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VOORWOORD
De tijdsomstandigheden, waaronder wij leven, maken het noodzakelijk
datgene voort te brengen, waaraan op het oogenblik de meeste behoefte
bestaat, zoowel voor het binnenlandsche verbruik als voor den export.
Nederland heeft een uitgestrekte oppervlakte tuingrond onder glas,
welke groote productiemogelijkheden biedt. Deze moet zoo volledig en
doelmatig mogelijk worden benut en in dit verband dient de aandacht
te worden gevestigd op de koolrabiteelt. Deze is in ons land nog weinig
bekend, doch wordt juist nu van de allergrootste beteekenis geacht.
Door Ir. J. M. RIEMENS zijn op den hem te Naaldwijk ten dienste
staanden proeftuin reeds proeven genomen, terwijl de Rijkstuinbouwconsulenten te Groningen en Maastricht eveneens ervaring op dit gebied
bezitten.
Een en ander is verzameld en aan Ir. RIEMENS is verzocht een
mededeeling hierover samen te stellen ter nadere voorlichting bij deze
teelt, omdat deze voor het meerendeel der tuinbouwers nog geheel nieuw is.
De Inspecteur van den Tuinbouw
en het Tuinbouwonderwijs,
November 1941.

IE. A. W. VAN DE PLASSCHE.

DE TEELT VAN KOOLRABI ONDER GLAS
INLEIDING

Glaskoolrabi is in ons land tot heden weinig bekend. Op den Proeftuin
„Zuidhollandsch Glasdistrict" te Naaldwijk zijn een tiental jaren geleden
reeds proeven er mee genomen.
De teelt is eenvoudig en slaagt in onze kassen uitstekend. Het binnenland
is nooit met enthusiasme tot de consumptie overgegaan. Zoolang Duitschland en Zwitserland trokken, was de prijs loonend; daarna verdween de
cultuur vrijwel geheel uit onze kassen.
Koolrabi behoort evenals de andere koolsoorten tot Brassica oleracea L. ;
het meest verwant is koolrabi aan Brassica oleracea sïlvestris L. : de struikkool,
waartoe onze mergkool der boerderijen behoort. Koolrabi heet dan: Brassica
oleracea gongylodes L.
De koolrabi komt zelf nog weer in verschillende vormen voor:
alboviridis — knollen bleekgroen,
violacea
•— knollen violetblauw,
dissecta
— bladeren ingesneden,
crispa
— bladeren aan de randen gekruld.

Fig. 1
Reproductie teekening koolrabiplant
Overgenomen uit: Gressent's einträglicher Gemüse
bau. 1890

De stengel is verdikt, hij behoort kogelrond of meer plat te zijn. Soms
komt ook peervormig voor, doch dit is minder gewenscht. De bladeren zijn

laag gesteeld en op den stengelknol ingeplant, zooals foto 1 en foto 2 duidelijk
laten zien.
De bladschijf is eivormig, de bladrand een weinig getand. De verschillende

Fig. 2
Koolrabi gereed voor den oogst

botanische vormen wijzen reeds op een groote variatie en hiermee geheel
overeenkomstig treden er verschillende cultuurvormen op.
Het meest algemeen is de teelt voor den vollen grond, waarbij dan nog
weer 3 hoofdperioden zijn te onderscheiden:
Ten eerste een oogst in Juni, waarvoor nog onder glas moet worden gezaaid;
een tweede periode in Juli—September en
als derde de meest voorkomende van October—Januari.
In dit werkje wordt de teelt onder glas besproken.
Het spreekt vanzelf, dat hiervoor andere typen noodig zijn. De vollegrondstypen worden in den zomer bij zomer- en lange-dag gezaaid en uitgeplant;
onder glas gaat men in de winter- en vroege voorjaarsmaanden zaaien; er
is dan zwak licht, een korte dag en in de gestookte kas een tamelijk hooge
temperatuur. Tegenstellingen genoeg dus.

