoedhoewelderandgevoeligheid ervanvrij groot lijkt. De Great Lakes
ende Mesa 659 deden het in deze proe-

venvrijgoed,beterdan Pennlakeen New
York. Laatstgenoemde was erg gevoelig
voorrand.
Ook het NVRS te Wellesbourne houdt
zich nog wel eens bezig met ijsbergsla-
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Het tamelijk fors groeiende rasCalmar heeft
goed voldaan

Links Minetto, rechts Ithaca, een nieuw ras
met tamelijk sterkgekarteld blad

T«'ll i /

tji'qt-viT.hOvrr ij'.h

Ras * herkomst

rassen. In hetAnnual Report 1976 worden deAmerikaanse rassen Portage en
Fairton een goede landbouwkundige
kwaliteittoegeschreven.Salinasvoldeed
qua randweerstand ook goed, maar de
kropwastegroot enslechtvanvorm.Minetto, Great Lakes en Vanguard waren
licht gevoelig voor rand, Avoncrisp zeer
gevoelig.
De meestgeteelde rassenin Nederland
zijn Minetto, Alora, Ithaca, Calmar,
Mesa 659, Great Lakes 659, Nabucco
enGreat Lakesnr. 12. Opvallend isdat
ditjaar de kropvorming van de rassen
duidelijk beterisdanin 1978. Verschillenderassenhaddenvorigjaar namelijk
lastvantuitvorming. Vooralbij Minetto
enAlorakwamdat insterkematevoor.
In 1979 isdit probleem tot nu toe vrijwel niet waargenomen. Beide rassen
hebben het in de vroege teelt op de
groeizame gronden goed gedaan. Ook
Ithaca, een ras rpet een wat meer
„gefranjerde"krop, voldeed best. Verder blijken Calmar, Great Lakes 659
(veel overeenkomst met Mesa 659) en
Nabuccozeerbetrouwbarerassen.

,Mil'.iciT.jSSE'ni nvolgorde v a n grooiduur
Vroegheid
0
aantal
t / m groei9 * ) dagen
inde
zomer

Kropomvang

Vastheid
krop

Hoeveelheid
omblad

Kleur

*)

Advies
plantafstand
incm

*)

*)

*)

'1

Plantomvang
totaal

Aantasting
rand
wit

*)

'I

Geschiktheid voor *)
voor- zomer- vroege
jaarsteelt
herfstteelt
teelt

M i n e t t o — div.

9

65

5

35x35

5

8

5

6

5

x

+

—

Alora — d i v .

9

65

5

35x35

5

8

5

6

4

x

+

—

8

x

—
_
-

Ithaca — A s g r o w

8

67

7

40x40

7

Fulton— A s g r o w

8

68

6

40x35

5

+

+

+

+

Great Lakes nr. 17 — Hild

7

69

8

45x40

8

8

7

8

6

Mesa 6 5 9 — A s g r o w

7

69

7

40x40

7

7

6

7

6

—

—

+

+

x

+

+

—

Calmar — d i v .

7

69

8

45x40

8

4

7

8

8

Pennlake —?

7

69

8

45x40

8

7

4

x

—

+

+

-

-

-

Nabucco (1062) — R SI.

7

69

7

40x40

8

6

7

—

N e r o n e ( 1 0 6 9 ) — R. SI.

7

69

9

45x45

7

7

X

+

+

+

—

+

Premier Gr. L. —?

7

70

8

45x40

7

8

—

+

+

Great Lakes nr. 12 — H i l d

7

70

8

45x40

8

8

—
—

-

—

+

+

Vanguard— A s g r o w

6

71

8

45x40

8

5

6

7gr

8

x

—

+

Empire — A s g r o w

6

71

6

40x35

6

9

7

6

5

x

— —
— —

-

-

Fortyniner — A s g r o w

6

71

9+

50x45

7

6

8

7

6

x

Y 16 — Pannevis

6

71

9

45x45

8

4

8

8

7

—

—

+

+

Great Lakes 6 5 9 — d i v .

6

71

8

45x40

7

9

7

7

6

x

—

+

-

L 16 — P a n n e v i s

6

72

9

45x45

8

7

9

8

5

—

Great Lakes — d i v .

6

72

9

45x45

7

8

5

x

— —
— —

Monterey — Asg r o w

5

73

6

40x35

7

9

6

7gr

8

—

-t-

+

+

Salinas — A s g r o w

5

73

8

45x40

8

8

8

8

6

—

—

+

+

—vroegheid
plantomvang:
—omvangkrop:

0=langegroeiduur;9=kortegroeiduur
5=weinigomvang;9=veelomvang
5=klein„kooltje";8=groot „kooltje

-vastheidkrop:
1 =zeerlos;9=zeervast
-hoeveelheidomblad: 0=geenomblad;9=zeerveelomblad
6=lichtgroen;8=donkergroen; (gr)=grijs
-kleur:
Sommige eigenschappen zijn bij bepaalde rassen niet waargenomen zodat
daar geen cijfer is vermeld. In de laatste kolommen is de geschiktheid voor
voorjaarsteelt,zomerteeltofvroegeherfstteeltaangegeven.
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-aantasting rand:

4=veelrandwaargenomen
8=vrijwelgeenrandwaargenomen

—aantasting wit:

x=veel,,wit" waargenomen
=vrijwelgeen„ w i t " waargenomen

—geschiktheidvoor:

+ =geschikt
=ongeschikt

•t-

-

Op deproeftuinen te Breda en Meterik
enopdetuinvanhet PAGV te Alkmaar
wordenditjaar nogenkele interessante
nieuwelingen beproefd. Hoopgevend
zijndeeersteervaringen met Pennlake,NeroneIJ16enMontery.

Grondenbemesting
Het klaarmaken van de grond voor het
zaaien of planten moet erop gericht zijn,
dat een niet te vaste, rulle grond wordt
verkregen die aan de oppervlakte droog
moetzijn. Dit geeft een zekere bescherming tegenschimmelziekten en slakken.
Er moet een goede aansluiting zijn met
een goed vochthoudende wortelzone.
Eeneventuelestalmestgift(70tonper ha
is normaal) moet goed worden doorgewerkt. Ijsbergsla heeft een bijna even
korte groeiperiode als botersla (slechts
10 tot 15 dagen meer). Tijdens een belangrijk deel van de groeiperiode is de
grondbedekking onvolledigen inverband
daarmee de verdamping van het gewas
betrekkelijk laag. Zowel bij plant- als bij
zaaisla ontwikkelt het grootste deel van
dewortels zich in de laag 0-20 à 30 cm
onder de oppervlakte. Omdat aan het
eindvan degroeiperiode de verdamping
wel hoogkanzijn envooral bij een welig
gegroeidgewas door devrij oppervlakkigebewortelinghetopnamevermogengering is, kan gemakkelijk voortijdig rand
optreden.Vooralbij dezomer- envroege
herfstteelt waarbij het randprobleem het
grootstis„lijkthetraadzaamde ijsbergsla
in deperiodevoorafgaande aan dekropvorming enigszins stug te houden. Tijdens de kropvorming is het gewenst de
vochtvoorziening goedteregelen. Vooral
bij hoge temperaturen verdient het aanbeveling om zeer frequent, zo mogelijk
dagelijks,kleinegiftenvan4à6mm water te geven, zodat de luchtvochtigheid
verhoogd en de bodemtemperatuur verlaagdwordt. Ookwanneer ijsbergsla ter
plaatse wordt gezaaid moet men dit
aspect niet verwaarlozeVi.
Ijsbergsla is evenals botersla dankbaar
voor een structuur- en vochthoudendheid-bevorderende organische bemesting.Eengiftvanca. 70tongoedverteerdestalmestperhawordtalseengoede start gezien. Uiteraard moet daaraan
quabemesting noghet éénenandertoegevoegd worden.
Chloorhoudende
meststoffenzijndaarbij uitdenboze.Een
tezware bemesting kan ook erg gevaarlijk zijn. In het algemeen kan op gronden
met eengoede bemestingstoestand voor
eeneersteteeltvanijsbergslaaandezelfde normen worden gedacht als bij botersla, nl. circa 70-100 N, 40-80 kg
P2O5 en 50-100 kg K2O per ha. Ook de
magnesiumtoestand moet bij deze teelt
waarschijnlijk goed in het oog worden

ONKRUIDBESTRIJDIIMG
ZIEKTENEN PLAGEN
Alsbijbotersla

gemaakt tussen rassen met veel en weinigomvang.Indetabelwordtdaaromper
ras een advies-plantafstand aangegeven. Demeestcompactgroeiende rassen
hebben bij een plantafstand van 35 x 35
cm al voldoende ruimte om te groeien,
anderen zoals de forse Great Lakes-typen moetenop45 * 40 of 45 cm worden
geteeld. Op enigszins stuggroeiende
gronden (zware klei) zou het wel 5 cm
krapperkunnen.

Zaaienenplanten

Oogst

gehouden. Vooral als nogal stevig met
kaliwordt bemest isb.v. een kieserietgift
bevattende 50 kg MgO per ha zeer aanbevelenswaardig. Voor een tweede,
eventueel derde teelt kunnen de aangegeven hoeveelheden uiteraard worden
verminderd, waarschijnlijk tot dehelft.

In de 50-er jaren was het bij de ijsbergsla-teelt algemeen gebruikelijk om
ter plaatse te zaaien. Nuwordt meer en
meer onder glas gezaaid waarna in de
vollegrond wordt uitgeplant. Vrij algemeen worden de planten dan geheel
overeenkomstig botersla in 4 à 5
cm-perspotjes opgekweekt. Het zaad is
identiek aan botersla-zaad en kiemt het
snelst bij plm. 18UC. Boven 20°C loopt
het kiemresultaat snel terug. Veel zal,
vooral op plantenkweekbedrijven, omhuld zaadworden gebruikt. Het zaadverbruik is afhankelijk van het gewenste
.plantverband. Bij b.v. 40 * 40 cm heeft
met 625 planten per are nodig. Bij omhuld en goed kiemkrachtig zaad moet
mendusvoor 1are700à800 perspotjes
met een „ p i l " vullen. Bij naakt zaad is
hiervoor max. 1 gram zaad nodig. Voor
een goede kieming laat men sla vaak in
eenvrij koele ruimte (plm.15°C)kiemen.
Daarnawordendebakkenmetplantjes in
de kas verder opgekweekt. Doorgaans
kan na 3tot 4 weken worden uitgeplant.
TER PLAATSE ZAAI
Hoewel weinig meer toegepast, kan ijsbergsla ook ter plaatse worden gezaaid.
Met name voor deherfstteelt is het zeer
goed deze mogelijkheid te overdenken.
Wel moet men bij zaai in de zomer bedacht zijn op hoge temperaturen. Boven
20°C zal het kiemresultaat altijd tegenvallen. Beregening kan dan een oplossingbieden.Meteenprecisie-zaaimachineworden per ha ongeveer 180.000 pillen gezaaid. Bij naakt zaadgebruikt men
1,5à2kgzaadper ha. Zospoedig mogelijk naopkomstwordt op eindafstandgedund. Wel moet men er rekening mee
houden, dat de groeiduur bij ter plaatse
zaaienenkeledagenlangeris.
PLANTAFSTAND
De in de 50-er jaren geteelde ijsbergsla
werd in het algemeen** bij een rijenafstand van 40 cm geteeld. Gedund
werddanop40cminderij.Ditbetekende
62.500 planten per ha,wat vrij optimaal
was voor de toen geteelde rassen (vnl.
GreatLakes).Thansisdevariatie in types
zogroot,datonderscheidmnoetenworden

Evenals vele andere dingen is ook het
oogstenvan ijsbergsla in veel opzichten
vergelijkbaar aan het oogsten van botersla. Wegensdewat langere groeiduur
kan de vroegste vollegrondsijsbergsla
pas half juni worden geoogst. De oogstmethodiek is ook hetzelfde als bij botersla. Verpakking in de„boter" sla doos
inpolyzakjeskanechter niet. Inhetkader
van een garantieregeling heeft het
Centraal Bureauvan de Tuinbouwveilingen in 1978 minimum gewichtsgrenzen
voor ijsbergsla ingesteld en een verpakking (eenmalig „kratje") geïntroduceerd.
Vollegrondsijsbergsla vanklasse I moest
minimaal 500 gram (later 400 gram) per
„krop" wegen en 3 ombladeren hebben.
Deaanvoerdaarvan moestplaats vinden
in„kratjes" à 12kroppen. Bij zwaardere
kroppen moesten oplopende sorteringen
van 600, 700 gram enz. worden aangehouden. Tijdens het aanvoerseizoen
bleekalsneldat„kroppen"van500gram
moeilijk met 12tegelijk inhetkratjepaste
enzwaarderekroppenhelemaal niet. Het
lijkt, om de aanvoerkosten beperkt te
houden, aanbevelenswaardig om een
aan een zwaardere sortering aangepast
kratjeteontwikkelen.
TENSLOTTE
Bij telers bestaat wel de indruk dat het
oogstenvan ijsbergsla meer arbeidsuren
vraagt dan botersla. Ook wordt vaak
gestelddat 4oorwat meer teeltrisico het
percentage f8kwaliteit kroppen iets lager ligt danbij botersla. Praktijkwaarnemingen in Noord-Brabant zeggen echter
dat een ev«n_hoog slagingspercentage
haalbaar is. Wel is het een feit dat wegens een langere teeltduur en een lager
plantgetal de kostprijs van een^krop ijsbergsla hoger is dan van een krop botersla. Bij een door het Consulentschap
voor de Tuinbouw in Noord-Brabant uitgevoerde kostprijsvergelijking bleek het
verschilca. 12centenperkroptezijn.
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Ijsbergsla

Oogstenvergtveeltijd
Hetzwaartepunt van de arbeidsbehoefte
van ijsbergsla ligt net als bij normale
kropsla bij het planten en de oogst. Het
planten gebeurt overwegend met de
zelfrijdende drukrol. Hiervan zijn diverse
uitvoeringen. Op het slabedrijf wordt in
de meeste gevallen een eenvoudige uitvoering gebruikt. Dit betekent dat alleen
het planten al zo'n 70 manuren vraagt.
Bij volledig met de hand planten zal dat
nog iets meer zijn. In de periode tussen
planten en oogsten vraagt de teelt relatief weinig manuren, maar wel voortdurendaandacht.
De oogst is arbeidsintensief. Inclusief
veilingklaarmakenentransport wordt de
arbeidsbehoeftedaarvanglobaalgeschat
op ca. 250 manuren per ha. De werkzaamheden zijn vergelijkbaar met die
voordeoogstvannormale sla,hoewel uit

In Mi73 is in do piuktijk çjetracht
ijsbi'rçj.sla mot dtspnoiimatische Mi
m -iir te zaaien. Dit lukto maar mn
tifj omdat hi'tqisbruiktozaad in verijttlijkiiKj met dat van botorsl.i IniKj
«n dun Weison il.i;irom slecht word
opnezogon Naar tianloidiiu) hiervan
/ijn door hot PAGV diverse zaadmonstorsvan ijsbtirçislar.is.sonbokeki:n Bekende rassen zoals M i n r i t u ,
Calmar en Mi sa 659 blokon orcj
slïink zaad to helihen Do/o /uilen
Jus inderdaad wat moeilijkheden
opleveren Hol /a;ul van andere rassen (L 16, Great Lakes nr. 12, Aiora)was ochler duidelijk çjevulder on
/al dus vool qemakkeh|ker mot dn
Mini <ur ti! zaaien zijn. Het is editor
do vraac) ot dit als rasversr.hil mat]
worden aaiuiemerkt. Hot kan ook
eeni>aitijkwestiozijn.
Zaadvan ij'jhonjslri hooft een 1000
koirclijcvicrit van 1 à 1,5 çiram.
Bi| cjoedo piei.isie/ciai inoqflijkhe
don zr>ii mon dus mot 250 çjiam
por ha kunnen volstaan Va.ik /.il
het echter gewenst zijn wat moor
to(jolmiikon. Do oot|st van de/u vnj
extensieve teeltvorm kannaar Ami!nkiiiins voorbeeld tot op /okoie
hoogte wortlon cjemoLhamsef.-rri
Roods in 1970 is in Nederland op
dit çiehiod wat rieexperimenteerd
Hot systeomvoldeed redelijk. In een
werkganrj worden do kroppen go
sneden, klaargemaakt on verpakt.
Dfiwerkwijze was echter no«) tame
lijk ruw. waardoor noqal wat van do
kwaliteitverlorenging

1fi

depraktijk wel eensgeluidenworden gehoord, dat ijsbergsla wat moeilijker veilingklaar te maken is. Het zijn vooral de
„echte"slatelersdiezichdaarover beklagen. Dezecategorie, met name de telers
met gespecialiseerde slabedrijven, stellen ook,dat ijsbergsla zich qua planning
moeilijk latencombinerenmetde normalebotersla. Dewat langere teeltduur van
ijsbergsla stuurt de teeltfrequentie wel
eens inhet honderd. Inpassing moet dus
weloverwogengebeuren.

men gebruikt dan circa 180.000 pillen
per ha. Soms wordt van gefractioneerd
naakt zaad uitgegaan. Bij deze methode
valt het eindresultaat echter vaak tegen,
omdaternogbehoorlijk moetworden gedund.

Uitzaai van omhuld ijsbergslazaad m e t
Stanhay precisiezaaimachine inde Wieringermeer

Ookextensieveteelt
Hoewelveel minder dan indevijftiger jaren wordt in Nederland toch altijd nog
zo'n 20 à 30 ha extensief geteeld. Deze
teeltvindtmenvoornamelijk indeIJsselmeerpolders. Hierbij wordt vrijwel altijd
ter plaatse gezaaid. Dit gebeurt vanaf
eind april. Meestal zaait men omhuld
zaad met een precisiezaaimachine en

Al in 1 9 7 0 w e r d e n i n d e Wieringermeer
proeven genomen met machinaal oogsten
van ijsbergsla

A>i>>i'l'l.iimiin 1 h,•n'lu m'i.i
Werkzaamheden
Kunstmesttoedienen(eventueelgedeeltelijkorg, bemesting)
Grondbewerking (frezen)mettwee-wieligetrekker
Planten(metzelfrijdendeplantrol)
Beregenen(3x)
Wieden/schoffelen
Ziektebestrijding (Ronilan,Basudine,Pirimor2x)
Oogst,veilingklaar makenentransport
Opruimen (eventueel)
Totaalaantal manuren

Aantal manuren
20
10
70
15
20
25
250
10
420

Rammenas
PROEFSTATION

Sterktoenemendeaanvoer
invoorjaar enzomer

D
INHOUDSOPGAVE
Deverschillende aspecten van
deteeltva(irammenas /ijn invijf
hoofdstukken ondergobracht In
hetkort isrieinhoudvan dn
hoofdstukkena>svolgt:

PRIJSVORMING
ENAFZET
Bijeentoenemend aanbod / a l
hetvroegeproduittuit de kas
minder lasthebbenvan concur
rentiedan hotvollen,rondspro
dukt.

TEELTINFORMATIE
Indithoofdstukkomen nan hod
deonderwerpen:rassen, bodem
enbemesting,zaaienenplanten,
?iekten enonkruiribestrijriing.

TEELTPLANNING
Indehncj indiie teeltwijzen. In
formatieoverondoi andere
zaai-, plant enoogsttijden.

SALDOBEREKENING
Bijdubcrekeninqvan het s.-lrio
moet uitgeqaanwordenvan een
bepaald oogstpercentago. Dit
kanechter nogalvariëren Een
kleinewijziging inde opbrengst
heeftechter eengrote invloed op
het saldo.

ARBEID

_

Dooogstvanyomerrammenasis
ergarbeidsintensief, voornamelijk omdat het produkt met blad
wordt aangevoerd. Winteirammenaskanmen alophet veld
veilingklaar maken

De aanvoer van rammenas onder glas
begint inmaart engaatdoortot injuni. In
devollegrondbegintdeoogstvande normaleteelt injuni engaat door tot diep in
de herfst. Door opkweek in paperpots
en/of doorhetafdekkenmetgeperforeerd
plastic folie kan de oogst in de vollegrond enkele weken worden vervroegd.
In een vroeg voorjaar zal men vooral in
hetzuidenvanons land reeds omstreeks
half meideeerste rammenas van de vollegrond kunnen oogsten. De tabel geeft
eenoverzicht van de aanvoer en van de
gemiddelde prijs per stuk in de periode
van1975totenmet 1978.
In1975werdmetdeteeltvan rammenas
onderglasbegonnen. Pasin 1977wasde
aanvoervaneenzodanigeomvangdat de
export naar West-Duitsland op gang
kwam met als gevolg een aantrekkelijk
prijsniveau. Hoewel de cijfers over 1979
nognietbekendzijn,kunnenwetoch wel
vaststellendatde aanvoer wederom een
sterke stijging heeft ondergaan met behoud van een redelijk prijsniveau. Dit
laatste geldt met name voor het vroege
produkt uit de kassen; voor het vollegrondsproduktwasditjaar vooral in de
vakantieperiode sprake van een teleurstellendprijsniveau.

t&iïà^L.
Uitbreiding van deieeit zalinde eerste
plaatsonderglas plaatsvinden

groeiendebelangstelling voor afzet opde
binnenlandse markt. Uit marktonderzoek
van het CBT isonder meer gebleken dat
de Nederlandse consument rammenas
sneller inhetgroentepakketzal opnemen
dan koolrabi. In het algemeen verwachtenwij dat uitbreiding van de teelt in de
eerste plaats onder glas zal plaats vinden.Erworden namelijkzeer hoge eisen
gesteld aan de uiterlijke kwaliteit van
wortels en blad. Het produkt wordt met
blad en al aangevoerd en moet er onbeschadigd engezond uitzien. Bij teelt on-

De afzet is vooral gericht op WestDuitsland waar de eigen produktie in
1978werd ingekrompen:onder glas van
184 ha naar 166 ha en in de vollegrond
van ca. 800 ha naar 754 ha. Naast een
toenemende export bestaat ook een

i
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Annvoerunprijsvanzomerrammenas

maart
april

Aiinvoerx 1000stuks
1975
1976
1977
7
168
—
19
24
100

mei
juni

29
5

117
43

37
41

totaalglas
juni

53

191

346

(43)1)
5
27
37

(41)1)
72
51

juli
augustus
september
oktober
november

(5)1)
2
36
*%4
36
26

25
6

19
68
3

1978
182
852
466
231
1731
49
89
66
77
110
4

december
totaalvollegrond

3
137

2
102

—

—

213

glas+vollegrond

190

293

559

395
2126

Bron:CBT.1) =produktieonderklas.

GrfiiiKidiîidsprijs iiet perstuk
1675
1977
1976
27
102
._
53
79
34
35
32
32
34
19
17
16
15
9

31
19
19
13
16
16
17
14
11

1978
94

58

73
57

34

40

34
18
12
24
16
23

30
36

-

—

27
24
30
36

der glas is dit gemakkelijker te realiseren
dan in de vollegrond. Daarnaast ondervindt vroege rammenas minder conçurrentieopdeDuitsemarktdan indezomer
als daar volop rammenas van de vollegrondverkrijgbaar is.

KLEINPRODUKT
METVEELNAMEN
Bi) somrmyr klruit: gewassen
be
s/./.f/i meningsversiJhlIen
ovvi de
naamgeving Dit is bijvuo/lwii/i/
het
geval hi/ vroege rammenas d<e uk iet
tich. witte rammenas of /omen <m
menas bekend sUi.it Dr na mi ram
menas wordt meestal yebniikt voor dr
zwaite winteiiammena'.
Dit type is in
Nederland reeds lang bekend en
wordt in ons Uind maar /eei
wrmirj
geteeld Het is ran echt
natrnhyewas
(Lit injali wordt ye/naid en in dr herfst
geoogst Dn verdik ta woi tel wordt niet
voos en is in dn winter friny houdbaar
Hel meest bekend is lint KISL,myr of
Halllange 7wui tu Winter
Er/ijnech
tri ook wintertypen met
langwerpige
violette wortels en typen met tonde
witte en /warte knollen.
De teelt van zomerrammenas is vnn
meer récente datum en biedt vooral
voor de vroe'je teelt onder ylas en
misschien ook in de volle.ywnd eniy
perspectief
Het gaat hieibij
om
snelyloeiende typen die yevoehy /i/n
vooi voos worden en die slechts koitr
ti/d houdbaar zi/n. Vroeye rammenas
wordt vooral uitgevoerd naar West
Duitsland In vci band hiermee bestaat
in handelskringen
een
duidelijke
vooikeur voor de Duitse naam „iet
tir.h" Glastumdeis willen de in Ne
derlundgeteelde yioenten yraay ven
Nederlandse naam yeven en spreken
liever over witte rammenas
Aanye
/ICH niirist witte ook rode of rose typen
in aanmerkmy komen vooi de zeer
vroeye en vroeye teelt /ouden wij dn
volgende indeling kunnen maken
Zomerrammenas:
snelgroeiende
witte en rose (rode) typen die ynvoelig
zijn voor voos worden en die slechts
kort houdbaar zijn Het produkt wordt
bij vooikeur met blad aangevoerd pn
per stuk verkocht
Winterrammenas: langzaam yroeiende zwarte, violette en witte typen dm niet gevoelig /i/n voor voos
worden en die in de winter lang houdbaar zijn Het pindukt woidt /onder
blad aangevoerd enper kg verkocht
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Deteelt
In Duitsland kent men voor de teelt van
zomerrammenas diverse typen die zich
qua kleur en vorm nogal van elkaar o n derscheiden. Veelal prefereert men er de
halflange
en
lange
vorm.
In
Z.W.-Duitsland w o r d e n vaak de rode typen geteeld, in andere gebieden in
Duitsland overwegend de w i t t e . Juist
deze w i t t e typen met halflange en lange
wortels bieden voor de vroege en zomerteelt in Nederland waarschijnlijk het
meeste perspectief. De w o r t e l s van deze, oorspronkelijk veelal Duitse rassen,
zijn vaak sterk konisch van vorm en
nogal scherp van punt. Enkele Japanse
hybriden zijn meer cilindrisch en
stomppuntiger.

li .* * Jv '• • -

Rassenmethalflangewittewortels groeien
gedeeltelijk bovengronds

Voorjaars- en zomerteelt
Bij het PAGVzijn in 1979 bij drie teeltwijzen, nl. vroeg, zomer en laat z o m e r /
herfst een aantal rassen beproefd. Een
samenvatting van de resultaten is in
tabel 1 weergegeven. Voor de vroeyste
teelt is gezaaid op 23 maart in 3x13
cm paperpots onder staand glas bij
een temperatuur van 15 °C. Geplant
is op 10 april in 15 cm diepe gaten
(preiplanter) bij een plantafstand van
2 5 x 2 0 cm. Het gewas groeide aanvankelijk traag, later erg voorspoedig. De
rassen zijn eind m e i / b e g i n juni (ca. 70
dagen na zaai en ca. 5 0 dagen na het
uitplanten) op enkele tijdstippen geoogst.
In de zomerteelt zijn deze zelfde rassen
nogmaals beproefd; nu w e r d e n ze echter
ter plaatse gezzid. De zaaidatum w a s 7
mei en er is op 18 mei gedund. De eindafstand w a s eveneens 2 5 x 2 0 cm. Het
gewas groeide zeer vlot, reeds op 21 juni
(45dagen na zaai) konden de eerste w o r telsworden geoogst. Ten slotte isop4 juli
voor de late zomerteelt gezaaid, eveneens ter plaatse bij een rijenafstand van
25 cm. Na 10 dagen is gedund op 2 0 cm
in de rij. In deze proef konden de eerste
wortels van de vroegste rassen al na 4 0
dagenw o r d e n geoogst.

