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Voorwoord
De 37e uitgave van de Beschrijvende Rassenlijst voor Groentegewassen voor de Teelt in de Vollegrond zal eind oktober verschijnen. Met ingang van 1992 wordt niet meer gesproken van del
Beschrijvende Rassenlijst voor Groentegewassen, deel Vollegrondsgroente. De Beschrijvende Rassenlijsten voor Groentegewassen voor de Teelt onder Glas en die voor Groentegewassen voo^
de Teelt in de Vollegrond leiden nu, weliswaar beide onder auspiciën van de Commissie voor,
de samenstelling van de Rassenlijst voor Groentegewassen (CRG), een gescheiden bestaan. Daas
de groenteteelt onder glas en de groenteteelt in de vollegrond onder andere qua doelgroep, geJ
wassen, teeltwijzen en levenscyclus van de rassen sterk verschillen, is voor deze scheiding gekozen j
Het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek aan rassen van groentegewassen voor de teelt in de'
vollegrond wordt onder auspiciën van de CRG sinds 1 februari 1990 uitgevoerd door het Proefstation*
voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (PAGV). Het secretariaat van de CRGj
is nu op het Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek (CPRO-DLO) gevestigd]
waar ook, in nauwe samenwerking met het PAGV, deze rassenlijst is samengesteld. Met deza
organisatievorm is nu voldoende ervaring opgedaan om te kunnen stellen dat de praktische in
vulling haalbaar is gebleken.
Met ingang van 1992 is de samenstelling van de CRG gewijzigd. Dat was noodzakelijk wegen
de in de laatste jaren doorgevoerde reorganisaties bij de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO "
De belangrijkste wijziging is dat nu ook het bedrijfsleven in de CRG is vertegenwoordigd dot
een afgevaardigde van het Produktschap voor Groente en Fruit (PGF).
j
In de vorige Beschrijvende Rassenlijst voor Groentegewassen, deel Vollegrondsgroenten, is hel
sortiment aanbevolen rassen geheel geactualiseerd. Toch waren bij een aantal gewassen wijz j
gingen noodzakelijk. Deels omdat de levencyclus van een ras soms kort is en deels omdat vantf
het gebruikswaardeonderzoek en de praktijk aanvullende informatie beschikbaar kwam. Veel w-J
zigingen zijn doorgevoerd bij de hoofdgewassen aardbei, kropsla, prei, tuinboon, wittekool, sprui-1
kool, spinazie, stamslaboon en wortel. Daarnaast zijn de hoofdstukken van de op kleinere schal {
geteelde gewassen groenselderij, boerenkool, courgette, broccoli, knolvenkel, lollo rossa en r<- ^
dicchio rosso aanmerkelijk veranderd. Het grote aantal wijzigingen bewijst dat een jaarlijkse he- ;
ziening van de Beschrijvende Rassenlijst voor Groentegewassen voor de Teelt in de VollegrorJ j
beslist geen overbodige luxe is, maar pure noodzaak.
Voorts is het aantal gewassen of Produkten waarvan rassen zijn opgenomen uitgebreid. In dee
rassenlijst zijn de gewassen Chinese kool, groene bloemkool, koolraap, paksoi, romanesco, speiboon, stoksnijboon en stoksperzieboon hernieuwd of voor het eerst opgenomen, waardoor te
volledigheid op een hoog plan gekomen is.
Aspecten van het algemeen gevoerde beleid in de landbouw krijgen in deze rassenlijst ook meir
aandacht. Daarbij kunnen resistentie-eigenschappen en inhoudstoffen genoemd worden. Voors
gaan kwaliteitseigenschappen een steeds grotere rol spelen. Meer nadruk op kwaliteitseigenschap
pen en resistenties is eigenlijk de rode draad, die door deze nieuwe rassenlijst loopt.
Ten slotte dient nog de naslagwerkfunctie van de rassenlijst onderstreept te worden. Lijsten met
adressen en telefoonnummers van zaadbedrijven en op de een of andere wijze betrokken groe
peringen werden geheel geactualiseerd. Hetzelfde geldt voor de inleidende hoofdstukken bij de
gewassen, terwijl de tabel met overzichten van veilingomzetten en arealen van de gewassen is
herzien en uitgebreid tot een uniek stuk statistische informatie voor eenieder die zijn werkkring
vindt in de groenteteelt in de vollegrond. Ook de Teelt- en zaaikalender is belangrijk en geeft com
plete informatie, die mede de rassenlijst als naslagwerk bijzonder waardevol maakt.
Deze rassenlijst is samengesteld en geredigeerd door ing. IJ.W. Aalbersberg en ir. J.H. Stolk,
beide medewerkers van het CPRO-DLO. Daarbij werd nauw samengewerkt met andere onder
zoeksinstellingen, vooral de sectie gebruikswaardeonderzoek groente van het PAGV, de Dien