5
De meest geschikte voor teelt onder glas is:
Dworsky's Treib, dit is dezelfde als
Prager Weiszer, heet ook: Prager Treib,
of Prager non plus ultra en ook Triumph van Wien.
Deze variëteit is genoemd naar den kweeker van dit ras: Ka r l Dwobsky
te Weenen. De knol is vrij groot, weegt bij rijpheid 2 ons tot een half pond
per stuk. Te lang staan maakt houtig; maisch en zacht is een eerste vereischte.
Terwijl de geheele vegetatieperiode in den zomer 12 tot 20 weken en
voor de najaarsvormen 16 tot 32 weken duurt, is de groei van de glaskoolrabi
zeer snel, nl. 9 tot 12 weken; in Januari gezaaid, kan men reeds in April
oogsten.
GROND EN BEMESTING

De glaskoolrabi komt in voedingseischen het meest overeen met onze
vroege bloemkool. Op zeer verschillende grondsoorten is dus de teelt mogelijk:
de humushoudende zandgronden leenen zich het best voor de vroegste teelt.
Daarop volgen de veengronden, terwijl de zavelige klei weer daarna komt.
In al onze bestaande groenten- en vruchtenkassen, zoowel warm als koud,
is de teelt van koolrabi mogelijk.
Ook de bloemenkassen, die nu door de beperking vrij komen voor de teelt
van groenten, zijn zeer geschikt om er koolrabi in te zetten. Natuurlijk zal
ook de tweede steek van een oude rozen- of anjerkas goed los moeten worden
gemaakt, doch ik raad in 't algemeen aan, die tweede steek onder te laten:
de bovenlaag is mooi los en bevat het meeste plantenvoedsel. Koolrabi vraagt
evenals bloemkool een flinken voorraad gemakkelijk opneembare voedingsstoffen, waarbij stikstof de voornaamste plaats inneemt.
Alleen grondonderzoek kan precies uitmaken hoeveel van de verschillende
meststoffen men in ieder speciaal geval geven moet en nu wij uiterst zuinig
hiermee moeten omgaan, is een nauwkeurige analyse meer dan ooit noodig.
In oude bloemen- en druivenkassen is de voorraad aan zouten in de bovenste
steek vaak zeer hoog. Naast stikstof, fosforzuur en kali moet dus de totale
zouteoncentratie worden bepaald.
Het zal geen zeldzaamheid zijn, als men door in 't geheel niet te mesten,
de beste resultaten verkrijgt.
Deze regelmatige voedselstroom kan slechts aangevoerd worden door
overvloedig bodemvocht.
Vooral in oude kassen kan de verhouding tusschen het bodemvocht en
de aanwezige zouten ongunstig zijn. Is de grond te zout, dan moet er vooraf
flink gespoeld worden. In de meeste gevallen zal een regelmatige begieting
voldoende zijn, om het juiste evenwicht te bewaren. Men heeft dan het groote
voordeel, dat er geen kostbaar plantenvoedsel verloren gaat, wat bij uit
spoelen helaas wel het geval is. Bij de koolrabi kan men dit juist gerust wagen,
omdat deze zoo mooi zelf direct aanwijst, als de bodemconcentratie te hoog is:
de bladeren vertoonen dan een blauwige tint.
Dit is htet oogenblik om enkele malen kort achter elkaar overvloedig te
gieten en hiermee op te houden, zoodra de frischgroene kleur weder aan
wezig is.
Meestal komt deze afwijking pleksgewijze voor en zoo zal men dus juist
ook op die plaatsen steeds wat ruim water geven.
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ZAAITIJDEN EN ZAAIEN

De zaaitijden dient men te kiezen in nauw verband met de verdere teelt.
Vóór alles moet men er voor waken, dat de groei regelmatig verloopt. Laat
men de plantjes te lang staan, omdat men te vroeg heeft gezaaid, dan is het
gevaar voor ontijdig schieten zeer groot. Dit doorschieten kan ook veroorzaakt
worden door een te lage temperatuur bij het zaaien, of bij het opkweeken.
De plantjes moeten regelmatig doorgroeien en dus steeds vorstvrij blijven.