Enkele indrukken
over debeproefde rassen
Rex, Unus, Quick en RZ 40 zijn vroege
rassen met snelgroeiende, konische en
scherppuntige wortels die snel voos kunnen worden. InAlkmaar w e r d e n de w o r tels ca. 2 0 cm lang; alle vier rassen moeten bij een worteldikte van 5 à 6 cm
geoogst
worden
om
opkomende

voosheid voor te zijn. Er zijn echter w e l
kleine verschillen. De w o r t e l van Unus
w a s in alle drie proeven iets slanker,
mooier en regelmatiger van vorm. Ook
Quick was vrij goed vormvast, maar w e l
ietsdikker van kop.Rex viel als g e r e n o m meerd rasw a t tegen. In de vroegste teelt
had dit ras veel afwijkende w o r t e l s en
vaak eengroene kop.Ook in de zaai van 7
meiviel het ras niet helemaal mee. Bij de
julizaai ging het weer w a t beter. RZ 40
kon in de vroegste teelt nog redelijk
meekomen. Bijde zaai van 7 mei en 4 juli
had dit ras echter te veel afwijkende
(veelgescheurde) wortels.
Mainkrone en Halblanyer Weisser Sommer (ook w e l genoemd Kitzinger S o m mer) zijn in Duitsland specifieke zomerrassen. Zezijn enkele dagen later dan de
vier eerder genoemde rassen en minder
voosgevoelig. De w o r t e l v o r m valt echter'
vaak tegen. Mainkrone blijft w a t kort
maar w e l redelijk slank. Halblanger
Weisser Sommer is goed van lengte
maar heeft een nogal dikke kop.
De Japanse hybriden Tamacross. Minowase SprinyCross en Minowase
SummerCross voldeden in Alkmaar slecht.
Deze rassen, die qua blad veel w e g hebb e n v a n dezwartew i n t e r t y p e n , gingen in
de vroegste teelten reeds schieten voordat ze een wortel van betekenis gevormd
hadden. Bij de zaai van 4 j u l i - w a s de
schietneiging iets geringer. Pas toen na
ca. 55 dagen een cilindrische w o r t e l van
ca. 2 0 cm lengte, 4,5 cm dikte en een gew i c h t van ca. 2 0 0 gram w a s gevormd,
trad schotvorming op. Tamacross is van
deze drie de vroegste, maar had ook de
sterkste schietneiging. De beide andere
w a r e n ietstrager m a a r g i n g e n i n s e p t e m -

Rammenas
tekort ontstaan aan magnesium, mangaanen/of borium.Magnesiumgebrek is
tevoorkomendoor het strooienvan magnesiumhoudende meststoffen zoals
magnesamon, patentkali of kieseriet.
Mangaangebrek treedt vooral op bij een
hoge kalktoestand. Het bladmoes kleurt
lichtgroen tot geelachtig, de nerven blijven groen. Zodra deze symptomen wordenwaargenomen kangespoten worden
metmangaansulfaat.
Glazigheid van de wortel is een nietparasitaire ziekte die vermoedelijk
wordt veroorzaakt door een.tekort aan
borium. Met het toedienen van borax
als basisbemesting dient men uiterst
voorzichtig te zijn. Alleen als uit grondonderzoek blijkt dat het 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 een laag gehalte aan organische stof en bij een
hoge pH en dan nog in droge perioden.
In plaats van borax strooien zou men
in droge perioden Maneltra-borium
overhetgewaskunnenspuiten.

ber ook schieten. Hieruit kan afgeleid
worden datdeze rassen minder geschikt
zijnvoorteeltinNederland.
Op proeftuinen te Breda en Meterik bij
dezelfde zaaitijd waren de ervaringen
gunstiger. Daarom en vanwege de
gunstige vorm en geringe voosgevoeligheidvandewortels lijkt hetzinvolze nog
eensteproberen.

Late teelt
Voor late teelt (zaaien in juli) gebruiken
we in Nederland voornamelijk de
Halflange en Lange Zwarte Winter. Onder de namen Lange Zwarte Winter en
Poidsd'Horloge worden twee goede rassenvanhetlangetype inenkeleprijscouranten aangeprezen. In 1974 zijn deze
twee rassendoor het PAGVbeproefd.Ze
hebbeneengroeitijdvanbijnaviermaandenenvormeneenvrijlange(20a 25cm)
enigszinsstomppuntigewortel,die nogal
zwaar kan worden (tot 500 gram). Deze
wortels die in de herfst worden geoogst
zijnenkelemaanden houdbaar.
Ook kunnen voor deze teeltwijze rassen
met eenwitte of zwarte ronde knol wordengebruikt.Eengoedewitte is Münchener Bier, een goede zwarte is Ronde
Zwarte Winter.Dezehebbenookeen lange groeitijd, zijn weinig of' niet voosgevoelig, maar iets minder produktief dan
dehalflangeenlangerassen.

Bodemen bemesting
Voorhetverkrijgenvanmooie,gladde en
rechte wortels moeten hoge eisen wordengesteldaangrondsoort enprofiel. De
voorkeur gaat daarom uit naar diep bewortelbare lichte, humeuze grondsoortenzoalsdegeestgronden langs de kust,
dezand-enlichtezavelgronden inde IJsselmeerpolders ende diep bewortelbare
zandgronden in het zuiden van ons land.
Ookopveengronden met eenniette lage
pHgedijtditgewasgoed.Inhetalgemeen

Voordevroegeenzomerteeltwordtdevoorkeurgegevenaanhalflangewittewortels
meteenkonischevorm
kunnenwijstellendatgrondenwaar men
goedbos-enwaspeen kantelen ookvoor
deteelt van rammenas geschikt zijn. De
jongepenwortel moetongehinderd loodrecht in de grond kunnen doordringen.
Ditbetekent dat debouwvoor een luchtige, goed doorwortelbare structuur moet
hebben.Oplichtegrondsoortenwordt de
hoofdbewerking gewoonlijk kortvoor het
zaaien uitgevoerd. De grond wordt dan
25-30 cm diep geploegd of gespit en
daarnageëgdensomsgerold.Opstuifgevoeligegronden ishetgewenstomnahet
zaaienwatstrointesteken.
Inhet algemeen kan rammenas met een
lichte bemesting volstaan. Het gebruik
vanstalmestwordtvoorditgewasontradenvanwegedegrote kans opbeschadiging van depenwortel, hetgeen tot misvormde en vertakte wortels leidt. Op
gronden die in een goede voedingstoestandverkerenkanmenmeteen
basisbemesting van circa 50 kg N, 50kg
P2O5en 100kg K2Oper ha volstaan. Dit
komt ongeveer overeen met 5 kg
12+10+18perare.Tijdensdegroei wordt
nog wel eens een overbemesting gegeven van 1à 1 1/2 kg kalkammonsalpeterperare.
Op lichte grondsoorten kan spoedig een

Regelmatige standdichtheid
verbetert kwaliteit
en opbrengst
Rammenas-zaad is bruin van kleur en
onregelmatig van vorm. Het heeft veel
vanradijszaad,vaak ishet ietsgrover. De
lengte van de zaden varieert van 2,5 tot
4.0mm,debreedtevan2,5tot3,0mm en
dedikte van 2,0-2,5 mm. Het 1.000-korrelgewicht bedraagt 10 tot 15 gram; 1
grambevat70-10Ozaden.Inhet voorjaar
van 1979isbij het PAGVvastgesteld,dat
het zaad van de Japanse hybriden nog
ietsgroveris. Hiervanwashet 1.000-korrelgewicht 17tot 21gram,wat neerkomt
opslechts50a60zadenpergram.
Zaaien
De kiemkracht van rammenas-zaad is

Overzichtvandevoornaamsteresultatenvanin1979teAlkmaarbeproefderammenas-rassen
Vroegeteelt inpaperpots

Rasenherkomst

Zomerteeltzaai7mei

1000korrelgewicht
ing

groeitijdin
dagen

%goede gewicht
wortels goede
wortels
ing

voosheid

groeitijdin
dagen

%goede gewicht
wortels goede
wortels
ing

voosheid

Rex,RoyalSluis

15,6

67-70

68

245

8,4

45-49

71

Unus,RoyalSluis

12,3

67-70

81

265

45-49

97

235
260

6,8
6,9

Quick,RoyalSluis
R.Z.40,RijkZwaan

12,3
11,1
10,8
13,9

67-70

73

275

8,5
8,7

86

320

67-70
70-74

73
68

220
230

8,9
8,9

49-53
45-49

195
180
51-53
185
5T-53
81
voortijdig 100%geschoten

Mainkrone,Fetzer
Halbl.Weiss.Sommer, Fetzer
Tamacross,L. deMos
MinowaseSpringCross,
RoyalSluis

8,0

63
74

Lare2(?<nerteeltz<iai4juli
%goede gewicht
wortels goede
dagen
wortels
ing
42-44
74
280

giuei-

voosheid

7,6

40-42

87

257

9,0

6,1

40-42

83

282

9,0

7,3
7,6
7,3

40-42
44-48

59
72

236
255

9,0
7,3

270
4 0 - 4 8 , 77
voortijdig geschoten

7,8

16,9

70-74
85
285
voortijdig 100%geschoten

21,3

voortijdig 100%geschoten

voortijdig 100%geschoten

voortijdig geschoten

16,7

voortijdig 100%geschoten

voortijdig 100%geschoten

voortijdig geschoten

MinowaseSummerCross,
RoyalSluis
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meestal zeer goed, dat wil zeggen
minstens 85%.Bijopkweek in paperpots
wordt 1 zaadjeperpotjegelegd. Het aantal lozepotjes isdan meestal erggering.
Bij ter plaatse zaaien met een normale
handzaaimachine heeft men van ongezeefdzaadcirca 100g per 100 m 2nodig.
Rammenaskanechter ookzeergoed met
een precisiezaaimachine worden gezaaid. Het zaad wordt dan gecalibreerd
en kan dan bij voorbeeld 80 zaden per
grambevatten.Eenzaaiafstand van 25x
10cmbetekent40zadenper m2,dit komt
overeen met ca. 50 gram zaad per 100
m2. Naopkomst wordt gedund op 20cm.
Dit betekent een zaaiverhouding van 2:1
wat gezien de zeer goede kiemkwaliteit
opeengeschiktegrond wel verantwoord
is. Uiteraard geldt dit rekensommetje alleen voor een bepaalde zaadgrootte.
Sommige rassenkunnen nogal afwijken.
Het is belangrijk zich te overtuigen van
het 1.000-korrelgewicht eneventueelde
zaadgrootte. In de grafiek kan dan worden afgelezen welk zaadverbruik per are
gewenst is. Zaad met een diameter tot
bijv. 3,0mmzitdoorgaans bij een 1.000korrelgewicht van ca. 13,5 gram. Is het
1.000-korrelgewicht hoger, dan zal vrij
veel zaad een diameter hebben tussen
3,0en3,5mm.
Plantafstand
Erg belangrijk is, dat zomerrammenas
uniform groeit endat alle wortels gelijktijdig of bijna gelijktijdig oogstbaar zijn.
Uiteraard ishetzodat bij intensieve teelt
kanworden doorgeoogst maar de kwaliteit van de later geoogste wortels valt
doorgaanstegen.Vooralalserenkeledagentussenzitten,kunnenwortelsdiedus
tijdelijk teveel ruimte hebben snel voos
of holworden of scheuren.Ookbij een te
ruimeofonregelmatige standdichtheid is
dit probleem aande orde. Duitse en Nederlandse ervaringen bevestigen dat bij
25x 20cm iedereplant zichoptimaal kan
ontwikkelen en de maximale opbrengst
aan goede wortels per are kan worden
behaald. Een ruimere plantafstand is
schadelijk.Eennauwereafstandvan bijv.
25x 15cmof 20x 20cmkan nog wel tot
goede resultaten leiden, hoewel dan de
kans op voortijdig schieten kan toene-

nas. Vanuit de praktijk wordt wel eens
gemelddatindiegevallenpropachloor in
detoepassing alsbijter plaatse gezaaide
koolgoedvoldoet. Proeventeneindevoor
dezetoepassing eenofficiële toelating te
krijgen,zijngewenst.
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„Wormstekigheid"wordt meestal veroorzaaktdoormadenvandekleine koolvlieg

men. In Duitsland wordt voor de vollegrondsteelt voor dooroogsten 25 x 15
cmaanbevolen,voor eenmaligeoogst 25
x 20cm. Verder bestaatde indruk, dat de
Japanse hybriden een ietsgrotere plantafstand kunnen verdragen en waarschijnlijk ter onderdrukking van de
schietneiging zelfs nodig hebben. Deze
zou men dus op 25 x 25 of 30 x 25 cm
kunnen telen. Ook winterrammenas
vraagteenruimere afstand. Hiervoor lijkt
een rijenafstand van 30 of 35 cm optimaal. In de praktijk wordt zelfs soms op
45 of 50 cm gezaaid. In elk geval wordt
vrijwelaltijdzodaniggedunddat er 10tot
12plantenperm 2blijvenstaan.
Onkruidbestrijding
Bij rammenas is nog steeds geen enkel
chemischonkruidbestrijdingsmiddel toegelaten. Veelal is gebruik daarvan niet
noodzakelijk, omdat de teeltduur kort is
en het gewas snel de grond bedekt. Het
gewas is dan de onkruidgroei zogezegd
vóór.Tochkunnenerzichinsommigegevallenproblemenvoordoen bij voorbeeld
opergonkruidrijke gronden enbijde wat
langduriger teelten van winterramme-

Micldelrmvoorrlrbnstri|riinijvanwormstf:kif|lieidhij rammenas
Insekticide
Chloorfenvinfos
Birlane-spuitpoeder25%
Diazinon
Basudine-spuitpoeder 20%

Prijs

IVIeestegronden (3%humusof meer)"

kg/1

1of kg/ha

kosten/ha

f 19,-

16kg

f304,-

f 15,75

30kg

f 472,50

Bromofos-ethyl
f 32,Asepta-Nexaganvloeibaar40%
* Op humusarme zandgronden met minder dan 3 % humus kan
wordenverlaagd.
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f 480,151
de hoeveelheic middel met circa 30 %

Ziektenbestrijding
Wormstekigheidvraagt nader
onderzoek
Vandeziekten enplagen die bij rammenaskunnenvoorkomenwordt de meeste
hinder ondervonden van de bekende
bruinegangenindewortel. Deze„wormstekigheid" wordt meestal veroorzaakt
doormadenvandekleinekoolvlieg, soms
van de bonevlieg. Volgens de Gids voor
Ziekten- en Onkruidbestrijding in landentuinbouw 1379bestaat de bestrijding
uiteengrondbehandelingvóórhetzaaien
met diazinon, bromofos, bromofos-ethyl
of chloorfenvinfos in de dosering zoals
die bij de bestrijding van de wortelvlieg
bij peen wordt aangegeven. Aangezien
bromofosbijdebestrijdingvandewortelvlieg niet wordt genoemd, blijven drie
middelen over die meestal worden gebruikt in deformuleringen zoals deze in
tabel 2staanaangegeven.
Hetgebruikvaneenbepaaldmiddel is afhankelijk van prijs en bestrijdingseffect.
Quaprijs moeten wij de voorkeur geven
aanBirlane,over het bestrijdingseffect is
ons onvoldoende bekend. Wel hebben
wij deervaring dat een afdoende bestrijding moeilijk isterealiseren. Meer informatie over de toegelaten middelen en
overdewijzevantoepassing is gewenst.
Zo werd dit voorjaar op de proeftuin te
Alkmaar het middel vlak voor het planten licht ingeharkt. Later werd een ernstige aantasting waargenomen. De indruk bestaat dat het middel dieper
moetworden ingewerkt.
Indepraktijk staat of valt het succes van
deteelt met het effect vande bestrijding.
Sommige telers stellen zelfs dat het gewasalleengezondistehoudenals naast
delegalegrondbehandeling, halverwege
het groeiseizoen nog een gewasbespuiting met een van de bekende middelen
wordt uitgevoerd. Dit lijkt ons echter een
verwerpelijke gedachte, temeer omdat
bij dit snelgroeiende gewas de veiligheidstermijnen onherroepelijk in het gedrang komen. Het tekent echter wel de
nood.Meeronderzoek isgewenst. Bij het
PAGVismenhiermee reedsgestart.
Aardvlooien
Vooral tijdens schraal weer in het voorjaar kunnen aardvlooien de jonge
plantjes ernstig beschadigen. De kleine
metaalglanzende of geelgestreepte
springende kevertjes vreten venstertjes
in het jonge blad. Bij het uitgroeien van

Rammenas

180

i handzaaimachine
•precisiezaai1:3
> precisiezaai1:2

160
140
o 100 -

£>-

80
60 40 20 0

'

'

•

i

i

i

i — i — i — i — i —

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
1000korrelgewicht ingrammen

Zaadverbruik bijdrieverschillende zaaimethoden :m e t dehand, precisiezaai 1 : 3 en
precisiezaai 1 : 2

het blad worden dit gaatjes. De bestrijding bestaat uit het spuiten met 0,6 kg/l
parathion. De bespuiting wordt bij voorkeur 'smorgensvroeguitgevoerd waarbij
men de onderste bladeren en de grond
goedmoetraken.
Schimmelziekten
Van de schimmelziekten die bij rammenaskunnenvoorkomen noemen wij Rhizoctonia,schurftenvalse meeldauw.
Rhizoctonia is een bodemschimmel die
de laatste jaren bij verschillende groentegewassen meer naar voren komt. Bij
rammenas ontstaan ingezonken grijsbruingekleurde rotplekken die gedeeltelijk bovengronds en voor een deel ondergrondsopdewortelzijntevinden.
De bestrijding bestaat uit een grondbehandeling met 400g quintozeen (Brassicol) per are. Aangezien dit middel bij
sommige gewassen groeiremming kan
veroorzaken wordt aangeraden zich
nauwkeurig aan de toegestane hoeveelheid te houden. Overdosering moet men
tenalletijdevermijden.
Schurft veroorzaakt wratachtige plekjes
op de wortel die een invalspoort kunen
vormen voor andere schimmels en bacteriën waardoor zwarte plekken ontstaan. Een directe bestrijding is onbekend. Schurft schijnt vooral op percelen
met een hoog gehalte aan koolzure kalk
voortekomen.
Valsemeeldauw treedt vooral op onder
vochtige omstandigheden; een zacht en
weelderig gegroeid gewas is extra vatbaar.Aandebovenzijdevan het bladontstaan lichtgeel gekleurde plekken met
aan de onderzijde daarvan vaak een wit
schimmelpluis. In een ouder stadium
sterft het aangetaste blad af. De aantasting op de wortel beperkt zich gewoonlijk tot het bovengrondse gedeelte.
Hierop komt wit schimmelpluis dat later
overgaat in enigszins ruwe, zwartgekleurde plekken. De bestrijding bestaat
uithetspuitenmet40gramzinebperare.
Deveiligheidstermijn isvierweken.

Zomerrammenas
heefteenkortegroeitijd
Zomerrammenas kan in de vollegrond
vanaf ongeveer half mei geoogst worden. Voor deze vroegste teelt komen alleen niet-schietgevoelige rassen in aanmerking. De meeste rassen hebben een
vrij korte groeiduur en zijn in de zomer
zes à acht weken na het zaaien oogstbaar.DeJapanseMinowase-typen enonzewinterrammenas hebbeneenwat langere groeiduur. De tabel geeft aan hoe
witte zomerrammenas in Nederland in
devollegrondgeteeldkanworden.

Voor devroege oogst in devollegrond is
het gewenst de planten onder glasop te
kwekenendetemperatuur opca. 1 5°Cte

houden.Rassenmet eenronde knolvorm
kunnen injiffy- ofperspottenwordenopgekweekt. Uit onderzoek in Duitsland is
gebleken dat men voor rassen met een
halflange of lange verdiktewortel, lange
papierpotjes moet gebruiken. Zo zijn in
Duitsland proeven genomen met twee
maten,teweten:BH313=3cm diameter
en13cmlangenBH616=6cm diameter
en 16cmlang.
Deze „paperpots" worden in Nederland
geleverd door Rolloos-Sorensen BV te
Raamsdonk.Zezitten in pakkenvan 700
stuks harmonica-achtig opgevouwen en
zijn met een leemachtige substantie aan
elkaar gekleefd. De maat 6 x 16 is groot
envraagtteveelpotgrondenplaatsruimtebijdeopkweek.Metdemaat 3 * 13zijn
goederesultatenbereikt. Hiervankunnen
ruim 1.700stuksop1 m 2 staan.Depapieren„harmonica" wordt uitelkaar getrokkenenbij voorbeeldmet pennen of stokjes op de bodem vastgezet. De ondergrondmoet hardenvlakzijn, menzou
depotjes ook opplastic folie kunnen zetten. Hetvullenvandepotjesiseenvrij secuur werk; er mogengeen holle ruimten
ontstaan. De potgrond moet dus goed
aangedruktworden.InDuitslandgebruikt
menhiervoor eenhardebezem. Met een
zachte bezem wordt de bovenkant afgeveegd. Hierdoor ontstaat in ieder potja
een klein kuiltje waarin het zaad wordt
gelegd. Met 1 m 3 potgrond kunnen
12.600paperpots 3x 1 3 cm worden gevuld,
te»

Na eenopkweekvan 1 2 à 1 4 dagen kunnen
depaperpotpiamen naar buitenw o r d e n gebracht
VoorNedrsrlnndinaanmerkingkomendeteeltwijzenir»devollegrondb'qdewittozomerrammenas 1)
Zaaitijd
Plaatsvanzaaien
Oogsttijd
Plantiijd
A maart

kas, 12-15°C,
inpaperpots

2à2,5week
nazaai

(13x3cm)

plantafstand
25x20cm

zaadje/potje
Bvanaf 1/2 april
mei
juni
juli
tot1/2aug.

terplaatsezaai,
rijenafstand±25cm,
dunnenop± 20cm

±

2ehelftmei

juni
juli
augustus
september
oktober

') De Japanse hybriden Minowase Spring Cross en Minowase Summer Cross zijn alleen geschikt voor
zaaien vanaf ongeveer 20 juni en hebben een iets langere groeitijd. Dat geldt ook voor de winterrammenas.Bijzaaieninjulikomtdeoogstdaarvanpasinoktoberen november.
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Rammenasvoor dezomer- en winterteelt
kanzeergoedterplaatseworden gezaaid

Vanlinksnaarrechts:dewintertypen ViolettedeGounayenHalflangeZwarte Winter en
hetzomertypeChinesehalflangerose

Deopkweek duurt 12-14dagen. Na twee
wekenisdehoofdwortel namelijkdoorde
potgegroeidenverschijntheteersteechteblad. Dit iseengoedmoment omuit te
planten. Depaperpotsmoetenrecht inde
grondkomentestaan,het indrukken van
depot dient men zoveel mogelijk te vermijden. Het verdient aanbeveling piantgatente makendie minstens 13cm diep
zijn meteendiameter van ruim 3cm. De
potjes kunnen dan gemakkelijk worden
uitgezet waarbij de hoofdwortel loodrecht in de grond komt. Het maken van
voldoende diepe gaten gaat uitstekend
met de zgn. preiplanter. Bij wat grotere
oppervlakten kan desgewenst de ponsgatenmachine worden ingezet. De planten moeten voldoende diep in de grond
staanomdevoorkomendatdekopvande
wortelgroenwordt.Alsdewortelgedeeltelijk bovengrondsgroeit isbovendiende
aantastingdoordekoolvlieg meestal veel
heviger.
Het kan nuttig zijn deze vroegste vollegrondsteelt met folie af te dekken.
Enerzijdsomdeschietneiging nogverder
te beperken,anderzijds om de oogst ongeveer een week te vervroegen. De
vroegsterammenaswordt alvaak bij een
wortelgewicht van 200 à' 250 gram
geoogst en los per stuk of in bosjes geveild. Bij het oogsten is het verwijderen
van de restanten van de paperpots vaak
een lastig karweitje, vooral als door b.v.
droogte het materiaal nog onvoldoende
verteerdis.

kan erg snel voos worden, soms is dat
eenkwestie vanslechts eenpaardagen.
Het is dus gewenst om telkens slechts
kleineoppervlaktentegelijktehebben.
Somswordt doorgeoogst om zoveel mogelijk goed gevormde wortels met een
gewicht van250tot 300gramper stuk te
verkrijgen. De kwaliteit van de latere
planten valt echter vaak tegen. Daarom
kan, mitsplantafstand engroei regelmatigzijn, met eenmalige oogst een vrijwel
evenhogeopbrengstwordenbehaald.Bij
proefveldjes worden vaak opbrengsten
tussen60en90%vanhetaantal planten
behaald.Depraktijkkomt vaak niet hoger
dan 60%. Het moet mogelijk zijn met
goede of betere rassen en een goed uitgevoerde teelt op de geschikte gronden
tothogereopbrengstentekomen.