sten Landbouwvoorlichting (DLV) en het bedrijfsleven. Naast de sectie gebruikswaardeonderzoek groente van het PAGV leverden contacten met de verwerkende industrie, teeltcommissio
nairs en telers bij een groot aantal gewassen belangrijke informatie om de rassenlijst te complete
ren. Ir. J. Dijkstra van het Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp (PFW) is geraad
pleegd voor het hoofdstuk Aardbei en ir. H. Bonthuis van het CPRO-DLO is geraadpleegd voor
het hoofdstuk Vroege Aardappel.
De eindredactie werd verricht door R. van Dijk van het CPRO-DLO.
Wageningen, 21 september 1992
De Commissie voor de samenstelling van
de Rassenlijst voor Groentegewassen
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Inleiding
Volgens de Zaaizaad- en Plantgoedwet en de daarop gebaseerde uitvoeringsmaatregelen wor
den in de rassenlijst vermeld: rassen en andere groepen van planten, waarvan de teelt in Neder
land van belang wordt geacht.
Het doel van de Beschrijvende Rassenlijst voor Groentegewassen voor de Teelt in de Vollegrond
is de teler, de handelaar en/of de verwerker te helpen bij het kiezen van de voor zijn omstandig
heden beste rassen. Tevens wil de rassenlijst een hulpmiddel zijn bij het agrarisch onderwijs.
Ten behoeve van opname in de rassenlijst wordt aan een groot aantal gewassen jaarlijks onder
zoek verricht.
De coördinatie van en het richting geven aan het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek in Neder
land ligt in handen van het Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek (CPRODLO) te Wageningen. Voor de vollegrondsgroenten is de uitvoering een taak van het Proefsta
tion voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (PAGV) te Lelystad, waarbij de werk
zaamheden worden verricht door de afdeling Cultuur- en Gebruikswaardeonderzoek onder lei
ding van ir. H.J. Baltjes.
Bij het onderzoek voor en de samenstelling van deze rassenlijst werd medewerking verleend door:
het Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond te Lelystad;
het Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp - Aardbei;
het Informatie- en Kenniscentrum (IKC)-AGV te Lelystad - Teelt- en zaaikalender;
de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Groente- en Bloemzaden (NAKG) te Roelofarendsveen
en vele Regionale Onderzoekscentra (ROC), de Nederlandse Tuinbouwstudiegroepen (NTS) en
particuliere tuinders. De gegevens over veilingaanvoer en produktiewaarde werden verkregen van
het Produktschap voor Groenten en Fruit te 's-Gravenhage en het Centraal Bureau van de Tuin
bouwveilingen in Nederland te Zoetermeer en gegevens over de omvang van de teelten van het
Centraal Bureau voor de Statistiek te 's-Gravenhage en het PAGV te Lelystad.
De Beschrijvende Rassenlijst voor Groentegewassen voor de Teelt in de Vollegrond is te bestel
len bij: De Boer Mailing Service, Postbus 507, 1200 AM Hilversum, telefoon 035-258611.
Ook de Beschrijvende Rassenlijst voor Groentegewassen voor de Teelt onder Glas is daar ver
krijgbaar. Informatie over abonnementen en bestellingen is achterin deze rassenlijst opgenomen.
Vooruitbetaling aan Leiter-Nypels is vervallen.
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Aanwijzingen voor het gebruik
Rubricering
De rassen zijn in de meeste gevallen alfabetisch gerangschikt. De rassen zijn opgenomen onder
de officiële rasnaam. Merknamen worden niet genoemd.
De rassen zijn in vier rubrieken ingedeeld, namelijk A, B, O en N:
A

= Hoofdras; ras dat voor algemene of vrij algemene teelt in aanmerking komt.