Fig. 3
Koolrabi. Jonge plant

Voor de zeer vroege teelt in warme tomatenkassen kan men zaaien van
begin November af. Het kan den geheelen winter worden voortgezet en de
laatste zaaiing van de glaskoolrabi kan nog plaats vinden tot begin April
in den kouden bak.
Zooals ik reeds eerder zei: de teelt kan het best vprgeleken worden met die
van vroege bloemkool, maar alles een 10-tal graden warmer. De vroegste zaai
begint November en moet in een gestookte kas plaats hebben. Het best gaat
dit dan in zaaikistjes, doch niet boven de buizen der centrale verwarming,
zooals men bijv. tomaten zaait, dat zou te warm zijn. Onder in de zaaikist
wat humusrijk materiaal, bijv. wat bladaarde of verteerde dommest, daarop
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scherp zand, enkele centimeters dik, dan het zaad en dit ook weer afgedekt
met Maaszand. Het geheel kan afgesloten worden met een glazen plaat.
De beste kiemingstemperatuur is 60° F. /?/. C •
De zaden hebben de grootte en het uiterlijk van bloemkoolzaad. 1 gram
bevat 294 zaden, d. i. dus rond 30 000 zaden per 100 gr, doch bij uitzaai uit
het gewone handelszaad heb ik nooit meer dan 7000 pootbare planten per %
100 gr verkregen. De zaden kiemen snel, 2 à 3 dagen na het zaaien staan de
zaadlobben boven den grond, het is dan tijd de glasplaat te verwijderen en
de kistjes in het volle licht op het gunstigste plekje van de kas te zetten, bij
een temperatuur van 55 à 58° F. /? — Ju °
Verspenen

(zie foto's 3 en 4)

Fig. 4
Koolrabi 28 dagen na zaaien

Het groote gevaar na het zaaien is het te lang worden der plantjes. Dit
wordt in de hand gewerkt door gebrek aan licht, gepaard met een te hooge
temperatuur. Spoedig verspenen is dus noodig. Dit verspenen kan reeds plaats
vinden een 10-tal dagen na het zaaien. De plantjes worden voorzichtig met
den grond der kistjes opgewipt en nu stuk voor stuk voorzichtig uitgeplant
op onderlingen afstand van 6 à 10 cm, tot de diepte der zaadlobben. De jonge
plantjes moeten direct doorgroeien, daartoe kieze men dus weer een humusrijke plantaarde. Zeer geschikt gaat dit verspenen in groote platte kisten,
de z.g. doorgezaagde glaskisten, gevuld met goeden kweekgrond. Natuurlijk
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kan men ze ook in den vollen grond van de kas zetten, wat men vooral bij
groote partijen zal doen. De kasgrond moet dan natuurlijk extra toebereid
worden. De eerste paar dagen houdt men de temperatuur op 60° F.
Het met groepjes gelijk verspenen is zeer te ontraden, de plantjes krijgen
dan individueel te weinig licht en worden spoedig te lang.
Uitpoten

(zie foto 5)
Terwijl men komkommers eenige keeren overpoot en tomaten meestal
twee- à driemaal verspeent, is dit bij koolrabi evenmin als bij bloemkool
noodig. Staan de jonge planten op voldoenden afstand en flink in 't licht

Fig. 5
Koolrabi verspeend in bakken

f/ï,
bij een niet te hooge temperatuur, 's nachts 55 à 58° F, dan zullen ze op
dezelfde plaats tot flinke pootbare planten kunnen uitgroeien. In de winter
maanden zullen ze daarover een 40 à 50 dagen en in de lente een 35 dagen doen.
Begin November gezaaid, zullen ze ruim half November verspeend en begin
Januari ter plaatse uitgeplant worden. Ook nu weer niet te diep planten,
niet dieper dan ze gestaan hebben, daar anders later een peervormige knol
ontstaat. Gaat men de geheele kas ermee vol zetten, zooals in druiven- en
perzikenkassen, dan kan men de rijen op 25 à 30 cm van elkaar houden, al
naar den aard van den grond. Op veen- en zeer vruchtbare zandgronden,
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waar een sterke bladontwikkeling te verwachten is, kieze men 30 cm als
rijenafstand. Op de rij kunnen de planten op 25 cm komen te staan; per vier
kanten meter komen er dus 12 à 16 planten en per vierkante RR rond 200.

Fig. 6
Koolrabi in de kas uitgeplant

CULTUURZORGEN

Tijdens de teelt heeft men te zorgen voor een regelmatige temperatuur
van 55 à 58° F 's nachts. In den nacht mag het vooral niet te koud zijn,
bij strenge vorst moet men toch trachten de 50° F te blijven halen. Overdag ''
mag bij zonneschijn de thermometer gerust oploopen tot 70° F en in Maart
naar evenredigheid hooger. Boven 70° F gaat men natuurlijk wat luchten,
steeds van den wind af, om tocht en sterke temperatuurschommelingen te
voorkomen.
Reeds eerder wees ik op de behoefte van de koolrabi aan een regelmatigen
voedsel- en vochttoevoer. De plant toont duidelijk haar wenschen. Een heldere
groene kleur, gepaard met regelmatigen, snellen groei, is de meest gewenschte.
Is de kleur blauwgroen, dan moet er gegoten worden; het wijst op te hooge
zoutconcentratie.
Gaat de ontwikkeling te langzaam: 5 à 6 weken na het poten kan men al
oogsten, dan moet men wat bijmesten met stikstof: een half pond kalkammonsalpeter per 14 m2, goed ingegoten, zal wonderen doen. Spoedig na het uitplanten begint zich een verdikking boven den grond te vertoonen; de koolrabi
groeit geheel boven de aarde, dit in tegenstelling met de knolraap. Heeft
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men gegoten en is het vocht goed doorgezakt, dan zal men den volgenden dag
dienen te schoffelen, want bij zoo'n snellen groei moeten ook de omzettingen
in den bodem op ideale wijze verloopen.
OOGSTEN