Zomer- enherfstteelt
Dezomer- enherfstteelt iseengemakkelijke teeltwijze. Vrijwel altijd wordt ter
plaatse gezaaid. Het zaad heeft doorgaans een zeer hoog kiemingspercentageenhetkiemt zeersnel. Omdat een regelmatige stand vereist is, zal dunnen
vaak nodig zijn. Afhankelijk van de
weersomstandigheden heeft rammenas
indezomer slechts eengroeitijd van zes
tot acht weken. Het oogstrijpe produkt

Voor de teelt van winterrammenas komen de langzaam groeiende typen in
aanmerking.Dezezijnvrijwel ongevoelig
voorvoosworden,maar bijtevroegezaai
wel schietgevoelig. Ze kunnen daarom
niet eerder danongeveer 20juni worden
gezaaid.In Nederlandworden het meest
dehalflangeof langezwarte wintertypen
geteeld. Vooral in de omgeving van de
Langedijk zienwe opbeperkte schaal dit
gewasals nateelt na b.v. vroege aardappelen. Degroeitijd van deze wintertypen
isbijzaaieninjuli circadriemaanden.De
uiterste zaaitijd ligt daarom rond 20 juli.
Ze worden uitsluitend ter plaatse gezaaid,meestalbijeenrijenafstandvan30
à35cm.Inderijwordt latergedundop 18
à 20 cm. De wortels kunnen zwaarder
wordendandievande zomerrammenas;
gewichten van 400 à500 gram per stuk
komen veel voor. De opbrengst per are
kan oplopen tot 700 à 800 kg, temeer
daarzenietvooswordenenduslang kunnenblijvenstaan.
De oogst vindt plaats in de herfstmaanden. Het is altijd handwerk. Het produkt
wordt ontdaanvanbladendirect afgezet
ofopgeslagen voor bewaring. Deze rammenaswordt perkgverkocht.

Bij een saldoberekening voor rammenas
zijn veel onderdelen vrij nauwkeurig te
bepalen, maar sommige punten moeten
tochzogenaamdmetdenatte vingerwordenvastgesteld. Omdat inde praktijk de
opbrengsten erg variëren, zal de voor
deze saldoberekeningen gebezigde opbrengstaanname ongetwijfeld stof tot
discussie kunnen zijn. Zij die echter menen van een ander oogstpercentage te
kunnen uitgaan, kunnen met enig eenvoudig rekenwerk de saldoberekening
aanpassen.Zij zullen dan ontdekken dat
een kleine wijziging in opbrengst grote
invloedheeftophetsaldo.
Bij de vroege teelt is uitgegaan van gekochteplanten in3x13 cm paperpots. Bij
25x20 cm zijn 200.000 planten per ha
nodig. Omdat inde paperpots de zaadje/
potje methode zal worden toegepast is
10% overslag (ruim 220.000 paperpots)
gerekend. Gezien het goede kiemingspercentagebij rammenas isdit voldoende. Het percentage oogstbare wortelsisop60gehouden. Dit isbij eengoed
uitgevoerde teelt met een eenmalige
oogst haalbaar enkomt neer op 120.000
geoogstewortels per ha.Aangevoerd in
denormale plasticveilingbak (gemiddeld
30stuksper bak)betekent dit 4.000 bakken voor de berekening van fusthuur en
vracht.Vaakwordtvoor zomerrammenas
— zeker voor de exportverpakking —
eenmalig fust gebruikt. Dit komt bij een
gedeeltelijke doorberekening naar de
tuinderssomsmisschien ietsduurder uit.
Alsveilingprijs ishet gemiddelde aangehouden van de vollegrondsrammenas
over de aanvoerperiode half mei tot circahalfjuni indejaren 1 975t.m. 1 978.
Bij de zomerteelt is uitgegaan van ter
plaatse zaaien bij een zaadverbruik van
7 kg (àf 125,-) per ha. Bij deze teelt die
vaak slechts zeven weken duurt, zijn
plantgetalenoogstbaarpercentagegelijk
aandevroege teelt gehouden. Soms zal
het inverbandmetkoolvlieg en voosheid
wat moeilijkzijnhetopbrengstniveauvan
devroegeteelt tehalen.Ookveel andere
onderdelen zijn gelijk aan die van de
vroege teelt. Alleen het prijsniveau is in
de zomermaanden altijd wat lager. De
aangehouden 20cent is het gemiddelde
van deaanvoerperiode van begin juli tot
eindoktober indejaren 1975t.m. 1978.
De winterrammenas wordt doorgaans
als nateeltgezaaid. Uitgegaan is ook van
ter plaatse zaaien bij een zaadverbruik
van 7kg (àf75,-) per ha. Winterrammenaszaadisgoedkoper dan zomerrammenasomdatditveelalnogselectieszijn. Bij
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h. apr.-h. aug.

planttijd

e. mrt.-e. april
2 5 x 2 0 cm

—

—

25x20cm

h. mei-b. juni

b. juni-e. okt.

4 0 x 2 0cm
sept.-nov.

60
120.000st.

60
120.000st.
20

40

plantverband
oogstperiode
oogstpercentage
opbrengst
prijsinet.perst,ofkg
Bruto-opbr. inguldens(a)

27
32.400

24.000

50ton
20.000

Toegerekendekosten(b)
planten(paperpots3x13)à4ct.
zaad
50kgNàf 1,31
60kg P 2 0 5 à f 0,97
100kgK 2 Oàf 0,97
30kgNoverbemesting
16kgchloorfenvinfosàf 19,0,6kgparathionàf 7,verzekering 1 %
rente 10%
fusthuur
vracht(55cent/colli)
veilingprovisie(5%)
Totaal(b)
Saldoperha(a-b)

9.000

—

—

875
66
49
97

66
49
97
39
304
4
283
164
320
2.200
1.620
14.146
18.254

39
304
4
203
27
320
2.200
1.200
5.384
18.616

525
66
49
97
39
304
4
172
31
400
1.375
1.000
4.062
15.938

zomerrammenas worden algemeen hybridengeteeld. Deopbrengstvan winterrammenas is voor oogst in bijvoorbeeld
oktobergeschatop 50ton.Zij dievroeger
oogsten of later afleveren (na bewaring)
moeten soms met iets minder tevreden
zijn. Bij deze teelt die vrijwel uitsluitend
inhet Langedijker tuinbouwgebied wordt
beoefend,worden dewortels vrijwel ongesorteerd in de normale plastic veilingbakà20kgaangevoerd.Allewortelstussen 250 en 1.000 gram zijn door elkaar
verkoopbaar. Menprefereert wortels van
ca.500gram.Voorfusthuur is indit geval
16centpercolliaangehouden;dat zijnde
kostendie de veiling „Langedijk en Omstreken" doorberekent. Van winterrammenas isgeen statistische prijsinformatie. Wegensdegeringeteeltomvang probeert men te Langedijk de aanvoer en
verkoopenigszinstereguleren.Men richt
zich daarbij de laatste jaren op een verkoopprijsvan40à45centper kg. Indeze
saldoberekening is 40 cent aangehouden.
De hoeveelheden meststoffen bij deze
saldoberekeningen zijn uitgedrukt in kg
zuiver per ha. Bij Nheeft deprijs betrekking opkalkammonsalpeter, bij P2O5 op
tripelfosfaat en bij K 2 0 op patentkali.
Erkan natuurlijk ook gebruik worden gemaakt van een mengmeststof. Qua kostenzalhetechter nietveeluitmaken.
Voordekoolvliegbestrijdingiseengtondbehandelingvóór het zaaien met chloorfenvinfosopgevoerdindedoseringalsbij
wortel tegen de wortelvlieg. Verder is
één keer spuiten met parathion tegen
aardvlooiengerekend.Omdatgeen enkel
middel voor chemische onkruidbestrijding is toegelaten, is dit uiteraard niet
toegerekend.
Hoewel bij deze teelt een hagelverzekeringnietgebruikelijk is,hebbenwevolledigheidshalve een premie van 1 % over
de bruto-opbrengst minus afzetkosten
(fusthuur, vrafht en veilingprovisie) toegerekend. De rente is bij zomerrammenas over twee teeltmaanden en bij de
winterrammenas overdrieteeltmaanden
gerekend.Alsbasisvoor deze renteberekeningzijn de kosten van plantmateriaal
of zaaizaad, meststoffen, bestrijdingsmiddelen enverzekeringgenomen.

Bijeengoeduitgevoerdeteeltkanmeneen
oogstpercentagevan60welhalen.Ditkomt
neerop120.000geoogsteWortelsperha
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Intensieveteeltgeeftveelwerk
Net als bij andere intensieve groentegewassen ligt ook bij rammenas het zwaartepunt van de arbeidsbehoefte bij de
oogst. Een aantal werkzaamheden zoals
grondbewerking, bemesting, bespuitingen, zaaien, enz. kunnen voor deze teelten behoorlijk w o r d e n gemechaniseerd
envragen dusweinig manuren.A lleen bij
devroegste teelt ishet planten nogal tijdrovend, omdat daarbij de planten met de
hand indevooraf geponste gaten moeten
w o r d e n gezet. In detabel is de geschatte
arbeidsbehoefte voor drie teeltperioden
weergegeven. Omdat deze produkten
steeds met kleine oppervlakten tegelijk
zullen w o r d e n geteeld, is de arbeidsbehoefte afgestemd op een geteelde oppervlakte van 10 are en omgerekend per ha.
Het oogsten van zomerrammenas is erg
arbeidsintensief. Meestal w o r d e n de te
oogsten wortels bijv. met behulp van een
riek aan het loof opgetrokken. A f w i j k e n de wortels blijven op het veld achter. De
w o r t e l s w o r d e n meestal meteen ontdaan
vangeel en beschadigd blad en in bakken
gelegd. Het spoelen en w a s s e n vindt al
dan niet met een w a s m a c h i n e in of bij
de bedrijfsgebouwen plaats. Zomerrammenas wordt vrijwel altijd met blad aangevoerd enper stuk verkocht.
Winterrammenas w o r d t daarentegen altijd zonder blad en per kg verhandeld. De
oogstmethode isdaarom ook w a t anders.
De wortels worden bij het rooien al van
blad ontdaan. Alleen als er sprake is van
veel aanhangend vuil w o r d e n de rammenaswortels gespoeld, maar vaak is dat
niet nodig. Het veilingklaar maken kan
dus direct op het veld gebeuren. Omdat
het produkt weinig bederfelijk is, doet
men het echter meestal na korte of langere tijd in de schuur. Onder goede o m standigheden kunnen rammenaswortels
zeker enkele maanden bewaard w o r d e n .
Bij de opgestelde berekening van de arbeidsbehoefte is uitgegaan van o n m i d dellijke afzet.

Vroegeteelt rammenas
Uitgegaan is van circa 2.000 „paperpotp l a n t e n " per are, die van een planten
kweker w o r d e n betrokken. Dit zijn circa
drie setsvan 7 0 0 p l a n t e n .
Op het veld w o r d e n deze uit elkaar gehaald enworden de„ p o t t e n " afzonderlijk
in vooraf „ g e p o n s t e " gaten van 15 cm
diepte geplant. Het ponsen kan met een
handpreiplantergebeuren. A l s bijv. de bij
de preiteelt w e l gebruikte spitfreesponsgatenmachine wordt gebruikt, kan nog

w e l w a t aan arbeidsuren w o r d e n g e w o n nen. Voor het oogsten is uitgegaan van
een gelijkmatig gewas, dat v r i j w e l eenmaling kan worden geoogst en een opbrengstpercentage van 6 0 % oplevert.

Winterrammenas
Voor het ter plaatse zaaien is van dezelfde normen uitgegaan als bij zomerrammenas. In de praktijk gebruikt m e n soms
een eenvoudige eenrijige handzaaimachine, soms een achter een vierwielige
trekker gekoppelde precisiezaaimachine.
Hierdoor kunnen kleine verschuivingen
in benodigde manuren ontstaan, ook w a t
betreft het dunnen. Het oogsten gebeurt
altijd eenmalig en is, uitgaande van een
capaciteit van 1 5 0 kg per manuur (veilingklaar gemaakt), geschat op circa 3 3 0
kg per uur. Bij hogere of lagere opbrengsten kandit iets anders liggen.

Zomerrammenas
In deze teeltwijze is uitgegaan van ter
plaatse zaaien met een kleine drierijige
motor- of handprecisiezaaimachine bij
een rijenafstand van 25 cm. Als 2 op 1 of
3 op 1 wordt gezaaid zal het dunnen inclusief w a t licht wiedwerk met de lange
hak slechtsvier àvijf manuren per 10 are
vragen. Voor het oogsten is uitgegaan
van dezelfde situatie als bij de vroege
teelt.

Hetspoelenenwassenvanzomerrammenas
vindt inofbijdebedrijfsgebouwenplaats

Met eenpreiponsgatenmaker worden
dieperondegatengemaaktwaarinde
paperpotplantenworden gezet
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Aarstafmanuren

Werkzaamheden
vroegeteelt

zomer- enlete

winterrammenas

zoffieneelt
Hoofdgrondbewerking,ploegenmet 1-schaar
Kunstmeststrooien,metpendelstrooier (3x)
Koolvliegbestrijding,granulaat strooien
Frezenmetvierwieligetrekker,freesbak 1.80m
Plantenmetpreiplanter incl. transport
Zaaien
Beregenenvoordeaanslag
Dunnen
Wieden—schoffelen
••*
Overbemesting Nmetdehand
Parathionbespuiting, metopbouwspuit
Oogsten incl.transportenevt.spoelen:
(zomerrammenas 250wortelsperuur)
(winterrammenas 150kgperuur)
Totaal

15
7
7
3
100

—
—
—
20

1S 7
7
3

15
7

—

—

6
10

6
10

50

50
20

5
3

20
5
3

480

480

—
640

606

7
3

5
3

333
«59

OX.

Hetgroenebladvanknolvenkelwordtwaaiervormig afgehakt
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Zesnieuwe kleinegewassen diehetvollegrondssortiment
kunnenverbreden:ijsbergsla,Chinesekool,koolrabi,witte ram
menas,knolvenkel enbroccoli.Elkvandezegewassen vraagt
zijneigenteeltmaatregelen,arbeidenplanning. Nieuw
voordetuinder, maar ook nieuwvoorde consument.
Latenwe hopendateenoverstap naar dezenieuwe gewassen
eenstap indegoede richting is.
Eenkonischeen
eenslanke wortel
van rammenas

Wanneerwitte rammenas inpaperpot isopgekweekt,moetmenindiepegeelen planten
Chinesekoolisnieterg arbeidsintensief

PROEFSTATION

Nogteweinig gewaardeerd
door Nederlandse
consument

INHOUDSOPGAVE
Hetvierdekleinegewasindeze
serieiskoolrabi. Deverschillendeonderwerpen zijnweer invijf
hoofdstukken ondergebracht.

PRIJSVORMING
ENAFZET
Koolrabivoordeversemarkt is
een echtvoorjaarsprodukt. In
hetvoorjaar zijnerruime exportmogelijkheden. Met dooroogstenkanmen eengroot percentage knollenvan eerste kwaliteitkrijgen.

TEELTINFORMATIE
Teeltomstandigheden, werkzaamheden, zaaien en planten
bijdeteeltvan koolrabi. Rassenkeusen gebruikswaarde-onderzoek.

TEELTPLANNING
Bijdeteeltplanning moet rekeningwordengehouden met de
wijzevanopkweek. Ineen proef
isnagegaan inwelke periode
men het besteter plaatse kan
zaaienenwanneer men beter
gebruik kanmaken van losse
planten of planten in perspot.

ARBEID
Deoogstvankoolrabi isbehoorlijkarbeidsintensief, vooral als
men enkelekerenwil dooroogsten.

SALDOBEREKENING
Ook bijdesaldoberekening komenw ew e e r o p devraag terecht
ofw e terplaatse moeten zaaien
of moetenwerken met plantmateriaal. Het saldokan er namelijk
sterk doorworden beïnvloed.

Pft

Koolrabismaaktnaar
Koolrabi is vooral bestemd voor uitvoer
naar West-Duitsland. Bijde Nederlandse
consument is deze groente nog steeds
niet erg in trek. Door deafdeling „Reclame"van het CBTwordt getracht dezesituatie te verbeteren. Zo zijn enkele folderssamengesteldwaarin beknopt staat
beschreven waarop men moet letten bij
aankoop van dit produkt, hoe men de
knollen moetklaarmaken en inwelkegerechtenzezijntegebruiken.Ten onrechte wordt koolrabi vaak vergeleken met
koolraap. Bij koolraap hebben wij te maken met een verdikking van de wortel,
koolrabi iseen verdikte stengel. Koolrabi
vormt derhalve een bovengrondse knol
waarop de bladeren verspreid staan ingeplant. De smaak van koolrabi gaat
meer inde richtingvan bloemkoolstronkjesdanvankoolraap. Mededoordeonbekendheid met dit produkt zien wij nog
vaakdatdehandel endeconsument voor
degrootsteknollendehoogsteprijsbeta-

koolrabi

len. Dit istenonrechtewantde kwaliteitbewuste afnemer zal in feite aan jonge
malseknollenvan 6tot maximaal 1 Ocm
diameterdevoorkeurgeven.
Vooral in het voorjaar bestaan er ruime
exportmogelijkheden naar West-üuitsland. Het vroege produkt wordt onder
glas geteeld, de eerste koolrabi uit de
vollegrond kan omstreeks half mei wordenverwacht. Overdejuiste oppervlakte
zijngeen officiële cijfers bekend.Aan de
hand van de veilingaanvoer kan het
areaalvoordeverse marktgeraamd worden op 40 à45 ha. Daarnaast wordt de
laatstejaren eenhoeveelheid koolrabiop
contract geteeld, bestemd voor de diepvriesindustrie. Het contractareaal bedraag zo'n 50à55 ha,zodatdetotaleoppervlakte op 90 à 100 ha wordt geschat.
Voor afzet aan deverwerkende industrie
heeft men graag een grote knol. Deze
magechter niethoutigofvezeligzijn.

Veilingaanvoer enprijsvormingvankoolrabi
(vlaand
2ehelft mei
juni

gem. pr sinet /stuk
1975
1976

1977

1978

879

30

31

45

37

1975
1690

x1000stuks
1976

1977

1978

1188

660

1139

738

739

1042

25

20

31

22

juli

412

354

454

736

19

29

21

26

augustus
september
oktober
november

360

393

482

708

20

36

24

27

202

320

265

468

25

25

25

22

202

327

278

308

23

23

24

19

52

80

215

210

28

29

26

24

december
totaalt / m half december

8

15

54

35

27

30

30

38

4065

3415

3147

4386

26

27

30

27

Bron:Centraal BureauvandeTuinbouwveilingen

Koolrabi
Voor de verse markt is koolrabi nog een
echt voorjaarsprodukt. In mei en juni
vindt de grootste aanvoer van de vollegrond plaats. In juli en augustus ligt de
aanvoer duidelijk op een lager niveau, al
moet opgemerkt w o r d e n dat de aanvoer
in 1 9 7 8 i n d e z e p e r i o d e a a n z i e n l i j k g r o t e r
is geweest dan in voorgaande jaren. Na
augustus loopt de aanvoer verder terug.
Hoewel de cijfers over 19 79 nog niet
compleet zijn, blijkt uit de wekelijkse
marktoverzichten van het CBT dat de
aanvoer in het voorjaar (glas) dit jaar groter isgeweest dan in 19 78 en dat de aanvoer van koolrabi uit devollegrond kleiner
zal zijn. Het totaal zal ongeveer uitkomen
op 4 miljoen stuks, dit komt overeen met
deaanvoer in 1 975.
De prijsvorming is in de zomer zeer
constant. Ook in 19 79 w e r d gemiddeld
ruim 2 0 c e n t p e r s t u k b e t a a l d . Bij d i t p r i j s niveau iskoolrabi voor vollegrondsbedrijven een interessant gewas, vooral als
wordt uitgegaan van losse planten die op
eigen bedrijf w o r d e n opgekweekt, of van
eenter plaatse gezaaid gewas.
Deafzet van koolrabi naar de diepvriesindustrie heeft voornamelijk inde zomer en
inde herfst plaats. Voor afzet in de zomer
wordt in het voorjaar ter plaatste gezaaid
en kan na de oogst nog een nateelt
worden uitgevoerd. Voor afzet in de
herfst wordt koolrabi in de zomer als
tweede vrucht, dus als nateeltgewas, gezaaid.

Bewaring
Koolrabi met blad is slechts korte
rijd bewaarbaar. De beste bewaartemperatuur is 0-1°C bij een relatieve
luchtvochtigheid van 9 0 - 9 5 °C Onder
deze condities kan koolrabi metblad circa
drie w e k e n w o r d e n bewaard. Knollen
zonder blad zijn aanmerkelijk langer
houdbaar.
Ergaan ongeveer 2 0 knollen ineenveilingkist

Oogsten
ineenjongstadium
Voor afzet op de verse markt is het gewenst de knollen in een vrij jong stadium
te oogsten. In het tijdvak van 1 6 mei tot
en met 3 0 november bedraagt de minimumdiameter 6cm. In het algemeen zijn
dit nog ergjonge en vrij kleine knollen. De
meeste telers w a c h t e n met het oogsten
tot deknollen een doorsnede hebben van
7-9 cm. Naarmate de knollen groter en
ouder w o r d e n neemt de kans op verhouting envezeligheidtoe. Hierbij zijn echter
duidelijk rasverschillen w a a r g e n o m e n .
Voor het verkrijgen van een maximaal
aantal knollen van 1 e kwaliteit moet het
gewas een paar keer w o r d e n doorgeoogst. Men snijdt of knipt de knol van
het pootje. Aangezien het pootje spoedig
hard en houtig is, voldoet het knippen
met een snoeischaar beter dan het snijden met een mes. Tijdens de oogst w o r den tevens de buitenste, meestal lang!
gesteelde bladeren verwijderd. De knollen w o r d e n vervolgens los in plastic veilingfust of in een eenmalig fust verpakt.
Afhankelijk van de knolgrootte komen er
15, 20, 25 of 3 0 stuks per verpakkingseenheid. Het fust wordt veelal door
deaanvoerder van een dekvel voorzien.
Bij een goed uitgevoerde teelt kan men
met dooroogsten zeker 8 0 a 9 0 %1 e k w a liteit knollen van de gewenste grootte
oogsten. Knollen van 1ekwaliteit moeten
volgens de voorschriften van het Produktschap voor Groenten en Fruit intact,
gezond, zuiver en vers zijn en vrij zijn van
schieters, vreemdegeur en smaak en abnormale uitwendige vochtigheid. Bovendien mogen deknollen niet vezeligzijn en
geen diepe scheuren vertonen. Ze moeten op de veiling afgeleverd w o r d e n met
enkele frisse bladeren en gesorteerd
naar een maximale middellijn. Vooral bij

Relatiediameter/gewicht enopbrengst in ton per
ha
Diameter in
Gem.gewicht
Opbrengst inton
cm
ingrammen
perhabij 80.000
perstuk
oogstbareplanten
5
6
7
8
9

80

6,4

125
175
230
310

10,0
14,0
18,4
24,8

10

400

32,0

11

500

12

630

40,0 .
50,4

kleine knollen kan het gewicht bij een
grootteverschil van 1cm 5 0 % toenemen.
De tabel geeft de relatie d i a m e t e r / g e w i c h t en de opbrengst aan voor koolrabi
zonder blad, w a t vooral voor afzet n a a r d e
verwerkende industrie een belangrijk
gegeven kan zijn.

Afzet voor industrie
Voor afzet naar de verwerkende industrie
heeft m e n graag grote knollen; ook voor
deze bestemming mogen ze niet houtig
en vezelig zijn. Op de contractpercelen
worden de knollen machinaal geoogst
met bij voorbeeld een aangepaste
aardappelrooimachine en voor de aflevering geheel ontbladerd. Het produkt
moet gaaf en gezond zijn zonder vreemdegeur of smaak.
Bijdeoogstvankoolrabi wordthethoutige
pootjemetdesnoeischaar doorgeknipt

gaan zwellen, neemt de waterbehoefte
toe. Bij een knolgrootte van 3 a 4 cm
vraagt het gewas, zeker bij warm weer,
veel vocht. Om voortijdige vezelvorming
in de knol tegen te gaan is tijdens de
droogteindit stadium enkele kerenberegenenper week noodzakelijk. Eenregelmatige vochtvoorziening gaat ook het
scheurenvandeknollen tegen.Vlak voor
hetoogsten moet men echterweer voorzichtig zijn met water geven, omdat bij
volgezogenplanten deknollen gemakkelijkopenbarsten.

Grond,water
enbemesting
Deteeltvankoolrabiismet succesmogelijk op iedere grondsoort die zich in een
goede conditie bevindt. De grond moet
goed doorlatend zijn om groeistoornissen, vooral op het einde van de teelt, te
voorkomen. Echter „tuingronden" zijn
uitstekend
geschikt.
Op
zware
grondsoortenslaathetgewasvaak moeilijk aan en wordt door de trage groei
veelal weinig blad gevormd. Op humeuze, lichte grondsoorten ontstaat daarentegen spoedig een te weelderige bladontwikkeling in verhouding tot de knol.
Bijderassenkeuzedient men rekening te
houden metdegroeikracht vandegrond.
Daarnaast kan men via de bemesting
heelwatregelen.
Grondendiebesmetzijnmetknolvoet komen niet voor de teelt van koolrabi in
aanmerking.Opslempgevoeligegronden
verdient het aanbeveling eenflinke hoeveelheid organisch materiaal door de
bouwvoor tewerken. Bijkoolrabi hebben
wij namelijktemakenmet eengewas dat
een beperkt en vrij oppervlakkig wortelstelsel heeft. De wortels ontwikkelen
zich het best in een vochthoudende humeuzebovenlaag.
Ineenjongstadium heeft koolrabi weinig
behoefte aan vocht. Pas als de knollen

Tenaanzienvanfosfaat enkali stelt koolrabiweinigbijzondere eisen. Opgronden
dieineengoedevoedingstoestandverkeren kan men voor een eerste teelt doorgaansvolstaan met 100kgP2O5 en 175
kgK 2 Operha.Wordt koolrabials tweede
gewas geteeld, dus bij nateelt, dan
volstaat men veelal met uitsluitend een
N-bemesting. DeN-behoefte van het gewas is vrij groot. Afhankelijk van de
grondsoort en de N-toestand van de
grondgeeftmen alsbasisbemesting vóór
hetplanten 100a 125kgNper ha.Alsde
knol een doorsnede heeft van ca. 4 cm
volgt veelal nog een overbemesting van
zo'n 50kgN per ha. Hettotaal komt hierdoorop 1 50à175kg. Bijeen nateelt kan
vóór hetplanten meestal met 75 a80 kg
N per ha worden volstaan. Omdat magnesiumgebrek bij koolrabi geen onbekend verschijnsel is, wordt aangeraden
bijgebruikvanenkelvoudige meststoffen
patentkalien/of magnesamonte nemen.

Eenregelmatigevochtvoorzieningvoorkomthetscheurenvandeknollen

Bij gebruik van een samengestelde
meststof zoumenbovendiencirca 300kg
kieserietperhakunnenstrooien.