B

= Beperkt aanbevolen ras; ras dat voor speciale omstandigheden of voor beperkte teelt aan
bevolen wordt.

0

= Ras dat van geringe betekenis wordt geacht.

IM

= Nieuw ras; ras dat beproevenswaardig bleek te zijn.

Bovengenoemde rubriceringen hebben slechts betrekking op Nederlandse omstandigheden.
De rubricering van de rassen naar teeltwijze wordt in het algemeen vermeld in een rassentabel
en bij de beschrijving van de rassen door plaatsing van de rubricering voor de rasnaam. Bij één
gewas kunnen soms diverse teeltwijzen voorkomen. De rubricering wordt dan per teeltwijze
aangegeven. Wordt een ras niet aanbevolen voor een teeltwijze dan wordt dit weergege
ven met een - . Niet aanbevolen zijn kan verschillende oorzaken hebben, namelijk dat het
ras in het onderzoek is afgewezen, dat het ras niet is onderzocht, of dat het ras niet meer
van betekenis is voor de betreffende teeltwijze. Zo kan een ras bijvoorbeeld voor de voor
jaarsteelt de rubricering A hebben en voor de zomerteelt de rubricering B, terwijl het ras
voor de herfstteelt niet wordt aanbevolen. Dit wordt dan bij de rasnaam aangegeven als:
A/B/ - . Wordt een ras door slechts één enkele letter gerubriceerd, dan geldt deze rubricering
voor alle teeltwijzen die bij dit gewas gebruikelijk zijn.
Kweker/instandhouder
Bij elk ras is de kweker/instandhouder vermeld en in voorkomende gevallen ook de vertegen
woordiger. Bij rassen met kwekersrecht is tevens aangegeven wanneer dit is verleend. De vol
gende afkortingen zijn hierbij gebruikt:
1
K
Kw.r.

V

= Instandhouder(s).
= Kweker.
= Kwekersrecht. Dit betekent, dat met betrekking tot het ras kwekersrecht is verleend
en het ras is ingeschreven in het Nederlands Rassenregister. Het bijgevoegde jaartal
geeft aan wanneer het kwekersrecht is verleend. De afkorting aangevr. geeft aan dat
het kwekersrecht is aangevraagd en dat het hierbij behorende onderzoek nog niet is
afgesloten.
= Vertegenwoordiger (gevolmachtigde) van de kweker.