De teelt is dus wel zeer eenvoudig. Geen dieven of uitbreken, snoeien e. d.,
niets van dit alles. Zoodra de knol een paar ons weegt en dus de grootte van
een flinken kaatsbal heeft, kan worden geoogst.
Alles gaat dus wel zeer snel in zijn werk. 1 % week na het zaaien verspenen.
5 à 6 weken daarna uitplanten en weer 5 à 6 weken later oogsten. Bij vroege
voorjaarszaaiingen gaat het nog sneller, zoodat men 10 à 12 weken na het
zaaien reeds kan oogsten.
Ook het oogsten is eenvoudig.
Gelijk met den grond, vlak onder den knol, wordt de wortel doorgesneden
en de geheele plant met blad en al wordt in kisten gelegd. Er wordt dus niets
weggegooid, hoogstens wordt een enkel geel geworden blad verwijderd.
\
Behalve de knol, die in smaak weer verbazend veel op bloemkool lijkt,
/ worden ook de bladeren gegeten; deze komen het meest overeen met de
bekende raapstelen.
ZIEKTEN EN PLAGEN

Gelukkig heeft een koolrabi weinig vijanden bij de teelt onder glas. Blijven
de jonge plantjes wat lang in den verspeenbak staan, of heeft men den plantafstand wat klein gehouden, dan kan 't wit optreden. Deze zwamziekte kan
het best met zwavel bestreden worden. Wat zwavel uitgestrooid op de warme, <
uitgaande buis der centrale verwarming, zal als regel voldoende zijn. Treedt '
't wit op bij de jonge plantjes, dan kan men voorzichtig wat zeer fijne bloem
van zwavel verstuiven.
Mocht er ooit ernstig wit optreden, dan heeft men waarschijnlijk te veel
gegoten; men moet dan ruim luchten en in 't ergste geval 1 of 2 maal spuiten
met Californische pap, 1% oplossing.
Luis kan optreden in de jonge plantjes en mogelijk ook nog wel na het
uitplanten in de kas. Spuiten met nicotine 0,1 %, dus 100 gr zuivere nicotine
op 100 1 water, brengt uitkomst. Het berooken met rookpoeder geeft met
minder arbeid evengoed resultaat. 1 kg rookpoeder per 500 m3 kasinhoud.
In" den open grond ondervindt koolrabi evenals andere koolsoorten ook veel
hinder van knolvoet.
TOEPASSINGEN EN COMBINATIES