Bemesting

V

Qn

<

Ziekten
enonkruid
Demeeste ziekten en plagen die in kool
voorkomen laten ook koolrabi niet ongemoeid. Het zou te ver voeren deze in dit
bestek uitvoerig te behandelen. Wij
volstaandaarom met een korte beschrijving van de belangrijkste ziekten en plagen.
Koolrabi is tamelijk gevoelig voor knolvoet. Opgrondenwaar dezeziekte voorkomt kunt u beter met koolrabi wegblijven. Eendirecte bestrijding van knolvoet
isniet mogelijk.
Wittemadenvandekleinekoolvlieg kunnenwij onderin deknol bij de stengelbasis aantreffen. Debestrijding bestaat uit
hetspuiten met 12-16 1 chloorfenvinfos
(Birlane),81trichloronaat (Phytosol)of 12
Ifonofos (Dyfonate)per havóór het plantenvandekoolrabi.
Valse meeldauw veroorzaakt geelwitte
vlekkenopdebladerenmetaandeonderzijde een paars-wit schimmelpluis. Het
komt voor bij jonge planten die in een
vochtige omgeving worden opgekweekt.
In dit verband wordt aangeraden om bij
deopkweekvanhetplantmateriaal onder
glas goed te luchten. Verder kan op het
plantenbed met zineb worden gestoven.
Bij koolrabi bestaan duidelijke verschilleningevoeligheidtussenderassen.
Een specifieke kwaal bij koolrabi is verderdatdeoogstrijpeknolnogaleensaangetast kan zijn door Botrytis. Er treedt
dan schimmelvorming op aan de onderkant van de knol waar oude bladstelen
zijn afgestoten, dus bij afstervend weefsel,enwaar deknoldegrond raakt. Rassen met een erg kort pootje zijn erg gevoelig voor Botrytis. Bij een beginnende
aantasting zou men kunnen spuiten met
250gtotyfluanide(EupareenM)perha.
Koolrabi iseen aantrekkelijk gewas voor
rupsen. Vooral in de zomer- en herfstteeltkandeschadeaanzienlijk zijn. Koolrabi vormt relatief weinig blad, de plantenzijnspoedigkaalgevreten. Bovendien
wordt het produkt voor de verse markt
metbladaangevoerd. Hierbij ishetnoodzakelijk dat het blad onbeschadigd is. Bij
koolgewassen zijn verschillende middelen toegelaten, vooral met permethrin
(Ambush)werden dit seizoen in de praktijkzeergoedeervaringenopgedaan.Van
dit middelwordt slechts 200g/ml per ha
gebruikt. Bij koolrabi wordt jammer genoegnietsovertoegelaten middelen vermeld.
Door de open bladstructuur kan koolrabi

Koolrabi

Zaaien
of planten?

Opgrondenwaar knolvoet voorkomtkunt u
metkoolrabibeter wegblijven

Indezomerwordtkoolrabi spoedig door
rupsenkaalgevreten

vooral bij de hartblaadjes vrij zwaar door
bladluizenworden aangetast. Aangezien
het produkt met blad wordt aangevoerd,
is een regelmatige controle van hetgewas opdeaanwezigheid van bladluizen
noodzakelijk.

Koolrabi kan ter plaatse, in perspottenen
op zaaibed w o r d e n gezaaid. De tekiezen
methode is afhankelijk van deteeltwijze.
Voor dev r o e g e t e e l t w o r d t uitsluitend onder licht v e r w a r m d glas inperspotjes opgekweekt. Voor de zomer- en herfstteelt w o r d e n de planten in perspotten
of als losse planten onder koud staand
of platglas opgekweekt. Voor de c o n tractteelt wordt overwegend ter plaatsegezaaid.
Het zaadvan koolrabi isrond van vorme n
donkerbruin van kleur. Goed zaad heeft
een 1.000-korrelgewicht v a n ca. 3,5
gram en bestaat grotendeels uitdefracties 1,4en 2,0 doorsnede; 1gram bevat
derhalve circa 2 8 0 zaden. S o m m i g ehybriderassen hebben grover zaad,ditgaat
vaak samen meteeniets hogere kiemkracht. Bijzaaien opzaaibed onder glas
rekent men op125 à 1 5 0 g o e d e planten
uit 1gram zaad. Bijhet zelf opkweken in
perspotten w o r d e n w e l 2 zaadjes per
potje gelegd; na opkomst wordt het
kleinste plantje weggeknepen. Plantenkwekers leggen 1 zaadje per potje,, bij deze methode heeft m e neen
aantal loze potjes.
Bij terplaatse zaaien geeft m e n de voorkeur aan gefractioneerd zaaddat met een
precisiezaaimachinewordt gezaaid. Voor
Ofkoolrabiterplaatsegezaaidof geplant
wordt, hangtvandeteeltwijzeaf

het verkrijgen van een plantgetal v a n8 0
à 9 0 . 0 0 0 p e r ha isbij zaai op eindafstand
bij een opkomst van 8 0 % circa 5 0 0
gram zaad nodig. W i lmen er zekervan
zijn dater voldoende planten komen te
staan die regelmatig over het veld
zijn verdeeld, dan moet de zaadhoeveelheid w o r d e n verhoogd tot circa
1,2 à 1,5 kgper ha. Bij deze hoeveelheid moet na opkomst w o r d e n gedund.
Bij opkweek in potjes is eveneens 5 0 0
g nodig bij 1 zaadje perpotje en 1.000
g per ha indien 2 zaadjes perpotje w o r dengezaaid.
Bij de opkweek van losse planten op zaaibed onder glas moet men rekenen op circa 7 5 0 g r a m zaadvoor 1 ha.

Plantafstand
Voor de vroege zomerteelt past m e n
overwegend deplantafstand van 30x25
cm toe. Ditbetekent ruim 1.300 planten
per are. Opgronden waar een weelderige
groei iste verwachten plant m e n i n d e zomer soms iets ruimer, bijvoorbeeld
30x30 c m : dit zijn ruim 1.100planten
per are. Voor de herfstteelt ishet in verband met valse meeldauw en Botrytis
vaak gewenst nogw a t ruimer te gaan,
bijvoorbeeld op4 0 x 3 0 c m . Er komen dan
8 3 0 p l a n t e n per are testaan. Genoemde
afstandengelden zowel voor doorpluk als
voor éénmalige oogst.
Voor contractteelt w o r d t overwegend
ter plaatse gezaaid. De rijenafstand is afhankelijk van zaai- enoogstmachine en
zal meestal 3 7 1 / 2 c mof 5 0c m bedragen. Gestreefdwordt naar een plantgetal
van 8 0 à 9 0 . 0 0 0 stuks per ha. In de rij zal
daarom op respectievelijk 3 0en2 5 cm
eenplant moeten staan.

Onkruidbestrijding
Voor dechemische bestrijding van het
onkruid kan een week nahet uitplanten
gespoten worden met7 kg propachloor
6 5 % per ha. De beste werking wordt
verkregen als degrond vochtig isbij de
behandeling en als na de bespuiting enige regen valt of eenlichte beregening
wordt toegepast. Propachloor iseen bodemherbicide met weinig contactwerking. Het middel moet daarom op
onkruidvrije grondworden gespoten.
Uit proeven van het PAGV isgebleken dat
propachloor ook bijterplaatse gezaaide
koolrabi kon worden toegepast. Erwordt
dan vóór de opkomst gespoten met7 kg
per ha. Voor een goede werking zijn dezelfde condities als bij toepassing na het
uitplanten vereist. Toepassing van propachloor opter plaatse gezaaide koolrabi
(grotere oppervlakte dan geplante) heeft
echter geenofficiële toelating.
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Rassenmetwitte knollen
genietendevoorkeur
Bij koolrabi kunnen w i j qua kleur t w e e
hoofdtypen onderscheiden, namelijk rassen met een groene bladkleur en een
bleekgroene knol, gewoonlijk w i t t e rassen genoemd, en rassen met een blauwviolette blad- en knolkleur die bekend
staan alsdeblauwe rassen.
De witte rassen werden oorspronkelijk
alleen voor de teelt onder glas en onder
zeer gunstige omstandigheden in de vollegrond gebruikt. Het oude sortiment
bestond uit rassen met een vrij platte
knolvorm en meestal een grote gevoeligheid voor schieten. Bovendien liet de
uniformiteit vaak te w e n s e n over en w a ren de knollen gevoelig voor barsten
en houtigheid.
De blauwe rassen zijn in het algemeen
w a t forser en sterker dan de w i t t e . Ze
werden daarom oorspronkelijk gezien als
derassen voor dez o m e r - e n herfstteelt in
de vollegrond. Ook deze rassen w a r e n
nogal heterogeen en vaak erg gevoelig
voerbarsten en verhouting.
Vooral door kweekwerk van degebr. Rogglite Hilterfingen (Zwitserland) zijn vanaf
1957 voor de vollegrondsteelt een paar
goede rassen naar voren gekomen zoals
Trero (een w i t ras voor de vroege teelt),
Lanro (een w i t ras voor de zomer- en
herfstteelt) en Blaro (een blauw ras voor
dezomer- en herfstteelt). Voor afzet op de
binnen- en buitenlandse markt komen
vrijwel alleen rassen met w i t t e knollen in
aanmerking. De blauwe rassen zijn in
Nederland vrijwel onverkoopbaar. Alleen
Zuidwest-Duitsland vraagt dit type, maar
veel afzetmogelijkheden voor Nederlandse koolrabi lijken daar niet te liggen.

Rassenvoor de zomeren herfstteelt
In 1974werden door hettoenmalige PGV
te Alkmaar in samenwerking met de regionale proeftuinen proeven genomen
met rassen die toen in aanmerking k w a men voor de zomer- en herfstteelt (tabel1).
Bij de zaadje/potje methode duurt de opkweek van het plantmateriaal in de zomer ongeveer 2 5 - 2 8 dagen. Te Vierpolders en Wieringerwerf werden de
plantjes in perspotten verspeend, de opkweekperiode duurde hierdoor zes w e ken.Te Bredaw e r d eenjonge plant uitgezet. Op de proeftuin te Helden w e r d e n de
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Pollux iseenvrij laatblauw rasmetveelblad

rassen in een keer geoogst, op de andere
proeftuinen w e r d e n de veldjes doorgeoogst.
In deze proef w e r d e n zeven w i t t e rassen
en één blauw ras op diverse eigenschappen beoordeeld. Van de w i t t e rassen
wordt één ras inmiddels niet meer in de
handel gebracht zodat in tabel 2 de resultaten van zes w i t t e en een blauw ras
zijn samengevat.
Primavera weiss is een kweekprodukt
van Van Waveren uit Duitsland. Het is
een vroeg ras met een mooie knolvorm.
Eenbezwaar isde geringe bladontwikkeling. Hierdoor isdit ras feitelijk alleen geschiktvoorzeer groeikrachtige gronden.
Trero heeft in deze proef vrij goed voldaan, al is de bladinplant aan de grove
kant. Het korte pootje betekent dat de
knollen bijna opdegrond zitten waardoor
de kans op „ a a n s l a g " aan de onderkant
vrij groot is.
Prima is een Japanse hybride die oorspronkelijk onder de naam Primette door
ENZA in de handel is gebracht. In 1 9 7 4
heeft deze hybride in de zomerteelt voor
de verse markt zeer goed voldaan. Na
1974 is gebleken dat Prima in de vroege
teelt te gevoelig is voor schieten, t e r w i j l
voor industrieteelt te snel verhouting optreedt in knollen die groter zijn dan 8 a 9
cm.
Marko iseen Duits ras met een vrij platte
knol. In de zomerteelt heeft dit ras vrij
goed voldaan, voor de herfstteelt is Marko vanwege het korte pootje niet geschikt.
Lanro heeft in de rassenproef zeer matig
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No. 78 iseenvroeg rasmet eenrondeknol
enkortblad
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voldaan. De uniformiteit liet veel te w e n sen over en de knollen w a r e n nogal gevoelig voor scheuren. Wegens de geringe
gevoeligheid voor verhouting wordt Lanro w e l vrij veel voor de contractteelt gebruikt.
Winette is een tamelijk late hybride die
zeer matig heeft voldaan. De bladinplanting was vrij grof, daarnaast w a r e n de
knollen-gevoeligvoor scheuren.
Blaro zal vanwege de blauwe kleur w e i nig worden geteeld, qua teelteigenschappen heeft dit ras vrij goed voldaan.

Rassenvoor devroege teelt
Voor de vroege teelt gaat het om rassen
die een oogstbare knol vormen en die
goed bestand zijn tegen schieten. Gebleken is dat de hybride Prima (Primette) te
gevoelig isvoor schieten en daardoor niet
in aanmerking komt voor de vroege teelt.
In 1978 en 1979 w e r d opnieuw een rassenproef opgezet, ditmaal gericht op de
gebruikswaarde voor de vroege teelt.
Voor deze proef w e r d e n zeven rassen i n gezonden waarvan er na een jaar twee
door de betreffende selectiebedrijven
werden teruggetrokken. De rassen w e r den op twee data gezaaid en geplant; de
beproeving vond plaats te Alkmaar en te
Meterik (tabel 3).
Bij de vroege teelt speelt de temperatuur
tijdens de opkweek van het plantmateriaal een belangrijke rol ten aanzien
van de schietneiging. Om de schietneiging teonderdrukken zijn de planten voor
de rassenproef opgekweekt bij 15°C.

Koolrabi
Tabe;•»—Rassenproevenin1974voordezomer-enhertstteelt
Proeftuin

Zaaidatum

Plantdatum

Opkweekpenode

Oogstpenode

Alkmaar

22april

20mei

28dagen

27juni-16juli

Vierpolders

24april

5juni

42dagen

17juli -24juli

Wieringerwerf

26april

7juni

42dagen

26|uh-16aug.

Helden

15mei

23dagen

beginaugustus

Breda

10juli

21dagen

17sept.-15okt.

7juni
31juli

T-ibel2 - Rev.iltiitenvandernssenpror-venir

-

1974
Stek

I!i_-'k'_|lijl

Viu'-'y
heid

in%

in%-

blad

blad

vorm

pootje

Primaveraweiss

Haubner

81

73

27

4,0

8,5

8,0

6,0

5,8

Trero-Roggli

Nunhem

82

88

12

7,0

5,5

7,0

3,5

6,0

Prima(Primette)

ENZA

83

90

10

7,8

8,0

7,0

7,0

7,3

Marko

KarlHild

84

90

10

6,5

8,0

5,5

3,5

6,5

Lanro-Roggli

Nunhem

86

80

20

8,8

5,0

7,0

6,0

4,8

Winette

ENZA

89

74

26

8,3

5,0

8,0

6,0

5,0

Blaro-Roggli

Nunhem

88

90

10

7,5

6,0

7,5

6,0

6,0

Kwal. 1

Lengte Grofheid Knol-

-

Hüb

Lengte G W

S»*tf

Vroegheid:uitgedruktinaantalgroeidagenvan zaai-tot5 0 %oogstdaturn.
Kwaliteit Iin%:percentagegaveknollenvan7-10cmdiameter.
Stekin%:vnl.gescheurdeknollen,verdertekleineknollenenandereafwijkingen.
Lengteblad:1=zeerkort;9=zeerlang.
Grofheidbladinplanting: 1=zeergrof;9=zeerfijn.
Knolvorm: 1=zeerplat;5=platrond;7=rond;9 =hoogrond.
Lengtepootje:gedeeltevan grondtotknol:1 =zeerkort;9=zeer lang.

..^BL.. •«-

GW. =gebruikswaarde:1=zeerslecht;6=voldoende,9=zeergoed.

| ||B
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Prima (Primette) heeft in d e z o m e r t e e l t g o e d
voldaan, maar isnietgeschiktvoord evroeg e teelt

Tabel3— Rassenproevenin1 9 7 8en 1 9 7 9voordevroegeteelt
Proeftuin

Jaar

Zaaidatum

Plantdatum

Opkweekpenode

Oogstpenode

Alkmaar

'1978

I 17februari

10april

52dagen

23mei-22juni

Alkmaar

1979

I

6februari

5april

58dagen

25 mei-15juni

Meterik

1978

1 17februari

10april

52dagen

Meterik

1979

II 6februari

12april

65dagen

5/6-11/6-18/6

Alkmaar

1978

I110maart

20april

41dagen

30mei-22juni

Alkmaar

1979

II28februari

10april

41dagen

29mei-15juni

Meterik

1978

I110maart

24april

45dagen

14juni

Meterik

1979

Il28februari

12april

43dagen

5/6-11/6-18/6

5juni

Tabel4— ResultatenvanderassenproeveninT9 7 8en1 9 7 9
Ras

Merkomst

Vroegheid

Oogstin%
kwal1

stek

schie-

Lengte Grofh. Knol-

Lengte G W .

blad

blad

vorm

pootje

ters
Zaail
No. 5106

Nunhem

107

87

13

0

5,8

7,1

6,8

5,5

6,3

Castor

RoyalSluis

108

94

4

2

6,6

7,0

6,4

5,8

6,5

No. 78

L deMos

109

95

5,8

6,4

7,2

5,8

6,3

Nunhem

111

91

.5
7

0

Trero

2

6,3

6,8

6,7

5,1

6,2

Pollux

RoyalSluis

117

94

5

1

7,8

6,9

7,7

7,9

6,4

ZaaiII
No. 5106

Nunhem

89

83

17

0

6,2

7,0

6,5

6,0

6,4

No. 78

L.deMos

90

90

10

0

5,6

6,9

6,7

5,8

7,1

Castor

RoyalSluis

92

94

6

0

6,1

6,9

6,0

5,7

6,7

Trero

Nunhem

93

91

9

0

6,7

6,1

6,2

5,3

5,8

Pollux

RoyalSluis

97

96

4

0

7,8

6,9

6,8

8,0

6,5

Dezetemperatuur istotcirca 1 weekvoor
het uitplanten gehandhaafd en daarna
teruggebracht tot circa 7°C om de planten enigszins afteharden. De opkweek
vondplaatsin6cmperspot.
Naast de beoordelingen zijn ook diverse
waarnemingen gedaan. Daarvoor werd
te Alkmaar één of twee keer perweek
doorgeoogst. Als optimale knolgrootte
werd 6-8cm aangehouden. In Meterik

is de eenmalige oogst toegepast met
drie oogsttijdstippen dieelk eenweek
van elkaar verschilden.De belangrijkste
resultaten vandit tweejarig onderzoek
zijn intabel 4 samengevat. Voor de legenda kanverwezen worden naar de
zomer-enherfstteelt.
No. 5106 iseenvroegwitte hybride met
een ronde knolvorm, matig lang blad,
weiniggevoeligvoorvezeligheid, nietge-

voelig voor schieten, maar wel gevoelig
voorscheuren.
Castor is eenvroeg wit ras met een
enigszinsplatrondeknolvorm,matig lang
blad,ietsgevoeligvoorschietenentamelijk gevoelig voor vezeligheid. De gevoeligheidvoorscheurenwasteAlkmaar gering ente Meterik matig. Hoewel Castor
qua uiterlijk in beide zaaitijden een relatief hoge gebruikswaarde behaalde is dit
rasvanwege devezeligheid minder gunstig in de eindbeoordeling naar voren
gekomen.
No. 78 kwam eveneens als een vroeg
wit rasmeteen ronde knolvorm naar voren. Het blad was aan de korte kant,de
knollen waren weinig gevoelig voor
scheuren en vezeligheid enniet gevoeligvoorschieten.
Trero iseen witrasmet ronde tot iets
platronde knollen en niet uitgesproken
vroeg. Hetbtadwas matig lang met een
redelijke bladinplanting. Trero was iets
gevoelig voor schieten enscheurenen
weinig gevoelig voor vezeligheid. Inde
tweedezaaiwasdegebruikswaarde ampervoldoende.
Pollux iseenvrij laatblauw rasmet inde
eerstezaaieenenigszins hoogronde, tollige,enindetweedezaaieenrondeknolvorm. Pollux vormde lang blad en een
langpootje. Degevoeligheid voor scheuren,schietenenvezeligheidwasgering.

Nieuwe rassen
In 1979 zijn enkele nieuwe rassen in
oriënterendeproevengunstig naar voren

gekomen. Het betreft t w e e w i t t e rassen
terwijl ook een nieuw blauw ras nogal de
aandacht heeft getrokken. Een korte beschrijving van deze rassen volgt hieronder:
S G 9 5 2 is een w i t ras van P a n n e v i s /
Sluis en Groot met een platronde tot ronde knolvorm, vrij kort gekarteld blad, een
fijne bladinplanting en een halfhoge
poot. Dit ras is iets gevoelig voor scheuren, niet gevoelig voor schieten en goed
bestand tegen vezeligheid, ook in een
ouder stadium.
Prinovit is een w i t ras uit Duitsland (v.
Waveren) met een platronde tot ronde
knolvorm, matig lang gekarteld, smal
donkergroen blad en een open gewas
met weinig bladstelen. Prinovit is iets gevoelig voor scheuren en niet gevoelig
v»or schieten en vezelig w o r d e n .
Azur-Star is een nieuw blauw ras uit
West-Duitsland (Hild Marbach) dat in
korte tijd in Duitsland bijna alle andere
blauwe rassen heeft verdrongen. De
kleur van dit ras is opvallend azuurblauw, de knolvorm is mooi rond, de loofinplanting is f i j n . De gevoeligheid voor
schieten en verhouting is gering. Wordt

REUZENKOOLRABI:
EEN APARTGEVAL
Eon vin de grootste problemen bij
koolrabi is onmiskonbaai
deynvoeliy
hiedvooi vB/rh oirniny of verhouting,
i mual ,ils iets lu laat windt yoooyst.
Verhalen uit Duitsland dm men superkuohabi's nittt gewichten vtui 5 tot 1O
ky kon ooyston loken dun ook ery on
geloofwaardig
Do/oin/orrruitiehetrol
hul rus SiifJi.'tschmolz van d/j fir/nti J.
H Doicke uil Uelzen in WestDuitsland. Volgens do kwek ui k;m hot
gewas Inj tien unmoplantaf stand van
bijv 60 A60 cm dergelijke /waro knolIon van ijoede kwaliteit voorthi enge. •
Opdo tuin van het PAGVleAlkmns•••
dit nis in 1.9/9 tor oiientatie goto-1 ••
O/i J3 npnl is onder staand glas m 't
cm perspot gezaaid. Op 28 mei is u.l
yoptant bij oen plantafstand
!••'/'
GO*60 cm Hot yowns groeide »•••••
vankelijk noyai wild; hot uilttrlijk i >>i
deknol bleef lange tijd erg ruw dooi <ie
fry zware blad stol on. Geleidelijk i'-m
begon het uitat lijk er echter betei u I
tonen. De graai ervan is echter ne-ial
traag, pas begin September (dus 13o >
140 flogen na /aai) waren de groot' !••
exemplaren 20 tol 25 cm in dnomne
de Dere hadden eon gewicht van 31<t
4 kg Hot schilverlies eivan was l>-i
een schildikte van 1 cm ca. 20% D>'

Koolrabigre

Primavera weiss is een vroeg ras met een
geringe bladontwikkeling

in de Duitse rassenlijst aanbevolen voor
vroege teelt onder glas en folie en voor
vroege teelt in de vollegrond. Ook voor de
zomerteelt zijn met dit ras zeer goede resultaten behaald. Ook enkele Nederlandse ervaringen met dit ras zijn zeer
gunstig.

inwendige kwaliteit was nog uitstekend. Hoe het gewas zich blijft gedragen wordt verder nagegaan. Gegeven
de nu al gehaalde gewichten kan bij
het aangehouden plantgetal toch al
voorzichtig gedacht worden aan opbrengsten van 80 ton per ha. Duidelijkeperspectieven o.i. voor de teelt ten
behoeve van de verwerkende
industrie, vooral gezien de speling die in
oogsttijdstip mogelijk is. Bij het PAGV
worden de mogelijkheden
van deze
teelt verder nagegaan.