Cijferwaarderingen in de tabellen
Aan vele hoofdstukken zijn tabellen toegevoegd, waarin de waardering voor belangrijke rasei
genschappen van de verschillende rassen doorgaans per teeltwijze vermeld staan. Deze waarde
ringen worden meestal met een cijfer weergegeven, waarbij de schaal van 1 t/m 9 is gebruikt.
Een hoog cijfer betekent meestal een gunstige waardering voor de desbetreffende eigenschap.
De vermelde cijfers en getallen zijn gemiddelden van een groot aantal proefplaatsen en behoeven
daardoor riiet per se voor alle afzonderlijke situaties te gelden.
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Het gebruikswaardeonderzoek
Een ras, ingeschreven in het Nederlands Rassenregister - al dan niet met kwekersrecht - of op
genomen in de Bijlage bij de Beschikking Toelating Groenterassen 1973 (de zogenaamde b-lijst)
of opgenomen in de Gemeenschappelijke Rassenlijst voor Groentegewassen van de EG, wordt niet
automatisch in de rassenlijst opgenomen. Pas wanneer uit het gebruikswaardeonderzoek blijkt dat
een ras in vergelijking met de gangbare rassen voor de teelt in ons land aanbevelenswaardig is,
wordt het opgenomen in de rassenlijst, mits het ras tot het verkeer is toegelaten. Daarnaast kunnen
ook praktijkgegevens of gegevens van andere onderzoeksinstellingen gebruikt worden om een ras
in de rassenlijst op te nemen, leder jaar worden in vele proeven nieuwe rassen vergeleken met de
gangbare rassen om de gebruikswaarde in Nederlandse omstandigheden vast te stellen.
De uitvoering van het gebruikswaardeonderzoek aan rassen van groentegewassen voor de teelt
in de vollegrond is, zoals vermeld, een taak van het Proefstation voor de Akkerbouw en de Groen
teteelt in de Vollegrond (PAGV). Het proefstation wordt met betrekking tot beleidsmatige en al
gemeen technische zaken geadviseerd door de Commissie Rassenonderzoek VollegrondsGroenten (CRVG). Aandachtspunten in dit advies zijn onder meer de onderzoeksprogrammering en
de kwaliteit van het gebruikswaardeonderzoek. Daarnaast beslist deze commissie over de beste
ding van door de inzenders van rassen betaalde inschrijfgelden. Deze inschrijfgelden worden op
basis van het gewas en het aantal ingezonden rassen per kweekbedrijf geheven.
Voor het in beproeving nemen van rassen of selecties geldt bij het gebruikswaardeonderzoek aan
groentegewassen voor de teelt in de vollegrond de voorwaarde dat de rassen voor de onderzoeks
cyclus aangemeld moeten zijn voor registratie in het Nederlands Rassenregister of voor opname
in de Bijlage bij de Beschikking Toelating Groenterassen 1973 of voor opname in de Gemeen
schappelijke Rassenlijst voor Groentegewassen van de EG.
Het gebruikswaardeonderzoek aan groentegewassen voor de teelt in de vollegrond wordt glo
baal als volgt ingedeeld:
1 . Vooronderzoek of eerste beoordeling van rassen of selecties.
2. Voortgezet onderzoek of tweede beoordeling voor opname in de rassenlijst, dus voor aan
beveling aan de praktijk.
De kweekbed rijven worden periodiek uitgenodigd om nieuwe rassen voor onderzoek in te zen
den. Deze uitnodiging wordt gericht aan alle door de NAKG voor het betreffende gewas erkende
kweek- en selectiebedrijven en aan in Nederland gevestigde vertegenwoordigers van buitenland
se kweekbedrijven. Als eerste waardebepaling wordt een eerste beoordeling of voorbeproeving
uitgevoerd. Dit onderzoek vindt meestal plaats op twee â drie proefplaatsen, waarbij één of en
kele belangrijke praktijkrassen als standaard worden opgenomen. De rassen of selecties die op
basis van deze proeven voldoende gebruikswaarde lijken te bezitten, worden in het voortgezet
onderzoek opgenomen. Deze proeven worden zoveel mogelijk op een groter aantal plaatsen in
het land aangelegd, namelijk op Regionale Onderzoekscentra (ROC's) en bij particuliere telers.
Op deze wijze wordt inzicht verkregen in de waarde van de rassen in verschillende omstandighe
den. De proeven worden afgestemd op het gebruik van de rassen waarvoor ze door het kweek
bedrijf zijn bedoeld.
De beoordelingen van de rassen en selecties in deze eerste en tweede beoordelingsproeven wor
den mede uitgevoerd door zogenaamde gewasbeoordelingscommissies. Naast één of enkele me
dewerkers van het PAGV zijn hierin volgens een evenwichtige formule vertegenwoordigers van
de kweek- en selectiebedrijven, de groentetelers, afzetorganisaties, verwerkende industrie, het
CPRO-DLO en de NAKG opgenomen. Het onderzoek is gericht op de vaststelling van welke ras
sen en selecties de meeste kans op een geslaagde teelt respectievelijk afzet op de markt geven.
Vastgesteld worden de visuele kwaliteit, de vroegheid, de ziekteresistentie(s), de produktiviteit
en de gebruiksmogelijkheden voor de markt. Indien mogelijk worden beoordelingen aangevuld
door meting of weging van eigenschappen (o.a. opbrengst, sortering, lengte gewas). Voor ge
wassen waarbij dit van belang is, worden tevens de houdbaarheid, de organoleptische kwaliteit
6