Na deze korte teeltbeschrijving zullen de vele mogelijkheden om koolrabi
in de rij groentegewassen op te nemen, voor eiken kweeker duidelijk zijn.
\.y Er is nu een voorteelt in alle warme en koude kassen en warenhuizen
'verplichtend gesteld. De koolrabi is een groente, die om haar korte groei
periode (oogsten: 5 à 6 weken na het uitplanten) er zich steeds uitstekend
voor leent.
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In de vroege stookwarenhuizen plant men vaak kropsla, maar omdat dit
gewas zulke hooge eischen stelt, wordt dit vaak vervangen door andijvie,
koolrabi is ook in deze gevallen uitstekend te gebruiken. In de tweede
helft van Januari uitgepoot, valt de oogst begin Maart. Tot 1 Maart kan
men dan volstaan met een lichte verwarming. 1 Maart kan men er dan de
stooktomaten tusschen planten. Beter acht ik het nog even den oogst van
koolrabi af te wachten en daarna dan de tomaten te poten.
De leeg gekomen rozen-, anjer- en snijgroenkassen kan men geheel op dezelfde
wijze behandelen. In de gestookte druiven- en perzikenkassen, waar men nog wel
eens bang is voor een vóórteelt, kan de teelt van de koolrabi uitstekend worden
toegepast.
Door begin Februari te planten en zachtjes te stoken, kan men 200 planten
per vierkante roede zetten en een goeden prijs maken. Gaat men dan 1 Maart
werkelijk stoken, dan komt aan het einde dier maand reeds de volle oogst,
nog vóór de kas groen staat; geen tuinder zal beweren, dat zijn druiven daar
hinder van zullen hebben, terwijl de koolrabi ruimschoots de stookkosten
zal dekken.
Natuurlijk kan men ook wachten tot 1 Maart met uitplanten en ineens
voor druiven en koolrabi gaan stoken. Half April zal men dan oogsten; ook
dat geeft geenerlei nadeel voor den druivenoogst.
Als tusschenteelt is de koolrabi eveneens prima te gebruiken. Allereerst
tusschen alle stooktomaten.
In de breede z.g. plukpaden der stooktomaten komt overal één rij kool
rabi, de planten op 20 cm onderlingen afstand. Dit geeft een getal van rond
4000 stuks per warenhuis van 1000 ramen, d.i. gemiddeld 4 stuks per raam.
Ook dit beteekent een aardig meevallertje, waar bitter weinig voor te doen is.
De planten kunnen gelijk met de tomaten gezaaid en opgekweekt worden.
Men geeft de koolrabi de koudste plaats in de kweekkas en ze behoeven slechts
éénmaal verspeend te worden. Bij de tomaten heeft men geenerlei last van
de koolrabi, 5 à 6 weken na het poten begint de oogst reeds, vóór de groote
werkzaamheden aan de tomaten aanvangen. De smalle paden houdt men
vrij voor het aan de touwtjes binden, het eerste dieven, enz.
Wat ik geschreven heb over de stooktomaten, geldt ook voor de koude
tomaten. Indien men niet gewoon is de koude tomaten met eenig gewas te
combineeren, dan zou ik willen aanraden deze overigens goede gewoonte voor
de koolrabi te laten varen. Ook hier kan ze als één rij op 20 cm plantaf stand
in de breede plukpaden komen. Ook nu worden ze gelijk met de tomaten
planten opgekweekt en gelijk uitgeplant. Begin April gepoot, kan men half
Mei reeds oogsten. Wie niet gewoon is in de koude druivenkas iets te telen,
zal geen bezwaar hebben tegen de koolrabi. Ook in de koude druivenserre
kan men begin April poten en reeds begin tot half Mei oogsten. Zet men
10 rijtjes aan weerszijden van het middenpad, dan kan men halverwege, aan
elke zijde ook nog een goed looppad houden om alle eventueele zorg aan de
druif te kunnen besteden. Op elke kas van 10 RR komen dan rond 3000 kool
rabiplan ten. Het spreekt vanzelf, dat men koolrabi ook kan telen in warme
en koude bakken, ja van Mei tot half Juni in den vollen grond. Die ruimten
worden echter steeds zoo intensief mogelijk benut en dit zou dus gaan ten
koste van andere gewassen.
In de vrij gekomen rozen- en anjerkassen, tusschen de lathyrusrijen, en op
menig plekje, dat openkomt in 't bloemisterijbedrijf, zal men met succes
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de koolrabi kunnen uitplanten. Ze vraagt weinig ruimte, maakt geen zwaar
gewas, is zeer snel weg.
Van weinig groenten kan men dit zeggen. Ik ben ervan overtuigd, dat
geen kweeker, die tot de teelt van koolrabi zal overgaan, er spijt van zal
behoeven te hebben, indien hij bovenstaande raadgevingen getrouw opvolgt.

SAMENVATTING: ,;/
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1. Teelt als vroege bloemkool, maar 10 gr. F. warmer.
2. Zaaien bij 60° F. =

/ S" -5 V

3. Verspenen 10 dagen na 't zaaien.
4. Zorgen voor regelmatig doorgroeien.
5. Uitpoten 6 weken na 't zaaien.
6. Afstand der rijen 30 cm; op de rij 25 cm.
7. Zorgen voor regelmatig vocht, anders scheurt de knol.
8. Oogsten 6 weken na 't poten.
Geheele teelt van zaad tot oogst : 10 à 12 weken.
9. 7 à 10000 pootbare planten uit 100 gr zaad.
10. Vol veld: ongeveer 200 planten per vierk. roe — 12 à
16 per vierk. meter.
Ir. J. M. RIEMENS.
Naaldwijk, November 1941.