Reuzenkoolrabi;geen fabeltje

Koolrabi groeit vrij snel en kan over een
lange periode w o r d e n gezaaid. Voor de
vroege teelt in de vollegrond kan men
reedsinfebruarizaaien, in m a a r t p l a n t e n
en in de tweede helft van mei oogsten.
Voor de herfstteelt wordt in juli gezaaid
en in augustus geplant. In het vroege
voorjaar bedraagt de groeiduur ongeveer
9 0 dagen. In de zomer loopt dit terug tot
circa 65 dagen, terwijl in de herfst weer
op een w a t langere groeiduur moet worden gerekend. In het schema w o r d t de
groeiduur schematisch weergegeven.
Deze lijnen zijn afkomstig van meerjarige
proeven die op verschillende plaatsen in
Nederland w e r d e n genomen en waarvoor de planten steeds in perspotten w a ren opgekweekt.
Vroege teelt. Het grootste probleem bij
de vroege teelt is de gevoeligheid voor
schieten. Uit het rassenonderzoek is gebleken dat tussen de rassen grote verschillen in gevoeligheid bestaan. V o o r d e
vroege teelt moeten derhalve rassen
w o r d e n gekozen die niet alleen snel een
oogstbare knol kunnen leveren maar ook
goed bestand zijn tegen schieten. Het
schieten kan verder onderdrukt w o r d e n
door de planten onder v e r w a r m d glas op
te kweken. Voor de vroege teelt w o r d t in
f e b r u a r i / m a a r t gezaaid, veelal direct op
een 5cm perspot bij een temperatuur van
16 a 18°C. Na het doorkomen van de
hartblaadjes laat men de temperatuur
iets zakken, maar bij voorkeur niet beneden 12 °C. Alvorens uit te planten tracht
men de planten iets af te harden. Soms
wordt bij deze vroege teeltwijze na het
planten met geperforeerd plasticfolie afgedekt. Dit kan leiden tot 1 à 1 1 / 2 w e e k
'vervroegingvan de oogst.
Zomerteelt. Voor de zomerteelt wordt
vanaf begin april tot omstreeks half juni
onder koud staand glas of platglas gezaaid. Gedurendedeze periode isde temperatuur onder glas voldoende hoog om
zonder verwarming de schietneiging te
onderdrukken. Veelal wordt direct gezaaid in een 4 of 5 cm perspot. Na circa
31 /2weekkanwordenuitgeplant.
Herfstteelt. In de tweede helft van juni
komt gewoonlijk op de tuinbouwbedrijvenveelgrond vrij waarop vroegegewassen hebben gestaan. Deze vrijgekomen
grond kan benut w o r d e n voor een nateelt
van koolrabi. Voor de herfstteelt kan tot
omstreeks half juli w o r d e n gezaaid e n tot
begin augustus uitgeplant. De opkweek

Koolrabi
geoogst. In 1 978 bestond zelfs de indruk
dat bij losse planten minder snel verhouting optreedt. In 1 9 7 9 w a s dit verschil
niet merkbaar. Wel zagen w e in1 9 7 9 in
de losse planten een heviger aantasting
van valse meeldauw. Bijeen goede bestrijding hoeft dat echter geen probleem
tezijn. Ook ter plaatse zaaien isgoed mogelijk. De grond wordt dan echter aanmerkelijk langer in beslag g e n o m e n
waardoor de mogelijkheden van voor- en
nateeltenkleinerzijn. Indien op regelmatige afstand wordt gedund, bestaat tussen het ter plaatse zaaien en uitplanten
geen verschil inopbrengst en kwaliteit.

itvrijsnel
gebeurt onder koud glas in 4 of 5c m
perspot.
Proeven teAlkmaar enMeterik hebben
in 1978 en 1979 aangetoond datvoor
de zomer- en herstteelt ook zeer goed
kan worden gewerkt met losse planten
die goedkoper zijn. Omdat losse planten
minder snel weggroeien duurt de teelt
w e l enkele dagen langer. Desondanks
kan een evengoede knolkwaliteit w o r d e n

Uit de marktoverzichten blijkt dat de veilingprijs voor goede koolrabi voor vers
verbruik in zomer en herfst gemiddeld
slechts 2 0 cent per stuk bedraagt. Bijdit

Indevollegrondmoet koolrabibij eenknoldiametervan 7 à 8 c m w o r d e n g e o o g s t
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prijsniveau spelen de kosten v a n het
plantmateriaal een belangrijke rol.
Perspotplanten m e t e e n richtprijsvan 7,7
et.voor de 4cm pot en 10 et.v o o r d e 5 cm
pot zijn feitelijk te duur voor de vollegrondsteelt. In 1 9 7 8 en 1 979 is daarom
door het PAGV in samenwerking met de
proeftuin Meterik een teeltproef opgezet
w a a r i n perspotplanten w e r d e n vergeleken met losse planten en met ter plaatse
zaaien. A l s proefras fungeerde Prima
(voorheen Primette)die i n d e rassenproef
1974 voor de zomer- en herfstteelt gunstig n a a r v o r e n w a s g e k o m e n .
In beide jaren w e r d drie keer gezaaid,te
w e t e n rond 2 0 april, 2 0 mei en 2 0 juni.
Het object,,perspot" w e r d opgekweektin
5 cm perspot onder staand glas bij m i n i maal 1 5°C. Voor het object „ l o s s e p l a n t "
w e r dopzaaibed indevollegrond gezaaid.
Bij hetuitplanten van de plantobjecten
w e r d gestreefd naar eenplantgrootte van
circa 2 0 c m . De planten hebben dan vier
echte ontplooide bladeren; het vijfde blad
is reeds gevormd, doch m i nof meer
gesloten. Het „ t e r plaatse" zaaien vond
plaats met een precisiezaaimachine; na
opkomst w e r d opdegewenste afstand
gedund. Deplantafstand bedroeg voor
alleobjecten 3 0 x 2 5 cm.
De eerste oogst vond plaats ineen jong
stadium, dat w i l zeggen circa 8 0 % in de
sortering 5-8 cm diameter. Een week later w e r d de tweede oogst uitgevoerd. De

Verloopvanzaai-,plant- enoogsttijdbij
koolrabi. Gebruikte rassen:voorde vroege
teeltenTreroenvoordezomer enherfst teelten Prima

W~*r

Afbeelding1 Verloopvanzaai-,plant-enoogsttijdbijkoolrabi
vroege
teelt
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objecten leverden toen een hoog percentage knollen groter dan 8 c m die reeds
een begin van vezeligheid vertoonden.
Bij de gegevens in de tabel over de opkweekproef wordt daarom alleen de eerste oogstdatum genoemd met vermelding van het percentage goede knollen
van 5-8 cm diameter. Bij de opkweek
komt naar voren dat de perspotplanten
iets eerder uitgeplant konden w o r d e n
dan de losse planten. Het verschil bedraagt slechts een paar dagen en is voornamelijk het gevolg van het verschil in
standplaats. In het algemeen w a s de opkweekduur in 1 97 8 iets korter dan in
1979. De planten van de derde zaai in
1979 w e r d e n feitelijk te klein uitgeplant,
nl. perspot gem. 16 cm en losse plant 13
cm lang. Bij de eerste én tweede zaai varieerde de plantlengte bij het uitplanten
van20-25cm.
Bij de oogst is het opgevallen dat tussen
de opkweekmethoden qua opbrengst en
sorteringsverhouding geen duidelijke
verschillen naar voren k w a m e n . Wel w a ren er verschillen in oogsttijd. In de eerste zaai w a r e n de perspotten het eerst
oogstbaar, gevolgd door ter plaatse
zaaien en tot slot de losse planten. Bij de
tweede en derde zaai w a s de ter plaatse
gezaaide koolrabi af en toe eerder oogstbaar dan het perspotobject. Het gebruik
van losse planten gaf in v r i j w e l alle gevallen enige verlating van de oogst. In de
zomer en herfst is dit, gezien het vrij
constante prijsniveau, van geen invloed
opdegeldelijke opbrengst.
Wat de groeiduur van zaai tot oogst betreft, herinneren w e er aan dat de eerste
oogst in een jong stadium plaats vond
waarbij het percentage knollen kleiner
dan 5 cm varieerde van 6 - 1 8 % . Daarbij
komt dan nog een percentage knollen
van 5-6 cm die eveneens in zomer en
herfst te klein zijn voor de verkoop. Afgezien hiervan w a s de uniformiteit van de
sortering bij alle drie opkweekmethoden
redelijk goed, het g e w a s zou bij door-

oogsten vermoedelijk in t w e e of drie keer
w o r d e n geoogst.
In 1978 w e r d bij de knollen van de
perspot meer houtigheid w a a r g e n o m e n
dan bij de andere objecten. In 1 979 w a s
dit verschil niet aanwezig. Een nadeel
van de perspot is de relatief hoge kostprijsbij levering door een plantenkweker.
Verder zal het transport op het bedrijf en
hetuitplanten meer tijd kosten danbij gebruikvan losseplanten.
De losse planten hebben in beide j a r e n
qua opbrengst en sorteringsverhouding
goed voldaan. Losse planten slaan w a t
moeilijker aan dan perspotplanten, de
oogst komt hier door enkele dagen later.
Voor teelt in zomer en herfst is dit geen
bezwaar. Losse planten kunnen gemakkelijk op eigen bedrijf w o r d e n geteeld. In
1 9 7 9 w e r d in a l l e d r i e zaaitijden op zaaibed vrij veel valse meeldauw waargenomen. Een bestrijding van deze ziekte op
het plantenbed isdus gewenst. Goed opgekweekte planten kunnen machinaal
w o r d e n geplant. Losse planten zijn aanmerkelijk goedkoper dan perspotplanten;
bij kwekers van losse bloemkoolplanten
3,75centper stuk.
Bij ter plaatse zaaien kunnen de planten
ongestoord groeien en leveren ze in de
zomer vrijwel even snel een oogstbaar
produkt alsperspotplanten. H e t z a a i e n e n
uitdunnen gaat waarschijnlijk iets vlugger dan planten opkweken en uitplanten.
Wel moet gezorgd w o r d e n voor een goed
zaaibed en een snelle opkomst. Een trage
opkomst betekent meestal dat de stand
tot deoogst onregelmatig blijft.
Een nadeel van ter plaatse zaaien is dat
de grond circa vier w e k e n langer in
beslag wordt genomen voor deteelt. I n d e
zomer- en herfstteelt is de mogelijkheid
van een voorteelt dus kleiner dan bij de
teelten waar niet ter plaatse wordt gezaaid. Voor bedrijven waar de grond niet
debeperkende factor is, ishet ter plaatse
zaaien van koolrabi echter een aantrekkelijke methode.

Schemaopkweekproet1978en1979
Resultaten 1978
Zaal- Object
datum

20-4

19-5

23-6

Resultaten 1979

PlantOp- Oogstdatum kweek- datum
duur in
dagen

Knollen 58cm
in%

Groeiduur
zaaioogst

79
80
81

67d.
75d.
74d.

82
78

Groei- Zaai- PlantOp- Oogstduur datum datum kweek- datum
duurin
zaaidagen
oogst
34d
23-5
25-6
65d.
19-4
25-5
36d.
3-7
71 d.
2-7
67d.
—
—

19-7

90

61 d.

20-6

30d.

18-7

61

58d.

24-7

83

66d.

22-6

32d.

30-7

77

70d.

14-7

81

56d.

—

—

19-7

76

59d.

24d.

18-8

54d

28-8
25-8

92
77
77

55d.

31 d.

perspot
losseplant
terplaatse

17-5
25-5

27d.
35d.

—

—

perspot

13-6

25d.

losseplant

14-6

26d.

ter plaatse

—

—

perspot

17-7

losseplant

24-7

terplaatse

—

—

24-6
30-6
26-6

Knollen 58cm
in%
67

21-5

17-7

25d.

15-8

81

65d.

17-7

25d.

21-8

83

60d.

62d.

'-

—

13-8

84

52d

22-6

Dooroogsten
Inhet algemeen iskoolrabi eengemakkeIijktetelen gewas dat tot de oogst betrekkelijk weinig arbeid vraagt. Voor het
klaarmaken van het plantbed wordt de
grond vaak gefreesd. Perspotplanten
kunnen dan met een zelfrijdende drukrol
worden geplant. Losse planten zal m e n
meestal met eenpootstok of plantschopje zetten, hoewel het ook mogelijk is om
hiervoor^een plantmachine te gebruiken.
Het ronde zaad van koolrabi kan zonder
omhullen met een precisiezaaimachine
ter plaatse w o r d e n gezaaid. Het onkruid
kan zowel mechanisch als chemisch
w o r d e n bestreden. Bij een juiste toepassing van herbiciden is schoffelen en w i e den vrijwel overbodig.
Tijdens de groei zal men vooral in de zomer steeds attent moeten zijn op rupsen
enbladluizen. Verder i s h e t g e w a s b i j het
begin van de knolvorming vaak dankbaar
voor eenbeetje stikstof.
De oogst van koolrabi is behoorlijk arbeidsintensief, vooral als het gewas
enkele keren moet w o r d e n doorgeoogst.
Deze methode brengt bovendien meestal
een ongemakkelijke werkhouding met
zich mee. Bij de eenmalige oogst kan
men bij voorbeeld op knieën de knollen
bij de grond afgeknipt, vervolgens rechtop staande bijgewerkt en daarna weer in
gebogen houding in kisten gelegd,
meestal met kromme rug door het gewas.
De knollen w o r d e n in gebogen houding
bij de grond afgeknipt, vervolgens rechtop staande bijgewerkt endaarna w e e r in
gebogen houding inkistengelegd.
Inde tabel een voorbeeld van de arbeidsbehoeftebij devroege teelt waarbij wordt
uitgegaan van perspotplanten.
Koolrabi voor de verse markt w o r d t
meestal in kleine oppervlakten gezaaid of
geplant. De arbeidsbehoefte wordt daarom in 1 0 x 1 0 are is 1 ha weergegeven.
Dit betekent dat de arbeidsbehoefte voor
10are koolrabi circa 53 manuren vraagt.
Vroege teelt. Uitgegaan is van circa
1330perspotplanten per are die van een
plantenkweker w o r d e n betrokken. Tijdens de groei gaat gewoonlijk een aantal
planten verloren. Bijdeoogst wordt daarom uitgegaan van een opbrengst van circa 12 0 0 k n o l l e n p e r a r e .
Zomerteelt. In de zomer w o r d t vaak iets
ruimer geplant. Bij een plantafstand van
30 x 3 0 cm komen er ongeveer 1 1 0 0
planten per are te staan w a a r v a n g e m i d deld 1 0 0 0 een oogstbare knol leveren. In
deze periode moet rekening w o r d e n ge-

Koolrabi

lagtveelmanuren
houden met een intensievere bestrijding
van ziekten en plagen. Voor zomer- en
herfstteelt kunnendeplanten op zaaibed
onder koudglas of indevollegrond worden opgekweekt. Voor het planten optrekken, selecteren en uitplanten rekent
meninDuitslandop163manurenperha.
Hierbij moet opgemerkt worden dat daar
ruimer wordt geplant namelijk op 41,7 *
30 cm, dit komt overeen met 80.000
planten per ha. Bij de eenmalige oogst
ArbeicIshehoeftevroeqekoolrabilOx 10arc(extl.pli

vandit aantal komt men in Duitsland op
ruim 270 manuren per ha, te weten 60
manuren voor het afknippen, 180 voor
het schoonmaken en verpakken en 30
voor het transport. De totale arbeidsbehoefte bedraagt daar 485 manuren per
ha, inclusief deopkweek van losse plantenenuitgaandevan 80.000planten per
ha.
Herfstteelt. Voor de herfstteelt wordt in
•itcnopkweek)
Aantal manuren

Werkzaamheden
Hoofdgrondbewerking,ploegenmet 1 schaar

14,7
1,3
1,0
2,4

Kunstmeststrooienmetpendelstrooier
Koolvliegbestrijding, spuitenmetopbouwspuit
Frezenmet4-wieligetrekker,freesbak 180cm
Plantenmetzelfrijdendedrukrol, incl. transport

91,0
9,8
1,6
5,0
3,2

Beregenenvoordeaanslag
Onkruidbestriidingmet opbouwspuit
Overbemestinqstikstof metdehand
Ziektebestrijdingmetopbouwspuit(2x)

Dooroogsten isbehoorlijk arbeidsintensief
enbrengt meestaleenongemakkelijke werkhouding metzichmee

400,0
530,0

Oogst,dooroogsten300knollenperuur
Totaal

- 'ƒ

Nederland ongeveer op 40 x 30 cm geplant, dit zijn 833 planten per are waarvan circa 750 een marktbare knol leveren. De arbeidsbehoefte zal dan overeenkomen met hetgeen in Duitsland is
gemeten, mits men uitgaat van losse
planten. Bij ter plaatse zaaien komt het
optrekken, selecteren en uitplanten te
vervallen. Het zaaien vraagt erg weinig
tijd,voorhetdunnenmetdelangehakzal
menop30 à40 manuren per ha moeten
rekenen. Ter plaatse gezaaide koolrabi
zal meermalig moeten worden geoogst
omdatdeontwikkeling nooit zo regelmatig isalsbij eenuitgeplantgewas. Bij een
capaciteitvan 300stuksperuur betekent
het dooroogsten van 75.000 stuks zo'n
250manurenperha.
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Koolrabi

Besparingop plantkosten
verhoogt hetsaldo
Bijkoolrabizijndekostenvoor het plantmateriaal van grote invloed op het te
behalensaldo.Voorzomer-enherfstteelt
isbij voorbeeld het gebruik van perspotplanteneentekostbarezaak. Bijdevroegeteelt ligt het prijsniveau wat hoger en
zijn perspotplanten verantwoord. In verband met de grote verschillen in opbrengst en toegerekende kosten tussen
deverschillende teeltperioden geven wij
een voorbeeld van het saldo in de vroege-,dezomer- endenerfstteelt.
Bij de vroege teelt is uitgegaan van
perspotplanten die van een plantenkweker zijn betrokken. Een normale plantafstand is 30 x 25 cm, dit komt overeen
met ruim 133.000 planten per ha. Het
percentage oogstbareknollen isbij dooroogsten hoog, wij verwachten daarom
datbijdevroegeteeltzo'n 120.000stuks
per ha worden geoogst. Uitgaande van
20 stuks per veilingkist, betekent dit
6.000kistenvoorfusthuur envracht. Als
veilingprijs ishet gemiddelde aangehoudenvan deperiode half mei tot eind juni
indejaren 1975t.m. 1978.
Bij dezomerteelt isuitgegaan van losse
planten die door een plantenkweker onder koud glas zijn opgekweekt. Voor de
zomerteelt wordt vaker iets ruimer geplant, bij voorbeeld op 30 x 30 cm. Dit
komt overeen met ruim 111.000 planten
per ha. Hiervanzullenongeveer 100.000
stuks worden geveild, dit zijn 5.000
kisten. In de maand juli bedraagt degemiddeldeprijscirca24centperstuk. Men
kandesgewenst zelfde planten op zaaibed in de vollegrond opkweken, terwijl
hetookmogelijk isomvoorde zomerteelt
terplaatsetezaaien.
Desaldoberekeningvoordeherfstteelt is
gebaseerd op ter plaatse zaaien. Bij gebruik van eengewone handzaaimachine
isperhaongeveer 1 kgzaadnodig, naopkomstmoetdanflinkwordengedund. Het
ronde zaad kan ook zeer goed met een
precisiezaaimachine worden gezaaid.
Op een goed zaaibed zou men zelfs op
eindafstand kunnen zaaien,dezaadhoeveelheid kandan terug worden gebracht
tot 400 à 500 gram. Naast ter plaatse
zaaien kan men voor de herfstteelt ook
zeergoeduitgaanvan losseplanten. Een
plantafstand van 40 x 30 cm betekent
ruim83.000plantenper hawaarvan zo'n
75.000 geschikt zijn voor de veiling. Dit
komtovereenmet3.750kisten.

kan met propachloor (Ramrod) worden
bestreden.
Bij de hagelverzekering is uitgegaan van
een premie van 1 % over de bruto-opbrengst minus afzetkosten (fusthuur,
vracht en veilingprovisie). De rente is
berekendovertwee teeltmaanden enbetreftdekostenvanplantmateriaalofzaaizaad, meststoffen, bestrijdingsmiddelen
enhagelverzekering. Bijvrachtkosten en
veilingprovisie zijn de landelijke normen
aangehouden.

Dehoeveelheden N,PenKzijnuitgedrukt
in kg zuiver per ha. De prijs heeft bij N
betrekking op kalammonsalpeter, bij
P20 5 optripelsuperfosfaat enbij K 2 0 op
patentkali. Dezevoedingsstoffen kunnen
natuurlijk ook als mengmeststof worden
toegediend. Bij devroege- en zomerteelt
is een volledige basisbemesting aangehouden; voor de herfstteelt is van een
halvebasisbemesting uitgegaan.
Voordekoolvliegbestrijding iseengrondbehandeling met chloorfenvinfos opgevoerd, terwijl voor de bestrijding van
bladluizen twee keer eenbespuiting met
pirimicarb wordt aangehouden. In de
vroege teelt speelt de aantasting door
rupsen nog geen rol, bij de zomer- en
herfstteelt zal een keer met permethrin
moeten worden gespoten. Het onkruid
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zomer

teeltpenode
opkweek planten
zaaitijd
planttijd

vroeg
warmglas

30x25 cm

b.mei/b.juli
30x30cm

—

plantverband
oogstperiode

h.mei/h.juni

e.juni/b.aug.

b.aug./okt.

oogstpercentage

90

90

90

Opbrengstinstuks
Prijsinct/stuk

120.000

100.000
24

75.000

30
36.000

24.000

18.750

Opbrengstinguldens(a)
Toegerekendekosten(b)
4cmperspotplantenà7,7ct
losseplantene 3,75ct
zaaizaad1 kg
100(50)kgNàf1,31
100(50)kgP 2 0 5 àfO,97
175(87)kgK 2 0àf 0,97
50kgNoverbemesting
12kgchloorfenvinfosàf 19,1kgpirimicarb(2x)f 77,50
200g/mlpermethrin(1 x)
7kgpropachlooràf 28,25
hagelverzekering 1 %
rente 10%(2maanden)
fusthuur8ct/colli
vracht 55ct/colli
veilingprovisie 5%

febr./maart
h.mrt./e. apr.

koudglas
b.apr./h.juni

herfst
vollegrond
h.juni/h. juli
4 0 x 3 0cm

25

10.241

—
—

4.163

—

—

131
97

131
97

1.200
66
49

170

170
66

85
66

228
78
40

228
78
40

198
297

198

192

89
400
2.750

198
151
36
300

66
228
78

—

480
3.300
1.800

192

1.200

Totaaltoegerekendekosten

17.278

9.802

Saldoperha(a-b)

18.722

14.198

2.063
938
5.498
13.255,25

PROEFSTATION

O
Hetvijfdegewasindezeserie
isknolvenkel. Deteeltbeschrijvingisweerinvijf
hoofdrubrieken onderverdeeld:
PRIJSVORMING ENAFZET
Vooralinde zomerperiode
liggenervoor Nederlandgoedemogelijkhedenom knolvenkeltetelen,zowelop het
gebiedvanafzetalsprijsvorming.
TEELTINFORMATIE
Indithoofdstuk gegevens
overgrond,bemesting,rassen,zaai-enplantmethoden.

Goedeperspectieven
indezomer
Tot voor enkele jaren was knolvenkel in
Nederlandvrijonbekend.Zohier en daar
werd een kleine oppervlakte als nateelt
te-r plaatse gezaaid en in de herfst
geoogst.Overdejuisteteeltwijze en rassenkeuze was bitter weinig bekend. In
1977werden door het PAGVte Alkmaar
insamenwerking met regionale proeftuinen enkele proeven opgezet. In 1978 is
ditopgrotereschaalvoortgezet.
DaarnaastverrichttehetCBTenig marktonderzoek. Uit dit onderzoek kwam naar
voren dat er vooral in de zomermaanden
goede afzetkansen bestaan voor Nederlandseknolvenkel.Eenenander heeft in
1979 geleid tot het geven van een prijsgarantie. De teelt van knolvenkel is in
1979 eensuccesgeweest. Hetareaal zal
in de komende jaren waarschijnlijk een
sterkeuitbreiding ondergaan.Naast afzet
in het binnenland heeft reeds uitvoer
plaatsgevonden naar West-Duitsland,
Zweden, Denemarken, Noorwegen en
Engeland. Zowel over verpakking, presentatiealskwaliteitwasmentevreden.

Italiëals koploper
TEELTPLANNING
Uitverschillendeproevenzijn
gegevens bijeengebracht
overzaai-enplantdataende
duurvandeteelteninverschillendeperioden.
SALDOBEREKENING
Indezomerwannéérergeen
knolvenkeluit Italiëwordtingevoerdkomt deprijsvan
knolvenkelgemakkelijk bovendegarantieprijsvanf 1.-.
Inhetvoor- ennaseizoen ligt
datnogwat moeilijker.
ARBEID
Dewijzewaaropdeknolvenkelwordtgeoogst (eenmalig
oogstenofmeerdere keren
dooropgsten) iseenvande
factorendieveelinvloed kunnenuitoefenopdehoeveelheidbenodigdearbeid.

DegrootsteteeItgebiedenvan knolvenkel
vindenwe in de landen rond de MiddellandseZee.Italië iskoploper met 15.000
ha. Ook op het gebied van de export
neemt Italië een belangrijke plaats in.
(NaarZwitserland jaarlijks 800 ton; naar
West-Duitsland bijna 5.000 ton). Ook in
Nederland zienwe in toenemende mate
in de winter knolvenkel uit Italië op de
markt verschijnen. Een opvallend verschijnsel is dat deze import pas in septembergoedopgang begint tekomen,de
hele winter op een gelijkmatig niveau
doorgaat en pas in mei begint af te nemen. Indezeperiode liggendegroothandelsprijzen op een relatief laag niveau
vanf 1,- perkgensomsnog lager.
In de zomerperiode worden vaak hoge
prijzen voor knolvenkel betaald. Het is
vermoedelijk in Italië dan te warm voor
knolvenkel. Het koele zeeklimaat in Nederland isdaarentegenwaarschijnlijk bij
uitstek geschikt vö'br de teelt van knolvenkel.

Goede prijsvorming
Deprijsgarantiebedroeg in 1979f 1,- per
kg.Voor dezeprijsgarantie werd intotaal
350 ton aangemeld (ca. 12 ha knolvenkel). Door moeilijkheden rond'zaadle-
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Voorafzetopdeveilingwordtmetdehand
geoogst
veranties en door de onregelmatige kiemingvanhetzaadverliepdestart minder
vlotdanaanvankelijk wasvoorzien. Hierdoor bedroeg de aanvoer begin juli
slechts een paar ton per week. Spoedig
nam dat toe tot zelfs 16ton in de taatste
week van juli. Daarna varieerde de aanvoer van 7-10ton per week. Pas na half
november liepdatduidelijkterug.
Deprijsvorming was vanaf het begin vrij
goed,maar zou later nog veel beter worden, in juli varieerde de gemiddelde
weekprijs namelijkvanf 1,40tot f2,- per
kg. Inaugustus ruim f3,- per kg met een
maximum van zeifs f3,75 als weekgemiddeidelInseptember liepdeprijs langzaam terug naar f2,- per kg. Omstreeks
half oktoberwerd errondf 1,- per kgvoor
betaald.Nahalf oktober schommeldende
gemiddeldeweekprijzen tussen 71 en 96
centperkg.
Op 2 november heeft het CBT een tussenbalans opgemaakt. Op dat moment
was136tonvoor degarantieprijs aangeboden, dit betekent slechts 39% van de
hoeveelheid die oorspronkelijk was aangemeld De middenprijs bedroeg toen
f2,10 per kg. Uitgesplitst op sortering
was dat f 1,40 voor de maat 60-80 mm,
f2,30 voor demaat80-100 mm enf 2,05
voor de maat 100-120 mm. De totale
aangevoerde hoeveelheid eerste kwaliteit is behoorlijk tegengevallen. Naar de
oorzaak hiervanwordt eenonderzoek in-

Knolvenkel
gesteld. Vooral in N.-Brabant en Limburg
isvrij veel mislukt door een verkeerde leverantie van plantmateriaal. Er is namelijk een ras geleverd dat zeer gevoelig is
voor schieten. Ook bij andere rassen
w e r d af en toe „ s c h o t " w a a r g e n o m e n .
Verder is vermoedelijk een hoeveelheid
knolvenkel buiten deveiling om verkocht.
Ondanks het lagepercentage aangevoerde knolvenkel horen w i j namelijk overwegend positieve geluiden over de teelt
van dit voor Nederland nieuwe groentegewas.

Presentatie belangrijk
Voor afzet op de veiling wordt knolvenkel
metde hand geoogst. De plant wordt met
een mes bij de grond afgesneden,
schoongemaakt en ingekort. Over de w i j ze van inkorten, het al dan niet voorkom e n v a n schot en het sorteren bestond in
het eerste teeltjaar nogal verwarring. De
presentatie liet daardoor hier en daar te
wensen over. Soms w e r d het blad recht
afgesneden op een lengte van ca. 2 0 cm
boven de knol. Een andere manier is het
schuin wegkappen w a a r b i j alleen de kale

Verder moeten zevrij zijn van schadelijke
insekten en schimmels en mogen ze
geen vreemde reuk of smaak bezitten. De
bladeren aan de zijkant op 5 à 6 cm en de
hartbladeren op6 à7 cm inkorten.