(smaak en aroma), de aanwezigheid van bepaalde inhoudstoffen en de geschiktheid voor machi
nale oogst, transport en verwerking bepaald.
In bepaalde gevallen kan in overleg met de belanghebbenden een afwijkende proefopzet worden
gekozen.
In navolging van het gebruikswaardeonderzoek aan groentegewassen voor de teelt onder glas,
is ook bij het gebruikswaardeonderzoek aan groentegewassen voor de teelt in de vollegrond in
1992 de discussie begonnen over de mogelijkheden om de tweejarige onderzoekscyclus terug
te brengen tot een éénjarige.
Het aantal rassen dat toegelaten is tot het verkeer in ons land, is vele malen groter dan het aantal
aanbevelenswaardige rassen vermeld in deze rassenlijst. (Zie ook het hoofdstuk: "De regelingen
voor teeltmateriaal en rassen van groentegewassen" op blz. 8).
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De regelingen voor teeltmateriaal en rassen van
groentegewassen*)
In de Zaaizaad- en Plantgoedwet (ZPW) die in 1967 in werking is getreden en in de op deze wet
gebaseerde uitvoeringsmaatregelen zijn de bepalingen met betrekking tot de registratie en inschrij
ving van rassen, het kwekersrecht, de rassenlijsten, de keuring en het verkeer van teeltmateriaal
neergelegd.
Sinds 1971 geldt naast de verplichting tot keuring (door de NAKG) de eis dat de desbetreffende
rassen officieel toegelaten moeten zijn tot het verkeer binnen Nederland en de EG. Deze regeling
is het gevolg van het feit dat Nederland als lidstaat van de EG verplicht is de EG-richtlijn van 29
september 1970 voor het in de handel brengen van groentezaden uit te voeren.
In deze EG-richtlijn (EG 70/458) is de keuring van teeltmateriaal in de lidstaten van de EG gehar
moniseerd en een vrij verkeer binnen de EG van goedgekeurd teeltmateriaal van toegelaten ras
sen gereglementeerd.

De toelating van rassen tot het verkeer
Met betrekking tot de toelating van rassen is bepaald (Besluit Registratie Groenterassen en Be
schikking Toelating Groenterassen 1973) dat van praktisch alle groentegewassen uitsluitend teelt
materiaal van in het Nederlands Rassenregister ingeschreven rassen of van rassen die opgeno
men zijn in de Bijlage bij de Beschikking Toelating Groenterassen 1973, of van rassen die in de
EG-rassenlijst voor groentegewassen zijn opgenomen in het verkeer gebracht en verder verhan
deld mag worden. Voor de toelating van groenterassen geldt geen gebruikswaarde-eis, maar uit
sluitend de eis dat het ras zelfstandig is.
De op grond van Nederlands identiteitsonderzoek tot het Nederlands verkeer toegelaten rassen
zijn te onderscheiden in de Nederlandse a- en b-rassen. De Nederlandse a-rassen zijn die rassen
van groentegewassen die in het Nederlands Rassenregister zijn ingeschreven - al dan niet met
kwekersrecht - waarvan de instandhouding bij de NAKG bekend is. Van deze rassen mag, ge
zien de EG-richtlijn, zowel gecertificeerd zaad als standaardzaad in het verkeer gebracht worden.
De Nederlandse b-rassen zijn die rassen die op de Bijlage bij de Beschikking Toelating Groente
rassen 1973 zijn geplaatst. Van deze rassen mag, gezien de EG-richtlijn, alleen standaardzaad
worden verhandeld. Ook van deze rassen is de instandhouding bij de NAKG bekend.
Afgezien van de wijzigingen van de EG-rassenlijst is het sortiment van de in Nederland toegela
ten groenterassen voortdurend aan wijzigingen onderhevig als gevolg van nieuwe inschrijvingen
in het Nederlands Rassenregister, nieuwe opnamen in de Bijlage bij de Beschikking Toelating
Groenterassen en het beëindigen van de instandhouding van rassen.
De door Nederland toegelaten nieuwe a- en b-rassen, de afvoer en andere wijzigingen van groen
terassen worden bij de EG-commissie te Brussel gemeld. De toegelaten rassen worden dan in
de EG-rassenlijst opgenomen. De tot het verkeer toegelaten rassen moeten onder de vastgestel
de rasnaam in het verkeer worden gebracht en verder worden verhandeld. De vastgestelde rasnaam is die naam waaronder het ras of in het Nederlands Rassenregister is ingeschreven of in
de Bijlage bij de Beschikking Toelating Groenterassen ôf in de EG-rassenlijst is opgenomen.