Sortering

Goedepresentatiebevordert de afzet
knol overblijft. Deaanbevolen methode is
echter het schuin afkappen van het blad
op een lengte van 5-7 cm boven de knol.
Dit komt overeen met de kwaliteitseisen
in Zwitserland, die als volgt kunnen w o r den omschreven.

Kwaliteitseisen KlasseI
De knollen van deze klasse moeten gelijkmatig van vorm, gezond, fris, vast en
w i t zijn en vrij van beschadigingen, vlekken, rotte plekken en schot. De w o r t e l
moet onder de knol glad zijn afgesneden.

KNOLVENKEL PLANTKUNDIG
Knolvenkel behoort lot dn familie van
de schermbloemigen en is nauw verwant aan anijs, dille,kervel,peen, seldéni, e n / . Qua smaak doet ritt produkt
stark nan anijs denken
BIJ knolvenkel hebben w i j niet te makun mei eon pr.hti;knul, maar met een
sclujiikriol rii« gevormd wordt door
een aantal brode, van onder verdikte
witachtige blndsielen Afhankelijk
van het ras zijn de b k u h e h e d e n kort
enbreed of sm.ilen langwerpig In het
eerste geval zijn de knollen vrij l o n d
van vorm, in hel tweede geval meer
langwerpig en plat. De uiteindelijke
vorm berust echter niet alleen op
erfelijke aanleg, ook u i t w e n d i g e o m standigheden zoals plantverbanri,
temperatuur en daglengte k u n n e n er
opvan invloed zijn
In liet algemopn geeft de hanriul de
viioikeur aan de meet ronde knolvorm I-let platte model doet denken
aan het begin van doorschieten. BIJ
eon vioege zaai in de vollegrond
schieten de meesle-rassen voortijdig
door. De interriodien gaan zich ri.in
strekken, dehladscherionvormpii zich
niet tot een knol of fie reeds gevormde
knol verdwijnt en er verschijnt een
bloemstongel met gele bloemsehormen A l s het zaad rijp wordt, gaan do
schermen hangen De lijpe vrucht
splitst zich intwee delen die ieder een

z'iadjebevatten. De vrurht|es bezitten
„ o l i e s t n e i n e n " r V gevuld zijn met
vluchtige olie
Het zaad smaakt zoet en aromatisch
enwordt w e l gebruikt in likeuren zoals
anisette en chartreuse. Dew i t t e knollen kunnen zowel rauw als gekookt
worden gegeten, in Franknjk diene T
ze tevens al:; grondstof voor de daar
zeei bekende drank pernod
Bijtevroegzaaienindevollegrond krijgenw eveel schieters

In 1 9 7 9 w e r d een m i n i m u m m a a t van 6 0
mm doorsnede aangehouden, gemeten
over het breedste gedeelte van de knol.
Per vèrpakkingseenheid mag de variatie
maximaal 2 0 mm bedragen. Gebleken is,
dat knollen van 6 0 mm feitelijk te jong
zijn en w e i n i g worden aangevoerd. Bovendien w e r d voor de sortering 6 0 - 8 0
mm een relatief lage middenprijs betaald. Voorgesteld is daarom de sorteermaten te wijzigen in 7 0 - 9 0 , 9 0 - 1 1 0 en
110-130mm.
Voor de verwerking van hele knollen
schijnt bij de conservenindustrie belangstelling te bestaan voor kleine knollenvan circa 60 m m .

Verpakking
Hoewel knolvenkel zeer goed per stuk
kanworden verkocht, wordt door het CBT
de voorkeur gegeven aan de internationale verhandelingswijze; dat w i l zeggen
per kg verpakt. Voor knollen van exportkwaliteit is het radijskistje als vèrpakkingseenheid gekozen, dat afgedekt
wordt met een plastic dekvel met daarop
een blauwe band en het CBT-Hollandmeisje. De netto-inhoud van dit kistje is 5
kg knolvenkel. Voor afzet op de b i n n e n landse markt kan gebruik w o r d e n gemaakt van het meermalige veilingfust.
Het kleinefust bevat ongeveer 4,5 kg netto produkt.

Bewaring
Oogstbare knolvenkel kan zonder bezwaar nog enkele dagen op het veld
doorgroeien zonder noemenswaardig
verlies aan kwaliteit. Wel w o r d e n de
knollen groter en neemt dekans op schot,
barsten en de ontwikkeling van zijspruiten toe. Laat men de knollen te lang op
het veld staan,danwordt het produkt taai
en vezelig. Bedrijven die over koelruimte
beschikken kunnen daarom beter het
produkt oogsten en tijdelijk bewaren.
Volgens Zwitserse gegevens kan knolvenkel in een koelcel bij een temperatuur
van 0-1 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 9 0 - 9 5 % gedurende 5-8 w e k e n
worden bewaard. Bij CA-bewaring bleef
het produkt drie maanden goed van k w a liteit. Inhet algemeen moet tijdens bewaring bij lage temperatuur veel aandacht
worden besteed aan de luchtvochtigheid.
Deknollen mogen niet indrogen, een verwelkte kool is taai en niet meer geschikt voor consumptie.

Grond,waterenbemesting
Knolvenkel wordt bij voorkeur op een
vochthoudende, humeuzezand- of lichte
zavelgrondgeteeld. Het gewas moet vlot
en regelmatig kunnen groeien. De plantenzijnzeergevoeligvoor storende lagen
in het profiel. Er treden dan spoedig
groeiremmingen op waarbij de bladnerven extra wit worden en het fijne bladgroen bruin verkleurt. De knol blijft plat
engroen.Ookopkoude, nattegronden is
de kans op mislukking zeer groot. In de
zomerzalhet in droge perioden gewenst
zijn het gewas een paar keer te beregenen. Vooral bij het begin van de knolvorming is een goede vochtvoorziening belangrijk.
Debemesting vanknolvenkel issterk afhankelijk van grondsoort en voedingstoestand van het betreffende perceel.Als richtlijn houden wij de normen
aan die voor peen gelden. Dit betekent
dat het gebruik van verse stalmest zeker
moet worden ontraden. In de herfst kan
men eventueel 20 à30 ton stalmest per
ha onderploegen, maar men moet er
rekening mee houden dat resten organisch materiaal in het volgende seizoen
aantrekkingskracht uitoefenen op de
wortelvlieg.
In het algemeen kan bij knolvenkel met
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**•-Knolvenkel reageert sterkop afwijkende
plekkenindegrond

een matige stikstofgift worden volstaan.
Op een groeikrachtige grond is vermoedelijk 75 à80 kg Nper ha al voldoende,
gemiddeld denken wij aan 100 kg N per
ha. Bij een teveel aan stikstof groeit het
gewas te weelderig; dat betekent een
grote kansopBotrytis enSclerotinia. Bovendien bestaat de indruk dat bij een te
snelle groei de knolvorming te wensen
overlaat; er ontstaan dan gemakkelijk
langgerekte knollen die aan schieters
doen denken. De stikstofgift kan eventueel in twee keer worden gegeven, bij
voorbeeld70 à80 kg als basisbemesting
vóór het zaaien of planten en 20 à30 kg

bijhetbeginvandeknolvorming.
Defosfaatbehoefte isnietgroot.Opgrondendieineengoedefosfaattoestand verkeren kan men al met 50 kg P2O5 per
ha volstaan. Is de toestand laag tot vrij
laag dan moet deze hoeveelheid wordenopgevoerdtot 100a 150kg.
Inhet algemeenbehoren schermbloemigentot dekali- en magnesiumminnende
gewassen. Voor knolvenkel kunnen wij
bijdewaardering „goed" een bemesting
van 180-200 kg K 2 0 per ha geven. Op
zandgrondenzoumendit kunnen aanvullenmet200à300kgkieseriet.
Vooral op lichte zandgronden met een
laaggehalteaan organische stof kan vrij
gemakkelijk boriumgebrek, optreden.
Sommige schermbloemigen zoals peen
en knölselderij zijn nogal gevoelig voor
eentekortaanborium.Ookbij knolvenkel
dient men aan dit sporenelement aandacht te schenken. Het strooien van borium wordt alleen aangeraden voor percelen waarvan uit grondonderzoek blijkt
dat het B-watergetal beneden 0,30
d.p.m.ligt,dit inverband met eenspoedigeboriumvergiftiging van degrond. Veel
veiliger isechterhetspuiten met bij voorbeeld 2 kg Maneltra-borium in 700 liter
waterperha.

Zaaienenplanten
Hetzaadvan knolvenkel lijkt veel op grof
peenzaad. Volgens de Zwitserse teelthandleiding heeft ZEFA-Fino een
1.000-korrelgewicht van 5,5 tot 6 gram,
dit komt overeen met 170 à 180 zaden
per gram. De kiemkracht bedraagt gewoonlijk 80%. Eéngram zaad levert gemiddeld120planten.In 1978had SilberballteAlkmaar een 1.000-korrelgewicht
van3,9 en ZEFA-Tardo van 3,2 g;dit betekent respectievelijk 260 en 310 zaden
pergram.Dezaadteeltvandebeschermde rassen vindt in Zwitserland plaats. In
1977 bedroeg het zaadteeltareaal van
ZEFA-Tardo 70 are en van ZEFA-Fino
306are.Voordeteeltvanzaadwordt beginjuli gezaaid.Deknollen kunnen in de
herfst voor de verse markt worden
geoogst. De vlezige wortels worden
vorstvrij overwinterd en in april voor
zaadwinning uitgeplant. Het rijpe zaad
wordt in september en oktober geoogst.
Op deze wijze is in het eerste jaar een
goedeselectie opknolvorm en kleur mogelijk.

Knolvenkel kan zowel ter plaatse, in
potjes als op zaaibed worden gezaaid.
Voordevroegeteelt ismen aangewezen
op potplanten of losse planten, voor de
herfstteelt isterplaatsezaaieneengoedkope teeltmethode. In 1977 werden de
rassenteAlkmaarvanaf 25meiter plaatsegezaaidtDezedatumbleekvoor Silberball en ZEFA-Tardo te vroeg te zijn. Met
het ter plaatse zaaien van ZEFA-Fino
hebben wij nog geen ervaring. Volgens
gegevens uit Zwitserland kan dit ras
vanaf april ter plaatse worden gezaaid.
Als rijenafstand adviseren wij 37 1/2,
40 of 45 cm. Na opkomst wordt gedund
op een plantgetal van 12 à 13 per m2.
Er komen dan respectievelijk 21, 20
en 18 planten per strekkende meter te
staan. Bij een zaaiverhouding van 3:1 en
een 1000-korrelgewicht van 5,5 à 6 g
komtditovereen met netto 2kgzaadper
ha. Aangezien de kiemkracht van het
zaadtegenkanvallenendeopkomstvaak
zeer onregelmatig verloopt, moeten wij
deze hoeveelheid als een minimum be-

Voordezaadteeltwordtdevlezigewortelin
hetvoorjaaruitgeplantnadatindeherfstde
knolisgeoogst
schouwen. In Zwitserland zaait men op
bedden met een (trekker)spoorbreedte
van 150 cm. Bij drie rijen per bed bedraagtdezaadhoeveelheid^à3kgperha
enbij vier rijen per bed 3 à4 kg. Na opkomst wordt gedund op circa 10 planten
per m2. Knolvenkelkan met eenprecisie-

Knolvenkel
zaaimachine worden gezaaid. De zaaidiepteisl 1/2à2cm.
Naar aanleiding van de vraag of het bij
knolvenkelmogelijkisuittegaanvan losseplanten werd in 1979 door het PAGV
insamenwerking metdeproeftuin teEns
een proef met ZEFA-Tardo genomen
(zaadvan Fino was helaas niet beschikbaar).Op 11meiwerden te Alkmaar drie
hoeveelheden op een zaaibed van potgrondgezaaid,teweten 300,600en 900
planten per m2. Knolvenkel komt gewoonlijk zeer onregelmatig op. Na vier
weken bestond het plantmateriaal voor
1/ 3 uitgrote, 1/ 3 uit kleineen 1/ 3 uit te
kleineplanten.Op 12juni werden alleen
degroteendekleineplanten opde proeftuin te Ens geplant bij een plantafstand
van5 0 x 2 1 cm(ca.95.000pl/ha). Op 10
augustus werden alle objecten geoogst.
Degroteplanten blekenduidelijk vroeger
oogstbaartezijndan de kleine. Voor een
betere vergelijking werden de objecten
met kleine planten daarom op 13 augustusnogmaalsgeoogst,(zietabel 1)
Hoewel de objecten niet geheel bij een
gelijke pitlengte zijn geoogst, kunnen
toch wel enkele conclusies worden
getrokken. In de eerste plaats blijkt het
goedmogelijktezijnvanlosseplanten uit
te gaan. De grote planten hebben een
duidelijkevoorsprong opdekleineenbehoudendittotenmetdeoogst.Indepraktijk zou men eerst de grote planten kunnen plukken, na 1 à 2 weken weer de
grootsteplanteneneenpaarweken later
de rest. Op deze wijze beschikt men
steeds over goedplantmateriaal. Bovendien kan op deze wijze gezorgd worden
vooreenspreidingvandeoogst.
Wat de standdichtheid betreft geven wij
devoorkeuraancirca600plantenperm2.
Bij 300 zaden per g(Tardo 1978) en een
kiemkracht van 80% betekent dat een
zaadhoeveelheid van 2 1 / 2 g per m 2 om
tot 600planten te komen.Vangrof zaad
met 175zadenper gram zal men ruim 4
gramperm 2moetenzaaien.

Perspotplanten
Voor hetverkrijgenvaneenvroegeoogst
hebben perspotplanten die in een verwarmde kas worden opgekweekt de
voorkeur. Potplanten slaan gemakkelijker aan en zijn waarschijnlijk vroeger

april kan de opkweekduur terug worden
gebrachttotvier àvijf weken en indezomer misschien zelfs tot drie weken. Na
opkomst vormt de plant gemiddeld één
blad per week. Planten met drie à vier
echtebladerenwordenalsgoedpootbaar
beschouwd.

Uitplanten

Perspotplantenzijnduur maargeven het
snelstoogstbare knollen

oogstbaar dan losse planten. Daarnaast
mag van potplanten een gelijkmatiger
knolzettingendaardoor eenmeergeconcentreerde oogst worden verwacht. Een
nadeelvanperspotplantenzijndekosten.
Door de ongelijke opkomst is de zaadje/
potje methode voor grote plantenkweekbedrijven niet aantrekkelijk. Knolvenkel
wordt daarom opzaaibedgezaaid en een
paar weken later in een 4 cm perspot
verspeend. Volgens de gegevens uit
Zwitserland zaait men van het grove Fino-zaad 20 g per m2. Na 10-14 dagen
wordt in 4,5 cm perspot verspeend. De
optimale kiemtemperatuur is 20-22°C.
Deverspeendeplantenwordenverder bij
15-20°C opgekweekt. Bij de zaadje/
potje methode is het pootje (hypocotyl)
langerendeplantminderstabiel.
In 1978 en 1979 hebben we bij de opkweekvanderassenteAlkmaar dezaadje/potje methode toegepast. Het is gebruikelijk tweezadenper potje tezaaien;
nadeopkomst wordt één plant per potje
aangehouden.Uittellingenbleek,datondanks de dubbele zaadhoeveelheid nog
vrij veel potjes zonder plantje voorkwamen. In dit verband verdient het aanbeveling om extra aandacht aan de kiemkrachtenvitaliteit vanknolvenkelzaad te
besteden.
InZwitserlandwordt in hetvoorjaar een
opkweekduur van 40-55 dagen aangehoudenenindezomervan30-35 dagen.
Wij hebbendeervaring datvoor devroege teelt (zaaitijd februari-maart) gerekend moetworden op zes weken. Vanaf

Tabel1. Opbrengstirrrelatietotdeplantgrootte
PlantObject
grootte

Oogst-

Pitlengte

datum

incm

60-80
mm

300pl./m2
300 pl./m 2

groot
klein

10 aug.
13aug.

10
8

0,6

600pl./m 2
600pl./m 2

groot
klein

10 aug.

900pl./m*
900pl./m 2

groot
klein

7.
6
6

13aug.
10aug.
13aug.

6

1,9
0,6
2,1
1,8
2,4 .

Opbrengst intonperha
80-100 > 1 0 0
mm
mm

Totaal

5,9
5,4

4,0
2,1

10,5
9,4

7,4
7,2

4,1
0,7

12,1
10,0

6,6

1,4

5,1

1,1

9,8
8,6

Hetverdient aanbeveling de planten vrij
jong op een diep los gemaakte grond te
planten.Bijtediepplantenontstaan kleine langgerekte knollen. Oude planten
worden slap en gaan spoedig overzij
waarbijdebladereninelkaarverward raken.Somszijnde weersomstandigheden
inhetvoorjaar te ongunstig om optijd te
planten. Zo kon in 1979 te Alkmaar pas
vanaf 11aprilworden geplant. De eerste
planten waren op 9 februari in 5 cm
perspot gezaaid. Op 11 april waren dit
langgerekte slappe planten met een
hypocotylvan3à4cm.Deplantenvande
tweede zaaiwaren op 11 april 51 dagen
oud. Het pootje was 2 à 3 cm lang, de
planten waren steviger dan die van de
eerstezaai,maartochnogietsteoud.

Plantafstand
Geziendeprijsvorming in 1979geeft de
handel de voorkeur aan knollen van
80-100 mm (ca. 250 gram) en van
100-120 mm (ca. 350 gram). Voor het
verkrijgen van een hoog percentage van
deze sorteringen wordt bij Silberball en
ZEFA-Tardoeenplantgetal aangehouden
van 10-12 per m2. Dit komt overeen met
een plantafstand van bij voorbeeld 40 x
20of 33x25cm. Bijeen ruimer plantverband stijgt weliswaar het gemiddeld
knolgewicht maar het totale gewicht per
oppervlakte-eenheidneemt af ende vormingvanzijspruiten neemt toe. Ook met
vernauwing van het plantverband heeft
men in Zwitserland ongunstige ervaringen. Dit geeft zogenaamde „Schindeln",
ditzijndunne,platte,knollen.
In 1979werd door het PAGV in samenwerking met verschillende regionale
proeftuinen een onderzoek ingesteld
naar de invloed van de plantafstand op
opbrengst enknolvorm. De plantgetallen
varieerden van 65.000 tot 185.000 per
ha.ZEFA-Finowerdop 16 maart gezaaid
enop 25-27 april uitgeplant. De hoogste
opbrengst was afkomstig van de laatste
oogst van het hoogste plantgetal. In de
saldoberekening is het plantgetal in de
vroege teelt daarom verhoogd tot 15 per
m2. ZEFA-Tardowerd op 15juni gezaaid
en op 13 juli geplant. Hier gaf 125.000
plantenper hadehoogste opbrengst. De
indruk isverkregen dat Tardo ruimer geplant moet worden dan Fino. Het onderzoek naar het optimale plantgetal wordt
in1980voortgezet.

nnoivenicei

Ziektenenonkruid
Knolvenkel kan door verschillende ziekten en plagen worden aangetast die ook
bij andere schermbloemigen voorkomen. Zuigschade aan het groeipunt van
de jonge planten door kleine insekten
kaneensterkeontwikkeling van zijspruiten tot gevolg hebben. Een bespuiting
metbijvoorbeelddichloorvosof mevinfos
(Phosdrin) kan alveel onheil voorkomen.
Deze toegelaten middelen doden tevens
aanwezige bladluizen die soms massaal
tussenhetfijnegroenverscholenzitten.
In de zomer blijkt knolvenkel een grote
aantrekkingskracht uit te oefenen op
aardrupsen. Dit zijn de larven van uilevlinders die de plantjes op de scheiding
van grond en lucht afvreten. De grauwe
rupsen liggen in rust opgerold in de
grond, vaak in de nabijheid van pas afgevreten planten. De bestrijding bestaat
uit het strooien en inwerken van temefos, bij voorkeur een week voor het
zaaienofplanten.
Dewortelvliegkanookbij knolvenkel actief zijn.Demadenvretenaandewortels
waardoor een ernstige groeiremming
kan ontstaan. De bestrijding bestaat uit

eengrondbehandelingmetchloorfenvinfos,daarnaast isvoorbromofos-ethyI een
toelatingaangevraagd.
In bosrijke gebieden is vastgesteld dat
konijnen verzot zijn op de anijsachtige
smaak van knolvenkel. Bescherming tegen wild zal daarom in sommige gebiedennoodzakelijk zijn.
Op slecht ontwaterde percelen bestaat
eengrotekansopaantasting door violetwortelrot. Op de wortels ontstaat een
paarsachtig schimmelvilt, de groei stagneert endeknolblijft groen en plat. Dergelijke percelen zijn ongeschikt voor de
teeltvanknolvenkel.
Onkruidbestrijding. Bij knolvenkel is
noggeenenkel herbicide officieel toegelatenzodat menisaangewezen op schoffelen en wieden. Wel werden door het
PAGV en 1978 en 1979 enkele proeven
genomen met middelen die ook voor andere schermbloemigen worden gebruikt
teweten linuron,chloorbromuron (Maloran) en chloroxuron (Tenoran). In 1978
werd alleen gewerkt met linuron en
Maloranbijterplaatsegezaaideknolvenkel.Toepassingkortnahetzaaiengaf een

redelijk resultaat. Een toepassing na opkomst in het tweede bladstadium gaf
schade aan het gewas. Het onderzoek
werd in 1979 optwee plaatsen voortgezet, namelijk te Alkmaar en te Breda.
ToenblekenlinuronenvooralMaloran bij
een normale dosering,toegepast kort na
zaaien, schade aan het gewas te veroorzaken. Ook bij de bespuiting na opkomst
en bij een halve dosering vóór opkomst
was het resultaat minder goed dan bij
Tenoran.
Bij de perspotplanten werd het gewas
minder beschadigd dan bij ter plaatse
zaaien.Deonkruidbestrijding was te Alkmaarzowelbijtoepassing vóór als na het
planten, goed. Te Breda was de toepassing vóór het planten onvoldoende. Wat
de middelen betreft moeten we stellen
dathetgebruikvan linuron enMaloran in
eennormaledosering eenernstige schadeaan hetgewastot gevolg kan hebben.
Inhet onderzoek isTenoran gunstig naar
voren gekomen, hetgeen overeenkomt
met de ervaringen in Zwitserland. Voor
het vaststellen van dejuiste dosering en
het juiste tijdstip van spuiten is echter
verder onderzoek noodzakelijk.Tevens is
ookdetoelatingsprocedure nognietafgerond zodat nog geen chemische middelenvoor onkruidbestrijding in knolvenkel
zijntoegelaten.

Gevoeligheidvoorschieten
belangrijkbijrassenkeus
In 1977werd door het PAGV te Alkmaar
eenzaaitijdenproef opgezet metvier rassen, te weten het zomerras Silberball
(Silverball) endeherfstrassen ZEFA-Tardo (Wädenswiller) en Perfection, geleverd door Mauser (Zwitserland) en Latina, geleverd door Clause (Frankrijk). De
veldjeswerden doorgeoogst bij een knolgewicht van400gram.Deeerstezaaileverde veel schieters op, waarschijnlijk
kwamdatgedeeltelijkdoorhetoogsten in
een te lijp stadium. Later in het seizoen
werd in eenvroeger stadium geoogst bij
een gemiddeld knolgewicht van 300 g.
Tussenderassenbestond een groot verschilingevoeligheidvoorschieten. Daarnaast bleek dezaaitijd van grote invloed
tezijnophetschietgedrag.Detabelgeeft
hiervaneenoverzicht.
Silberball is een snelgroeiend ras met
lichtgroenbladenronde,holle bladstelen
die niet in één vlak staan ingeplant. Ze
zijnmeer indebreedtegericht, waaieren
allekantenuit enzijnzeerbros.Dewitte,

ronde knollen moeten in een tamelijk
jong stadiumwordengeoogst. Bij het rijper worden neemt de kans op barsten
toe, bovendien ontstaat boven de knol
spoedigeenkortestengelmeteenplat en
open bloemscherm. Het nieuwe ras
ZEFA-Fino is een duidelijke verbetering
en verdient daarom de voorkeur boven
Silberball en andere oude zomerrassen.
ZEFA-Tardo heeft donkergroen blad. De
bladstelen zijn in één vlak ingeplant, ze
staan schuin omhoog enbreken niet gemakkelijk af Door het minder kwetsbare
loof laatTardozichsnellerengemakkelijkeroogsten enverpakken dan Silberball.
Indezomerzijndeknollentamelijk groen
van kleur en plat langwerpig van vorm
wat gemakkelijk wordt aangezien voor
„schot". Toch schiet Tardo minder snel
danSilberball. Eenvoordeelvande meer
platte vorm is de geringere*gevoeligheid
Silberballvormtvrijrondeknollenenerg
brozebladstelen

voor barsten. Inde herfst wordt de knolvormronder endekleur witter.
Perfection iszeergevoeligvoor schieten
enkomt feitelijk niet voor teelt in Nederland in aanmerking. Zelfs eenzaaivan 6
juliwasin 1977nogtevroeg.Na half juli
gezaaideknolvenkelkomtbijna niet meer
toteenoogstbare knolvanvoldoendegewicht. Bovendien kan in de herfst een
toenemende concurrentie van knolvenkel uit Italië worden verwacht met een
kans op een relatief laag prijsniveau.
Door eenverkeerde plantleverantie is in
1979 in het zuiden van ons land nog vrij
veel Perfection geplant. Het resultaat
was vanwege de vele schieters zeer teleurstellend.
Latina is nog gevoeliger voor schieten
dan Perfection en kan verder buiten beschouwing worden gelaten. Dit ras
maaktinNederlandgeenkans.
Op de proeftuin te Meterik werden in
1977 vorengenoemde vier rassen op 1
juli ter plaatse gezaaid.Silberball enZEFA-Tardo kwamen duidelijk alsde betere
rassen naar voren. Perfection en Latina
warenookinLimburgteschietgevoelig.
In 1978 was het ras ZEFA-Fino nog niet
verkrijgbaar en werd het teeltonderzoek
uitgevoerd met de rassen Silberball en
Zefa-Tardo.Inhetalgemeenbleek Silberball gevoeliger te zijn voor schieten dan
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BijTardozijn deknollen meer langwerpigplaten debladstelen zijnveel steviger
Tabel 1. Percentage schietersinzaaitijdenproef te
Alkmaarin 1977
Zaai"
datum

Silberball ZEFA-Tardo Perfection Latina

25 mei

95

100

15 juni

19

73

6 juli
27 juli

13

86
26

39

0

in 1977.ZEFA-Tardo kwamweer als een
goedherfstrasnaarvoren.
In 1979 kregen wij pas in maart de beschikking over een kleine zaadhoeveelheid van ZEFA-Fino. Dit zaad werd ge-

bruikt voor een onderzoek naar het optimale plantgetal. Deze proef werd op 16
maart gezaaid,op 26 april geplant en in
deperiodevan22juni tot 11juli geoogst.
De ervaringen met dit ras waren zeer
goed.Ook indepraktijk waren dit jaar de
ervaringenmetFinogunstig.
Op kleine schaal werd te Alkmaar een
zaai- en planttijdenproef met Silberbali
en ZEFA-Tardo opgezet. De eerste zaai
vondplaats op9februari,devijfde entevens laatste op 20 april. Door de lang
aanhoudende winter kon pas op 11 april
met hetuitplantenworden begonnen, de
laatstezaai werd eind meigeplant. Beide
rassenvertoonden veel schieters, vooral
indeeerste entweede zaai. Dederde en
vierde zaai, die in de periode van 28 juni
tot 12juliwerden geoogst, gaven weinig
schieters. In de vijfde zaai, die van eind
juli tot begin augustus werd geoogst,
kwamen daarentegen veel schieters
voor.Ookindepraktijkkwamvanaf begin
augustusvrijveel„schot" voor. Meer onderzoek naar deinvloedvan temperatuur
endaglengte ophet strekkenvande knol
endebloemvorming isnoodzakelijk.
Samenvattend kunnen wij stellen, dat
voorteelt inNederland sterk de voorkeur
moetworden gegeven aan het ras ZEFAFino, in het bijzonder voor de vroege en
zomerteelt.Deervaringen met Fino in de
herfstteelt zijn nog zeer gering. Naast
FinokomtZEFA-Tardovoorde herfstteelt
inaanmerking.

Grotevariatieingroeiduur
Hoewel in Nederland nog betrekkelijk
weiniggegevensbeschikbaarzijnoverde
groeiduur van vroeg tot laat in het seizoen, geven de verschillende proefveldresultaten toch eenvrij betrouwbaar
inzicht van het groeiverloop. In figuur 1
zijn alle onderzoekgegevens (drie jaar)
verwerktwaaroverwij opdit moment beschikken.Hetbetreftzaai-enplanttijdenproeven in 1977-1979 met Silberball en
ZEFA-Tardo en standdichtheidsonderzoek met ZEFA-Fino en Tardo in 1979.
Sommigevandezeproevenzijnter plaatse gezaaid, andere in perspotten opgekweekt.Ookwerdenverschillendeoogstmethoden gevolgd, namelijk in één keer
oogsten en dooroogsten. Het groeiverloopinfiguur 1isdaaromnietalseen star
gegeven, maar meer als een richtlijn te
beschouwen.Tochishetopvallenddatde
Dezefiguurkunnenwealsrichtlijngebruikenwanneerwewillenwetenwatdegroeiduurisbijverschillendezaaidata.Indefiguurzijngegevensvandrierassenverwerkt
gedurendedriejaar

Fig. 1Groeiduur knolvenkel indevoliegrond 1977-1979
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Fig. 2Verloopvanzaai-,plant-enoogsttijdbijknolvenkel
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Inditschemakuntuzienhoelanghetduurt
vanzaaientotuitplantenindeverschillende
periodenendetijdvanuitplantentotoogst
ofterplaatsegezaaideknolvenkel.
verkregenresultatenvandriejaar onderzoekzeergoedmetelkaar overeen stemmen. Bij dezeer vroege teelt inde vollegrond zal menmoeten rekenen op een
groeiduur van circa 120a 130dagen. In
dezomerlooptdegroeiduurterugtot ruim
80dageneninde herfst neemt hetweer
toetotzo'n120à130dagen.Silberballis
gemiddeld enkele dagen vroeger oogstbaar danZEFA-Tardo. Degroeiduur van
ZEFA-Fino komt waarschijnlijk overeen
metdievanSilberball.
Infiguur2zijndeproefveldresultatenop
eenanderewijzeverwerkt. Hierbij wordt
het groeiverloop aangegeven bij het opkweken in perspotten enbij ter plaatse
zaaien. In devollegrond kan vanaf omstreeks 20 juni knolvenkel worden
geoogst. Door het gewas tijdelijk af te
dekken met plasticfolie kan inhetzuiden
vanonsland misschien een vervroeging
van 7-10 dagen worden bereikt. Ineen
zacht voorjaar is vermoedelijk mogelijk
deoogst vande vollegrond totbegin juni
te vervroegen. Voor een nog vroegere
oogstismenaangewezen opdeteelt on-
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planten varieert van30dagen in dezomertot40à50dagenindewinter onder
verwarmdglasentot45-60dagenbij opkweek vroeg in het voorjaar onder een
plastictunnel. Bijterplaatsezaaiengeldt
indezomervoordeperiodetussenzaaien
enuitdunneneveneensca.30dagen.

!EFA-FinoinZwitserland
Datumuitplanten
ofdunnen

Begirt

Aantaldagenvan

oogst

zaaitotoogst

4febr.

20april

1 mrt.

30april

126
105

Warmekas
Warmekas

15dec.
15jan.

Warmekas
Warmekas
Tunnel
Tunnel

1febr.
10febr.
1febr.
15febr.

18mrt.
22mrt.

10mei
17mei

98
96

2apr.
11april

16juni
25juni

135
130

1mrt.

Tunnel
Vollegrond
Vollegrond
Vollegrond

15Art.

15april
29april

1juli
2juli

120
109

1april
15april

11 mei
20mei

15juli
20ju!i

105
96

Vollegrond
Vollegrond

1 mei
15mei

31 mei
14juni

1 aug
11 aug.

92
88

Vollegrond
Vollegrond
Vollegrond

1juni
15j'yni
1juli
15juli

1juli
15ju!i
31juli

20aug.
3sept.
30sept.

80
80
91

f4aug.

28okt.

Vollegrond

i

augustus september oktober november

der glas. In Zwitserland is voor hetras
ZEFA-Finohetzaai-,plant-enoogstschema samengesteld dat in de tabel is
weergegeven en waarschijnlijk ook
voor Nederlandse omstandigheden
geldt.
De opkweekperiode van zaaien tot uit-

Tabel.Zaai-,plant-en oogstschemavoor

1

105

Teelt-enoogstmethode
bepalen arbeidsbehoefte
Bij de teelt van knolvenkel kunnen wij
kiezen tussen perspotten, losse planten
ofterplaatsezaaien.Voordevroege teelt
gaat devoorkeur uit naar perspotten, later inhetseizoenkunnenalledrie methoden worden toegepast. Het gebruik van
perspotten vergt vrij veel transport. Het
machinaal planten kan gebeuren met
eenzelfrijdende drukrol of een plantmachine waarmee perspotplanten kunnen
worden geplant. Het grote voordeel van
perspotplanten is de gelijkmatige knolvorming waardoor het mogelijk is het
veldinéénkeerteoogsten. Dit kost mindertijddanhetdooroogsten.

Tabel2.Arbeidsbehoeftevoordeuogst
vanknolvenkeldiebinnenshuis veilingklaar
wordtgemaakt

(V'S

Bij de oogst kunnen wij twee methoden
onderscheiden,
namelijk
snijden,
schoonmaken, blad inkorten en verpakkenophetveldof: planten rooien,verza-

k

hoofdgrondbewerking2w.trekker +schaarploeg

wortelvliegbestrijding,spuitenmetopbouwspuit
frezenmet2w.trekker+freesbakvan 1 m
plantenmetzelfrijdendedrukrol(incl.transport)
beregeningvoordeaanslag
beregeningbijbeginvandeknolvorming
overbemesting stikstof metdehand
luisbestrijding metopbouwspuit(2x)
onkruidbestrijding methandenlangehak(2x)
oogsten,snijden,bewerkenenverpakkenophetveld
transportverpakteknolvenkel
opruimenvanbladresten
Totaal

plantenoprijen leggen
plantenopwagensladen

58
25
370

*"^U^4:

verpakkenin 10kg-kratten
Totaal

75
90
622

Tabel 1geeftdearbeidsbehoefte voor de
vroege teelt waarbij is uitgegaan van
150.000 perspotplanten per ha. De
werkzaamheden zijn op hele uren afgerond. Bijgebruik van losseplanten in de
zomerteelt moet bij een plantgetal van
125.000per ha gerekendworden op circa150m.u.voorhetplanten metdehand
en op 310 m.u. voor de oogst van
100.000 stuks, inclusief transport. De
overige werkzaamheden blijven gelijk.
Het totaal bedraagt dan circa 590 manurenperha.
Rooien enmeteen verpakken op het veld is
de snelste oogstmethode

melen, naar de schuur transporteren en
veilingklaar maken binnenshuis. Deeerste methode gaat aanmerkelijk vlugger
dandetweede. Daar staat tegenover dat
het binnenshuis klaarmaken van knolvenkelveelaangenamerwerkt,vooralals
deweersomstandigheden niet al te best
zijn.

Tabel 1. Arbeidsbehoefteknolvenkel1 0 x 1 0arevroegeteelt (excl. plantenopkweek)
Aantal manuren
Werkzaamheden
kunstmeststrooienmet pendelstrooier
bestrijdingaardrupsen,korrelsstrooienmetdehand

Manuren perha
4

wortelsenbladafsnijden
metdehandwassen

Losse planten geven meer risico bij de
aanslag dan potplanten. Het sterk ingesneden blad hecht spoedig in elkaar,
wat moeilijkheden kangeven bij het uitplanten. Verder hebben wij nog geen
ervaring met het planten van losse knolvenkelplanten met een plantmachine.
Vermoedelijkzalhetmetdehand moeten
gebeurenendatkostveelmanuren.
Bijterplaatsezaaienkomt een eventuele
opkweek van het plantmateriaal en het
uitplanten te vervallen. Het zaaien kost
weinigtijd,welgaanerveelurenzitten in
het op één zetten van de planten. De
groei verloopt meestal minder gelijkmatig dan bij perspotplanten. In veel gevallenzalhet noodzakelijk zijn om ter plaatse gezaaide knolvenkel in twee of drie
keerteoogsten.

Werkzaamheden
lichtenvandeplanten
grondvanwortelsafstrijkenen

15
2
5
1
11
107
10
10
5
3
50
317
28
16
580

Bijter plaatsezaaienvergt hetzaaienen
uitdunnen circa 155 m.u. per ha. Het
zaaibedwordt op een eenvoudiger wijze
klaargemaakt en de beregening voor de
aanslag komt te vervallen. Naast een
besparingvan 10à15uur moet rekening
worden gehouden op meer manuren bij
de oogst. Het dooroogsten van 100.000
stuks wordt op circa 250 manuren geraamd.Dearbeidsbehoeftevanter plaatsegezaaide knolvenkel zoudan op ongeveer620manurenperhauitkomen.
Overhetveilingklaar maken binnenshuis
beschikken wij nog niet over arbeidsstudies in Nederland. InZwitserland zijn op
ditgebiedwelwaarnemingengedaan.Bij
het hanteren van die gegevens komen
webijdeoogstvan 100.000stuksper ha
totdearbeidsbehoefte, zoalsdie in tabel
2 is vermeld. Uit deze berekening blijkt
dat het binnenshuis klaarmaken van
knolvenkel aanzienlijk meer manuren
vergtdanhetbewerken en verpakken op
het veld. Alleen bij aanhoudend slecht
weer zal de voorkeur worden gegeven
aan klaarmaken binnenshuis. Onder
goede weersomstandigheden kan men
hetproduktveelsneller ophetveldklaarmakenenverpakken.

Indezomerisprijsgarantie
overbodig
Hoewel de aanvoer van knolvenkel klasse I in 1979 is tegengevallen, zijn definanciëleresultaten inheteerste teeltjaar
zeker niet slechtgeweest. Deprijsgarantievanf 1,- perkgbleek indezomer geen
enkelprobleemopteleveren.Watdatbetreft zou een prijsgarantie in het vervolg
overbodig zijn. Inverband met eengoede
planning vandeaanvoer is echter beslotenvoor deperiodevan 1juni tot 1oktober 1980wederom eenprijsgarantie van
f 1,- per kg vast te stellen. In de tabel
vindt uvoorbeelden van desaldoberekening voor de vroege, zomer- en herfstteelt.Hierbijwordtuitgegaan van respectievelijk perspotplanten,losseplanten en
terplaatsezaaien.
Voor de vroege teelt is het noodzakelijk
deplantenonderwarmglasopte kweken
engeeft een perspot relatief de grootste
oogstzekerheid.Bijeengoed uitgevoerde
teelt moet het bij het ras ZEFA-Fino mogelijkzijn75%knolvenkelteoogsten van
eerste kwaliteit. Bij de kg-opbrengst is
uitgegaan van een gemiddeld knolgewicht van 300 gram bij devroege en zomerteelt en van 250 gram bij de herfstteelt. Misschien is dit aan de hoge kant
als wij bedenken dat knollen van de
sortering 60-80 mm circa 175 g, van
80-100 mm circa 250 g en van 100120mm350à375gperstukwegen.
Als kg-prijs is in de saldoberekening
de garantieprijs van f 1,- per kg aangehouden. In werkelijkheid was de prijs in
1979 aanmerkelijk hoger. Een eventueel
lagere kg-opbrengst zoudus ruimschoots
gecompenseerd worden door de hogere
kg-prijszodatdegeldelijke opbrengst per
oppervlakte-eenheid eerder hoger dan
lager zou zijn geweest. Dit geldt vooral
voor devroege envoordezomerteelt. De
aanvoer van de herfstteelt komt in een
periode met een toenemend aanbod van
knolvenkel uit Italië. In dit verband moet
men er rekening mee houden dat de
kg-prijs in de herfst onder de gulden
komt.

Toegerekende kosten
Bijhetplantmateriaalisuitgegaanvande
prijzen die door plantenkweke.rs worden berekend. Door de onregelmatige
opkomst wordt knolvenkel op zaaibed
gezaaid en in perspotten verspeend.
Deze arbeidsintensieve opkweekmethode kost veel geld, vandaar de hoge
prijs voor potplanten. Bij de losse plan-

ten is de prijs aangehouden die ook
voor losse planten van verschillende
anderegroentegewassen geldt.
Voor dechemische onkruidbestrijding is
geen middel toegelaten. De Abate-korrelszijn bestemdvoor debestrijding van
aardrupsen. Bij de vroege teelt zouden
deze misschien achterwege kunnen blijven,omdat aardrupsen meestal nietvóór
half juni verschijnen. Chloorfenvinfos is
toegelaten voor de bestrijding van de
wortelvlieg; met pirimicarb worden de
bladluizengedood.
Bijdeafleveringskosten isuitgegaan van
meermalig veilingfust. In het kleine
plastic bakje kunnen 15 knollen van ca.
300gramen 18knollenvanca.250 gram
wordenverpakt. Indesaldoberekening is
derhalve uitgegaan van 7.500 bakjes bij
de vroege teelt, 6.700 bakjes bij de zomerteelt en 5.600 bakjes bij de herfstteelt.
Hetsaldoindevroegeteeltwordt gedrukt
door de hoge kosten van het plantmateriaal. Dezomer- en herfstteelt komen
vrijwelopeengelijk saldouit.Ter plaatse
zaaien is in deze berekening gunstiger,
dochvergtookwat meer manuren dan bij
dezomerteelt.

,.*

Saldoberekeningknolvenkel10x10are(afgerondopheleguldens
teeltpenode
vroeg
opkweek planten
warmglas

zomer

herfst

zaaitijd
planttijd
plantverbandincm
ras

b.mrt.-b.mei

koudglas
b mei-b.juni

t.pz.
b.juni-h.juli

h.april-b.juni
30x22

b.juni-b.juti
40x20

—

ZEFA-Fino
e.juni-e.juli

ZEFA-Fino
e.juli-e.sept.

75%
112.500

80%

oogstperiode
oogstpercentage
opbrengst (stuks/ha)
opbrengst (kg/ha)
Opbrengst(g!d./ha)(A)

33.750
33 750

10Ö.000
30.000
30 000

-

40x20
ZEFA-Tardo
h.sept.-h.nov.
80%
100.000
25.000
25 000

•••»delio-leiMB)
4cmperspottenà8et
losseplantenà3,75et

12.000

—
—

zaaizaad2kgàf70,100kgNàf1,31

4.690

—

—
—
140

130

130

130

50kgP205àf0,97
180kg K 2 0àf 0,97

50
175

50
175

50
175

25kgAbate-korrelsàf 8,16kgchloorfenvinfosàf 19,- *-

200
305

200
305

200
305

2 x 1 kgpirimicarbàf80,verzekering 1 %

160
290

160
260

160
260

220
580

100
S36

448

2.250
1.690

2.010
1.500
10.116
19.884

rente 10%over2mnd.
fusthuurcollià8ct
vrachtà30et
veilingprovisie 5%
Totaaltoegerekende kosten
Saldoper ha(A-B)

.

18.050
15.700

20
1 680
" 1.250
4.818
20.182
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Het laatstekleinegewas in
dezeserieisbroccoli. De
indelingvande hoofdstukken
isalsvolgt:
P R I J S V O R M I N G EN AFZET
InNederland bestaat een
groeiende belangstelling
voor broccoli.Vooralvoor de
zomerbroccolizijner goede
mogelijkheden, nietalleen als
vervanger van bloemkool,
maarjuist alsextra, voor de
fijnproever.
TEELTINFORMATIE
Informatie over bodem enbemesting,ziektenenonkruid,
zaaienenplanten. Daarnaast
worden derassen besproken.
De Nederlandse rassenkomenhierbijgoed uitdebus.
TEELTPLANNING
Broccolivraagt een kortere
teeltperiodedanbloemkool.
Wanneerdaarvoor tijd is,bestaaterook nogde mogelijkheidom zijscheutenteoogsten.
SALDOBEREKENING
Alsmendeteeltvan broccoli
goedheeft gepland eninde
juistoperiode oogst; dan
hoeftdeprijsgarantie niet te
wordenaangesproken en
komt men opeengunstig saldo.
ARBEID
Vergeleken met bloemkool
vraagt broccoliminder arbeid. Vooral deoogst kanveel
sneller plaatsvinden.

4ft

Groeiende
belangstelling
Broccoliisverwant aanbloemkool.Evenalsbij bloemkool komen bij broccoli éénentweejarigerassenvoor.Detweejarige
rassenvormen pasbloemhoofdjes nadat
ze de winter op het veld over hebben
gestaan. In Engeland noemt men deze
rassen sprouting-broccoli en maakt men
onderscheid ingroene en purperkleurige
variëteiten. Wij zouden dit type winterbroccoliwillen noemen. Daarnaast kent
men er degroep calabrese-rassen. Deze
zijn, afhankelijk van hun vroegheid,
bruikbaar voor voorjaars-, zomer- en
eventueel vroege herfstteelt en bloeien
in hetjaar van zaaien.Zezijn dus éénjarig. Dit type wordt verder aangeduid als
zomerbroccoli.
In Nederland is de belangstelling voor
broccoli tot dusver zeer gering geweest.
Alleen de diepvriesindustrie heeft in de
zestiger jaren wel eens interesse getoond. Thans is er een toenemende belangstellingvoordeteeItt.b.v. afzet opde
verse markt. Op initiatief van het
Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen is in 1979 de teelt in de praktijk geïntroduceerd. Ondersteund door een garantieregelingzijnverschillende telers er
meevanstart gegaan.Voor de opbrengst
vanca. 10hawerdvoor kwalitatief goede
broccoli een prijs van f3,- per kg gegarandeerd. De hierbij begrote produktie
vanca. 155 ton werd weliswaar niet gehaald, maar toch zijn de telers die het
hebbenaangedurfdzeertevredenover de
resultaten. Zodanig zelfs dat in 1980 de
teeltomvangvanbroccolizekerzal toenemen.Deelszal hetalsvervangend gewas

voor bloemkool worden geteeld, maar
ook„nieuwelingen"zullendit aantrekkelijke koolgewas eenswillen uitproberen.
Hetgaat bij dit gewas in eerste instantie
om de dikke vlezige bloemstengels met
een groen bloemscherm. Ook in de
oksels van de meestal gesteelde bladeren ontwikkelen zich nog vaak oogstbare bloemknoppen, zij het kleinere. Afhankelijkvandeomstandigheden waarin
men verkeert, kunnen deze zijknoppen
vooreenaantrekkelijketoegiftzorgen.
Op de meeste veilingen is in 1979 de
broccoli ineenmalig fust met een inhoud
van 5 kg verpakt. Dit eenmalig houten
kratje met een hoogte van ruim 20 cm
doethetvoorditproduktuitstekend.
Somswordennogflinkezijscheutengevormddievooreenaantrekkelijketoegift
kunnenzorgen
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KOELENBETEKENT KWALITEITSBEHOUD
Geoogstebroccolikanbij hogere temperaturen vrij snel slap worden en
vergelen. Het is daarom aan te bevelenom'smorgensvroegteoogstenen
het produkt snel te verwerken. Ingepakte broccoli licht broezen met
schoon koud water geeft niet alleen
een fris aanzien maar doet ook de
temperatuur van het produkt snel dalen. Directe plaatsing in een koelcel
bij bijv. 2 °c is verder natuurlijk een
goede zaak. Bij een te Barendrecht
uitgevoerde proef van het Centraal
Bureau van de Tuinbouvweilingen is
aangetoond dat wanneer de produkttemperatuur snel wordt teruggebracht tot bijv. 4 °C, goede broccoli

zeker enkele dagen klasse I blijft.
Mechanisch koelen voldeed vrijwel
even goed als vacuümkoelen. Doordat het produkt nogal open is neemt
het vrij snel de omgevingstemperatuuraan.
Het is een goedezaak dat broccoli op
de veilingen in de koelcel wordt bewaard tot de handelaar het gekochte
produkt komt ophalen.Ook kopers en
detaillisten dienende broccoli zoveel
mogelijk inkoelcellentebewaren. Het
produktkanvrijsnelinkwaliteit teruglopen,maar meteenbeetje extra aandacht is het toch best mogelijk een
goedproduktbijdeconsument afteleveren.
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BROCCOLI: EEN WARM ONTHAAL
Totvoor kort was broccoli voor de handelaren in het Nederlandse produkt
nog een onbekend artikel. De grenzen
verruimen echter ook onze consumptiegewoonten. Steeds vaker komen
w e dan ook min of meer vreemde
groenten in het Nederlandse menu tegen. Vooral als zo'n produkt dan goed
wordt klaargemaakt en de consument
de smaak waardeert, zal de vraag ernaar gaan toenemen. Bij zo'n introduktie is het een goede zaak dat het
Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen receptenfolders verstrekt die
alseenwegwijzer dienen voor degene
die deze groente eens w i l proberen.
Zo zijn er verschillende recepten voor
de bereiding van broccoli, zowel als
stoofgroente als indesoep.Vrijwel altijd is de reactie van de consument
zeerpositief. InDuitsland k w a m e n w e
afgelopen zomer voor broccoli de aanduiding „ S p a r g e l k o h l " tegen, w a t gezien het feit dat een Duitser asperge
als een lekkernij beschouwt, gezien
mag worden als een c o m p l i m e n t
voor het produkt broccoli. Hierbij
w o r d e n dan met name de geoogste
zijspruiten bedoeld met een vrij lan-

ge (20 tot 3 0 cm) dunne bloemstengel. Over de malsheid van deze ca.
2 cm dikke bloemstengel w a s m e n
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Zijknoppenkunnengemakkelijk worden
gebostendoenhstinDuitsland sis
„Spargelkohl" uitstekend

Bodemenbemesting
Broccoli,stelt vrijwel dezelfde, dus hoge,
eisen aan degrond alsbloemkool. Het gew a s moet ongestoord kunnen groeien en
vooral zavelgrond en vochthoudende
lichte klei zijn uitermate geschikt.Op zeer
lichte gronden vertoont broccoli onder
natte omstandigheden minder groeikracht. De hoofdstengel blijft dan vrij dun
en de plant zal een lichtere hoofdknop
voortbrengen. Ook is het gewas gevoelig
voor knolvoet; een goede kalktoestand
van degrond is dus zeer gewenst. Verder
moet de grond diep doorwortelbaar zijn
en is een goede vochtvoorziening noodzakelijk. Vooral op enigszins droogtegevoelige gronden is een regeninstallatie
dus onmisbaar. Eventuele groeistoornissen moeten met behulp van beregening
e n / o f overbemesting worden voorkomen
of bestreden.
InEngelse pubiikaties wordt vaak gesteld
dat broccoli eenzelfde meststofbehoefte
heeft als sluitkool. Gezien de kortere
groeitijd blijkt daaruit w e l dat het gewas
heel w a t vraagt en dus ook in dit opzicht
vergelijkbaar is met bloemkool. Als algemene richtlijn denken w e aan 150 tot
2 0 0 kg N (inclusief overbemesting), 100
kgP20 5 en2 5 0 k g K 2 0 per ha. Daarnaast

zeer complimenteus. Kortom: voor
fijnproevers heeft broccoli aangename verrassingen in petto.

vragen borium en magnesium speciale
aandacht. Boriumgebrek kan er toe leiden dat destronk van de hoofdknop hol is.
Het gebrek kan w o r d e n voorkomen door
vooraf 10-15 kg Borax per ha door de
grond te werken. Over het effect van een
Hetgewasgroeitals(bloem)kool, maar
vraagtveelvoedingenwater

HetCBTverstrekt receptenfolders

bespuiting met maneltra-borium tasten
w e nog in het duister. Magnesiumgebrek
geeft kans op rotten van de hoofdknop.
Het magnesiumgehalte van de grond kan
men op peil houden door magnesiumhoudende kali- en stikstofmeststoffen te
gebruiken. Over het gebruik van stalmest
of andere organische bemestingsvormen
is niets bekend. A a n g e n o m e n mag w o r den, dat overeenkomstig bij bloemkool
gehandeld kan worden en dat het gewas
vooral op de lichtere gronden erg dankbaar isvoor eengpedestalmestgift of een
andere organische bemesting.
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Ziektenenonkruid
Wathetgebruikvanchemische middelen
betreft is er officieel niets toegelaten bij
broccoli. Dit houdt onder meer in,dat iedere toepassing riskant kan zijn en dus
voor eigen risico is. Het gewas komt zo
sterk overeen met bloemkool, dat te nemen proeven en de procedure voor officiële toelating van middelen daarop gerichtkunnenworden.
Bij bloemkool kan voor onkruidbestrijdingophetzaaibed indevollegrond kort
nahetzaaienworden gespoten met propachloor (Ramrod) in een dosering van
70gram per are. Het is raadzaam op rijtjes te zaaien of wanneer breedwerpig
wordt gezaaiddezaden af tedekken met
een laagje grond. Bij opkweken onder
glas of geperforeerde plastic folie is het
gebruik van een halve dosering (30 à
40gram per 100 m2) voldoende. Tijdens
het spuiten moet de grond vochtig zijn
en na het spuiten moet het middel licht
worden ingeregend. Onder glas na het
spuiten flink luchten. Door dämpwerking kan propachloor namelijk schade
veroorzaken aan andere gewassen. Bij

ter plaatse zaaien van bloemkool kan
uiteraard de normale vollegrondsdoseringwordenaangehouden.
Op het produktieveld kan men zeven tot
tiendagen nahetplanten op onkruidvrije
vochtige grond spuiten met 7 kg propachloor (Ramrod) per ha of 5 à6 liter alachloor(Lasso)perha.
Broccolikanevenalsbloemkooldoorverschillende ziekten en plagen worden
aangetast. Bij hethoofdstuk rassenkeuze
wordt vermeld,dat broccoli erg gevoelig
isvoor valsemeeldauw en dat er tussen
de rassen grote verschillen in gevoeligheidbestaan.Omdegroeigoed in hetgewas te houdenmoeten we reeds op het
plantenbed attentzijnopeenaantasting.
Voor bloemkool geldt het advies om regelmatig te stuiven met zineb en bij een
reeds optredende aantasting zeer voorzichtig te zijn met water geven. Op het
momentdatweditschrijven,mag na het
uitplantenvanbloemkool noggeen enkel
middel tegen valse meeldauw worden
gebruikt.Hetzougunstigzijnalsopniette

lange termijn toelating zal worden verstrekt van een middel waarmee goede
ervaringenzijnopgedaan.
Zaken die verder aandacht vereisen zijn
dekoolvliegbestrijding op zaaibed en bij
het uitplanten. Later in het seizoen kunnen rupsen en luizen de planten nog
belagen. Voor bestrijding van deze plagen verwijzen we naar de betreffende
ziektebestrijdingsboekjes, diejaarlijks in
deregiowordenuitgegeven.
Kenmerkend voor broccoli zijn verder de
holle stronken en rotte plekken in de
hoofdknop. Bij bodem en bemesting is
daarnaderopingegaan,evenalsopknolvoet. Verder kunnen in de bloemschermen onder bepaalde omstandigheden
afstervende en gele bloemknopjes voorkomen.Deindrukbestaatdateenwat povergewasermeer lastvanheeft dan een
nogvlot groeiend en sterk gewas. Soms
gaan kleine plekjes van de bloemschermenooksmetten. Bij platte bioemschermen (hetwater blijft er langer op liggen)
komtditprobleem meervoordan bij rondebloemschermen.

Zaaienenplanten
Evenals bij bloemkool zullen de meeste
telersvanbroccolihetuitplantenprefereren boventer plaatse zaaien. Voor vroegereteelten moetendeplanten uiteraard
onder glas worden opgekweekt hetgeen
doorgaans in5cm-perspotjes zalgebeuren.Voordelatereteelten kandit natuurlijk ook, maar voor deze periode gaat het
opkweken van losse planten onder
staand-ofplatglaszekerzogoedenhet is
veel goedkoper. De indruk bestaat dat
broccoliplanten nog iets sneller groeien
dan bloemkoolplanten. Na vier weken

kan men over een uitstekend poolbare
plantbeschikken.Alsniettedikwordtgezaaid(ca.2gramperm 2 )krijgt menstevigeplanten.Voor bijv. 50.000planten per
haisca.400gramzaadnodig. Bijsommigehybriden iswat meer nodig omdat het
zaadgroveris.
Evenals andere koolgewassen kan broccoliuiteraard ookter plaatseworden gezaaid,althans voor de zomer- en herfstteelten.Welishet raadzaam omeenprecisiezaaimachine te kiezen waarmee
naakt,desnoods gefractioneerd zaadge-

Tabel1. Opbrengstenplantafstandenproefbroccoli1953(IN
Aantal
Plantafstand
Aantal
Diameter
planten
planten
hoofdkn.
perare
incm
metoogstbarehoofdkn.
30x30cm
1111
743
8,4- 8,7
45x45cm
494
433
9,3-10,1
60x60cm

278

253

9,5-11,2

ieuwhof)
Gewicht
hoofdkn.
ing

Opb engst in kg/are
zijknoppen
37

totaal

100

hoofdknoppen
74

133

57

167

42

29
31

86
73

Tabel.2.Resultatenplantafstandenoriëntatie,herfst1979teAlkmaar
Plantafstand
%planten waarDiameter hoofdGemiddeldgewicht hoofdknoppen ing

Opbrengst
inkgper
are

10-12

161

99

11-13
12-14

209
242

13-15

286

88
74
64

vaneenhoofdknopisgeoogst

knoppenincm

4 5 x 3 0cm

81

45x45cm
60x45cm

83
85

60x60cm

83

50

111

zaaidkanworden.Veelalzullenditdande
fracties2,00tot 2,25 of 2,25 tot 2,50 mm
zijn.Als 2op 1 wordt gezaaid kan vrijwel
met dezelfde hoeveelheid zaad worden
volstaanalsbijuitplanten.

Nauw planten
Afhankelijk van het doel waarvoor men
teelt (industrie of verse markt) wordt in
Engelandeenverschillend plantverband
gehanteerd. De pure industrieteelt,
waarvoor vaakter plaatsewordtgezaaid,
isgericht op de oogst van kleine bloemknoppen. Daarbij wordt tegenwoordig
nogaleens een nauwe rijenafstand aangehoudenvan 15 tot 30 cm bij een eindafstand van 15 tot 25 cm in de rij. Dat
komt neer op gemiddeld zo'n 200.000
planten per ha met als doel eenmalig
oogsten. Voor dooroogsten met de hand
past met een ruimer plantverband toe.
Voor deverse markt is dat zeker het geval.Afstandenvan50x 40of 45 * 45 cm
zijn daarbij geen uitzondering. Ook de
Nederlandse zaadbedrijven houden het
daarop.In1953heeft ir.M.Nieuwhof van
hetIVTmetvijf vroegereselecties onderzoekgedaanbijdeplantafstandenvan 30
x30, 4 5 x 4 5 en6 0 x 6 0 cm. Deonderlin-

Voorlopig lijkt het verstandig voor afzet
aan de verse markt niet nauwer te gaan
dan 50 x4 0 of 4 5 * 45 c m , dus ongeveer
50.000 planten per ha. In enkele oriënterende rassenproeven te Alkmaar zijn in
1979 met de plantafstand 45 * 4 5 zeer
goede resultaten geboekt (zie hoofdstuk
rassen). In de praktijk is soms met w a t
ruimere rijenafstanden gewerkt. Ook dat
beviel goed, vooral omdat het dooroogsten daarbijw a t gemakkeljiker gaat.

— ook enkele plantafstanden met elkaar
vergeleken. Het betrof het ras Corvet, bij
een zaaidatum van 28 juni en een plantdatum van 2 augustus. De oogst vond
plaats in oktober en bleef beperkt tot de
hoofdknoppen. In tabel 2 staan de voornaamste resultaten weergegeven. Daarbij moeten w e opmerken dat de gewastoestand in oktober nogal arm w e r d ,
met name bij de nauwere plantafstanden. Hierdoor zijn ook geen zijknoppen
meer toegekomen. Desondanks vertonen
de cijfers veel overeenkomst met de resultaten van Nieuwhof. Hier zou uit afgeleidkunnen worden dat w e nauwer moeten planten dan w e in 1979 gedaan hebben. Devraag is echter of de grotere hoeveelheid arbeid bij het oogsten en inpakken deze conclusie w e l rechtvaardigt.

ge rasverschillen w a r e n niet van betekenis. De gemiddelde resultaten van de
plantafstanden staanweergegeven in tabel 1 .
Naarmate de planten ruimer stonden
werden de bloemknoppen groter. Bij de
plantafstand 6 0 * 6 0 c m hadden de
hoofdknoppen een gemiddeld gewicht
van 167 gram, bij 3 0 * 30 cm w a s dit
slechts 100 gram. Bovendien nam bij
grotere plantafstand de opbrengst aan
zijknoppen per plant toe. De kleinere
knoppen bij de kleinere afstanden w e r den echter ruimschoots gecompenseerd
door het grotere aantal. Hierdoor lijkt het
optimum bij een hoog plantgetal (30 x 3 0
cm is 111.000 planten per ha) te liggen.
Opdetuin bij het PAGV te Alkmaar zijn in
de herfst van 1979 — zij het oriënterend

In 1 9 8 0 zal het PAGV in samenwerking
met de regionale proeftuinen te Breda,
Meterik en Wieringerwerf de plantgetallenproblematiek dieper uitspitten. Daarbij zal in samenwerking met het I M A G
ook het aspect arbeidworden betrokken.

Nederlandserassen
biedenveelperspectieven
— Herfstteelt: Zaai 28 juni 3 g r a m / m 2 ;
opkweek onder platglas; uitgeplant 31
juli als losse plant bij een plantafstand
van45><45cm.
In deze oriënterende rassenproeven zijn
veel w a a r n e m i n g e n gedaan, zowel w a t
betreft gewasontwikkeling als opbrengst
en kwaliteit. De voornaamste resultaten
staan weergegeven in de tabellen 1 , 2 en
3. Onderstaand volgen enkele van de belangrijkste ervaringen zoals die per teeltwijze zijn opgedaan. Uitgebreider informatie van deze proeven is weergegeven
in Rassenbericht nr. 5 7 2 van het

Speciaal voor de éénjarige teelt w o r d e n
de laatste jaren door Engelse en Nederlandse kweekbedrijven nogal w a t in
vroegheid variërende hybriden aangeboden. In 1979 zijn teAlkmaar een aantal
Engelse met de thans beschikbare Nederlandse rassen vergeleken. Dit is gebeurd bij drie teeltwijzen t.w.
—Vroege teelt: Zaai 22 maart in 5 cm
perspot; opkweek onder staand glas
(12-15 °C); uitgeplant op 2 0 april bij een
plantafstand van45 *45 cm.
— Zomerteelt: Zaai 3 0 mei 3 g r a m / m 2 ;
opkweek onder platglas; uitgeplant 25
juni als losse plant bij een plantafstand
van45 x 4 5 c m .
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De groei verliep bij deze teelt als gevolg
van het koude voorjaar matig. Bij het oogsten konden de hoofdknoppen veelal
nauwelijks op 2 0 cm lengte w o r d e n afgesneden. Om toch een goede vergelijking mogelijk te maken is 18 cm aangehouden. De later geoogste zijknoppen
zijn op slechts 10 tot 12 cm afgesneden.
Het opbrengstniveau in deze proef w a s
dan ook niet hoog. De betere rassen
brachten aan hoofdknoppen ca.8 0 kg per
are op.A a n zijknoppen w e r d nog een toegift van zo'n 3Qkg per are meegenomen.
Ook de kwaliteit van de geoogste hoofdknoppen w a s bij de meeste rassen erg
slecht. D o o ' w a s e n te losse bloemschermen w a r e n de grootste problemen. A l leen Corvet en in iets mindere mate
Groene Komeet, SG 1, Coaster en nr.
7 5 5 1 2 voldeden in deze vroege teelt van
1979 vrij goedtot goed.
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Zomerteelt
In deze teeltwijze is Groene Komeet niet
meer beproefd omdat er onvoldoende
zaad van beschikbaar was. Toegevoegd
w e r d het ras Skiff. De ontwikkeling van
dezeproef verliep veelvlotter. Tijdens het
oogsten zijn zowel hoofd- als zijknoppen
op de door de veilingen voorgeschreven
2 0 cm afgesneden. Met de betere rassen
werd aan hoofdknoppen 1 1 0 tot 1 3 0 kg

tabëTTBetangrijksteresultatenvanÏndeuTöegeteeltbeproefderassen
Aantal Hoeveel- Aantas- Hoofdknoppen
Ras+herkomst
heid
tingval- gem.
groeiblad
kg/are
dagen
semeel- ge2)

.**•*•#

EnkeleEngelserassenvormdenweleengrotebloemknop,maardekwaliteitvan het
bloemschermvielvaak tegen
per are behaald. Skiff spande de kroon
met 162kg per are. Een aantal rassen leverde bovendien nog een flinke toegift
aan zijknoppen op, alleen de latere rassenzijn aan zijknoppen niet toegekomen.
De kwaliteit van het geoogste produkt
was in deze teelt veel beter dan in de
vroege teelt. Toch w a r e n er bij de meeste
Engelse rassen nog w e l w a t problemen
met doorwas en w a r e n de bloemschermen te los. Skiff had behalve de hoogste
opbrengst ook een goede kwaliteit. Verder voldeden SG 1, Coaster en Corvet
goed en Southern Cornet en Nr. 7 5 5 1 2
redelijk.

Herfstteelt
In de herfstteelt zijn dezelfde rassen beproefdalsin de zomerteelt. Deze oriëntatiewas vooral bedoeld om het gedrag van
gewas en rassen in oktober te obser.veren. Het gewas ontwikkelde zich goed,
m a a r d e g r o e i d u u r w e r d w e l c a . 2 0 dagen
langer dan in de zomerteelt. Ook bleken
de planten evenals trouwens bij de zomerteelt, moeilijk vrij van valse m e e l dauw te houden. Wat dit betreft bleken
overigens flinke rasverschillen a a n w e zig. Eind september kon met de oogst
worden aangevangen en evenals bij de
zomerteelt werden weer flinke hoofdknoppen (250 tot 3 0 0 gram) geoogst.
Hierdoor k w a m e n de opbrengsten per
are op een aanvaardbaar niveau. Omdat
de groei er uit raakte w a s de toegift aan
zijknoppen gering. Mogelijk dat in oktober opzwaardere gronden de groeikracht
van het gewas beter op peil kan w o r d e n
gehouden. De kwaliteit van het geoogste
produkt w a s bij veel rassen iets minder
dan in de zomerteelt. M e t name bij de
plattere bloemschermen ontstond smet
op de bloemknopjes, vooral als er w a t e r
op was blijven staan. Toch deden SG 1 ,
Corvet en Coaster het weer goed. Ook
voor de Engelse rassen Southern Cornet
en Premium Cropkon een redelijke waardering worden opgebracht.

KO

2)

dauw2)
8
8
5

wicht
ing
177
92
108 •

5
6
6
5
5

7
6

6
7
7

Opbr.

Totaal

zijknoppenin

indruk

60

+-

45
48

26
31

-

111
120

53
55

34
37

+-

5
7

161
195

79
76

35
31

175
216

86
87

51
20

GroeneKomeet1)

Ivosta

77

South.Cornet
Bravo

Elsoms
Elsoms

SG1
Gem

Pannevis
Asmer

78
81
81
82

Gre#nDuke
Coaster

Elsoms
R. Sluis

Corvet
Dandy

R.Sluis
Elsoms

85
86
86
87

6

8
1

Surfer

R.Sluis
R.Sluis

88
92

7
7

5
8

133
173

52
81

21
19

Elsoms
Elsoms

93

9
9

8
8

162
212

66

11
14

Nr. 75512

Rex
100
PremiumCropp
1) Laterezaaidatum nl. 17april;geplant 14mei

2)

kg
perare
15

98

+
++

+-

-

2)Zielegenda
Tabel2. Belangrijksteresultaten vanindezomerteeltbeproefderassen
Aantal
groeidagen

Ras+herkomst

2)
SG1

Hoeveel- Aantas- Hoofdknoppen
heid
tingval- gem.
blad
kg/are
semeel- ge2)
dauw2) wicht
ing
7
7
286
131
261
110
7
8
267
115
4
5

Opbr.
zijknoppen in
kg
per are

Totaal
indruk
2)

++
+-

Pannevis
Elsoms
Elsoms

76
77
77

Elsoms
Asmer

78
78

7
6

5
7

241
248

97

52
64
43
43
58

Elsoms
R. Sluis

79
80

4
8

6
5

247
216

108
96

17
17

-

Coaster
PremiumCrop

R.Sluis
Elsoms

82
83

7
6

8
7

296
273

116
121

8
15

-

Corvet
Nr. 75512

R.Sluis
R.Sluis

86
90

7
7

7
6

261
281

118
112

Skiff
Rex

R.Sluis
Elsoms

90
92

7
8

7
7

376
298

162
91

8
3
2
1

South.Cornet
GreenDuke
Bravo
Gem
Dandy
Surfer

94

+
+
+++

-

2) Zielegenda
Tabel3. Belangrijksteresultatenvandein
deherfstteeltbeproefde rassen/selecties
Aantal Hoeveel- Aantas- Hoofdknoppen
Opbr.
Totaalgroeiheid
tingval- gem.
zijknop- indruk
dagen blad
semeel- gekg/are penin
2)
2)
2)
dauw2) wicht
kg

Ras+herkomst

219

perare
21
17

5
4

258
258
290
309

118
103
124
133

25
11
11
10

5
7

259
289

114
131

13
4

-

5
5

263
261

114
115

2

—

5
7

201
212

90
67

6
1

-

8

291

121

2

+

Elsoms

97

7

6

Elsoms

97

SG1
Gem
GreenDuke
PremiumCrop

Pannevis
Asmer

5
6
4

Elsoms
Elsoms

97
98
98
101

6
6
7

Surfer

R.Sluis
R.Sluis

103
104

6
7
7

R. Sluis
Elsoms

104
106

R.Sluis
Elsoms

106
108
109

Corvet
Skiff
Dandy
Nr.75512
Rex
Coaster
2) Zielegenda

R. Sluis

7
6
6
7
8
7

ing
293

133
97

South.Cornet
Bravo

LEGENDABIJDETABELLEN
—Aantalgroeidagen:uitgedrukt indagenvanzaai-tot 50 %oogstdatum
—Hoeveelheidblad: 1=zeerweinig;9=zeerveel
—Aantasting meeldauw: 1=zeerveelaantasting;9=geen aantasting
—Totaalindruk:+=geschikt;-=nietgeschiktvoor betreffende teeltperiode

+-

+

+-

+

Ietskortereteeltperiode
dan bloemkool
De teelt van winterbroccoli (sproutingbroccoli) biedt voor de Nederlandse beroepstelerswaarschijnlijk geen perspectief.Indeeersteplaats staat dittype zeer
langophetveld(planttijd:juni-juli, oogsttijd: februari-mei), in de tweede plaats
wordt het een zeer zwaar gewas zonder
duidelijkehoofdknop,maar meteenmassa kleine zijspruiten. Volgens Engelse
gegevens moetwinterbroccoli opeen afstand van circa 90 * 60 cm worden geplant. Deze teeltwijze laten we verder
buiten beschouwing. Bij deteelt van zomerbroccoli (calabrese)kan men net als
bij bloemkool onderscheid maken in een
vroege-, zomer- en herfstteelt. In Engelandkent mendeteeltwijzen zoalsdie in
detabelzijnaangegeven.
Degroeiduur vanzaaientot oogsten isbij
de zeer vroege teelt volgens deze tabel
met dedaarvoor geschikte rassen 100 à
110dagen,voor de vroege teelt ca. 100
dagen en voor de zomer- en vroege
herfstteelt circa 90 dagen. Enkele proefveldervaringen in 1979 hebben bewezen
dat het ras Corvet in Nederland bij genoemdetermijnen vrijwelgeruimd is,althanswat betreft dehoofdknoppen. Deze
gegevens zijn ingebouwd indefiguur 1 .
Voor devroegste teelten (zaai in februari
en maart onder staand glas) moet worden uitgegaan van 5cm perspotplanten.
Overnogvroegerezaaibijv.injanuarizijn
geen gegevens bekend. Voor de latere
teelten kunnen beter goedkopere losse
planten, onder platglas opgekweekt,
wordengebruikt.
Ten opzichte van bloemkool is de teeltduurdus iets korter ende indruk bestaat
datookdeoogstperiodewat korter is.Het
veld is dus zeker tien dagen eerder geruimd, ten minste als men zich beperkt
tothetoogsten'vandehoofdknoppen.Als
ook de zijknoppen moeten worden
meegenomenkandetotaleteeltduur langerwordendanbijbloemkool.Of hetverantwoord iszichopzijknoppente richten
is onzeker. Het oogsten ervan is erg bewerkelijk. Eventuele opbrengst ervan
moet dan ook als een extraatje worden
beschouwd.Dematewaaringronden arbeid beschikbaar zijn en het prijsniveau
op de veilingen, zijn bepalend voor de
vraag of het oogsten van de zijknoppen
voordelenoplevert.
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Perspotplanten komen het meest in aanmer
Tabel
Teeltwijzenzomerbroccoli(colnbrose)inEi ngolanri
Teeltwijze

Zaaitijd

Planttijd

Oogsttijd

zeervroeg
vroeg

febr.(glas)
maart(glas)

maart/april
april/mei

juni
juni/juli

april(t.p.z.)
april/mei

—

zomer

mei/juni

juli
juli/aug.

vroegeherfst

mei(tp.z)
juni

juli/aug.

sept./okt.

—

juni(t.p.z.)

Afbeelding 1Verloop van zaai-, plant- enoogsttijd bijbroccoli (ras Corvet!

zaaien planten

\

v.d. oogst

\

vroege
teelt
+ .18 = 102teeltdagen

vroege
teelt

+ 50 + 16 = 94teeltdagen
zomerteelt

28 + 50 + 16 = 96teeltdagen

wSfJf"™1^-»

herfstteelt
Indezefiguur kuntuaflezenhoe lang de
perioden zijntussenzaaien, planten en
oogsten bijverschillende zaaidata

augustus
sept./okt.

—

febr.

mrt.

sar.

mei

juni

juli

aug.

sept.

okt.

-28 + 67 f 22 =
117teeltdagen

nov.

K"3

Eengunstigsaldo
Het opstellen van een saldoberekening
voorbroccoliis nogeen moeilijke zaak en
kan alleen gebeuren met behulp van
enig natte vingerwerk. Enerzijds zijn
vrijwel nog geen reële prijsgegevens beschikbaar -.^Jerzijds zijn vele bepaalde
kPÄ^!"-'Stt-j nag niet volledig te overzien. Ook voor het aan te houden opbrengstniveau r-oetenwe nog enigszins
van een benadering uitgaan. De bijgevoegde saldoberek^ning geldt voor een
zomerteeltbij eenplantverbandvan 45 *
45cm.Alsopbrengst isgerekend datca.
85% van het aantal planten een hoofdknop van gemiddeld 300 gram oplevert.
Bij vroegere en latere teelten moeten
uiteraard lagere kg-opbrengsten worden
ingerekend,maardeprijsper kg kan dan
weer hoger liggen. Voor deze zomerteelt is niet def 3,- per kg van de garantieregeling 1979 aangehouden. Voor
een reële berekening leek ons een kgprijsvanf2,-meer aanvaardbaar.
Voor het plantmateriaal zijn we uitgegaanvanlosseplantendiedooreen plantenkweker onderkoudstaand-of platglas
zijn opgekweekt. Bij een plantverband
van45 x45 cmzijnbijna 50.000 planten
per ha nodig.Dehoeveelheden N,P enK

* # , * •V

Saldiibeiokoiungbroccoli(iomerteelt) 10x10are
(afgerondopholegulriens)
opkweek planten

koudglas

plantmateriaal
zaaitijd

losseplant
april-juni

planttijd
plantverbandincm

45x45

aantalplantenperha
oogstpercentage
oogstperiode
opbrengst42.000hoofdknoppenà300g
prijsperkgf 2,Opbrengstingld./ha(A)
Toegerekendekosten(B)
planten(losseplantenà3,5et)
150kgNàf1,31
50kgP,OKàf0,97
250kg K , 0àf 0,97
50kgNoverbemesting àf 1,31
7kgpropachloor àf30,51trichloronaatvloeibaaràf52,2 x 1 iparathionàf 7,2,5lbromofosethyl40%àf34,5kgMesuraiàf 14,25kgAbate-korrelsàf 8,verzekering 1 %
rente 10%over3maanden
fusthuur 2520collià15et
vracht2520collià55ct
veilingprovisie 5%
Totaaltoegerekendekosten(B)
Saldoperha(A-B)

mei-juli
49400
85%
juli-sept.
=12.600kg
f25.200,-

f 1.729
197
49
243
66
210
260
14
85
70
200
222
84
378
1.386
1.260
f 6.453
f 18.747

zijnuitgedrukt inkgzuiverper ha.Deprijs
heeft bij Nbetrekking op kalkammonsalpeter,bij P 2 0 5optripelfosfaat en bij K 2 0
oppatentkali. Dezevoedingsstoffen kunnen natuurlijk ook als mengmeststof
worden toegediend. Als overbemesting
isééngift kalkammonsalpeter gerekend.
Vroeg en teat in het seizoen is gebruik
vankalksalpeterwellicht verstandiger.
Voor gewasbescherming zijn die kosten
toegerekend die voor de zomerteelt van
bloemkool gelden. Zo is voor onkruidbestrijding ophetproduktieveld 7kg propachloor (Ramrod) aangehouden. Voor
koolvliegbestrijding wordt in bloemkool
vaak trichloronaat (Phytosol) vloeibaar
gebruikt. Verder is voor bestrijding van
koolgalmug, luisen rupsen enkele malen
spuitenmet parathionenbromofos-ethyl

(Nexagan) gerekend. Uiteraard kunnen
ook andere middelen worden gebruikt.
Mesurol is bedoeld als bestrijding tegen
slakkenenAbatetegenaardrupsen.
Bijdeverzekering iszoalsgebruikelijkuitgegaan van een hagelverzekering met
een premie van 1 % over de bruto-opbrengst minus afzetkosten (fusthuur,
vracht en veilingprovisie). De rente is
berekend over drie maanden en betreft
detebetalen kosten van plantmateriaal,
meststoffen, bestrijdingsmiddelen en
verzekering. Voor fusthuur is er van uitgegaan dat aan de tuinder 15 cent per
kratje wordt doorberekend. Voor vrachtkosten zijn de landelijke normen aangehouden. Regionale regelingen kunnen
daarvanafwijken.

GOEDEVOORUITZICHTEN
Broccoli geeft, althans bij de aangenomen opbrengst- en prijsniveaus,
ongeveer hetzelfde saldo als bloemkool.Daarvoormoetookeenongeveer
gelijkaantalarbeidsurenworden aangewend.Wanneertezijnertijd zal blijkendatb.v. een ietshoger prijsniveau
magworden aangehouden of dat een

eventuele opbrengst aan zijknoppen
mag worden bijgeteld, zal het saldobeeldeen nog wat gunstiger aanzien
krijgen. Inelkgevalgeeft broccoli een
zekerzohoogsaldoalsbloemkool,terwijl bij het ongeveer
manuren lichtere arbei
worden ingezet.