* ) Bepalend blijven de officiële teksten van de betreffende regelingen.
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Het Nederlands Rassenregister en het Kwekersrecht
De inschrijving van groenterassen in het Nederlands Rassenregister vindt bijna uitsluitend plaats
na verlening van kwekersrecht. Indien voor een ras geen kwekersrecht meer kan worden ver
leend, kan de inschrijving geschieden op aanwijzing van de minister, mits het ras blijkens onder
zoek voldoet aan de eisen van zelfstandigheid.
Het kwekersrecht geeft aan de houder het uitsluitend recht om voor handelsdoeleinden teeltma
teriaal van het ras voort te brengen en te verhandelen. Door het afgeven van een licentie, onder
door de kweker te bepalen voorwaarden, kan deze dit recht ook aan anderen doorgeven.
Het kwekersrecht wordt verleend op de aanvraag van de daadwerkelijke kweker van het nieuwe
kweekprodukt, diens gemachtigde of diens rechtsopvolger. Het door de kweker aangemelde kweekprodukt dient daarbij op het tijdstip van aanvrage te voldoen aan de criteria van nieuwheid en
zelfstandigheid.
Bij groentegewassen is een ras nieuw indien op het tijdstip van de aanvraag het ras nog niet in
Nederland is verhandeld of niet langer dan vier jaar in het buitenland in het verkeer is geweest.
Een ras is zelfstandig als het ingediende teeltmateriaal (identiteitsmonster) voldoet aan de vol
gende identiteitscriteria:
- duidelijk onderscheidbaar ten opzichte van de op het moment van de aanvrage bekende rassen,
- voldoende homogeniteit,
- voldoende bestendigheid.
De aanvraag voor kwekersrecht moet worden gericht aan de Raad voor het Kwekersrecht, Post
bus 104, 6700 AC Wageningen, telefoon 08370-19031. Desgewenst geeft de Raad inlichtingen
over de wijze van indiening van de aanvraag, de inzending van het identiteitsmonster, de naam
geving, de te verrichten betalingen en andere van belang zijnde zaken.
Voor groentegewassen bedraagt de duur van het kwekersrecht 20 jaar. Voor rassen, ingeschre
ven voor 1 juni 1967 bedraagt de duur van het kwekersrecht 25 jaar. Het doen van afstand van
het kwekersrecht door de kweker of het verstrijken van de duur van het kwekersrecht heeft op
zich geen invloed op de toelating van het ras tot het verkeer.

Bijlage bij de Beschikking Toelating Groenterassen 1973
Naast de inschrijving in het Nederlands Rassenregister bestaat er een tweede mogelijkheid waar
door rassen van groentegewassen via Nederlandse beslissing tot het verkeer kunnen worden toe
gelaten. Deze mogelijkheid, waarin de EG-richtlijn voor groentezaad voorziet, is geregeld in de
Beschikking Toelating Groenterassen 1973. De via deze weg toegelaten rassen worden in de bij
lage van deze beschikking (de zogenaamde lijst van b-rassen van groenterassen) geplaatst. De
beslissing ten aanzien van opname op en wijziging van de b-lijst wordt genomen door de minister
van landbouw, natuurbeheer en visserij. De minister wordt hierbij geadviseerd door de Commis
sie Toelating Groenterassen. Voor opname op de b-lijst dient het aangeboden kweekprodukt
zelfstandig te zijn. Daartoe moet het voldoen aan dezelfde identiteitscriteria als welke gelden voor
de inschrijving in het Nederlands Rassenregister, te weten: duidelijke onderscheidbaarheid, vol
doende homogeniteit en bestendigheid. Het identiteitsonderzoek voor toelating tot de b-lijst is
ondergebracht bij de NAKG. Naast het eigen identiteitsonderzoek wordt bij de b-lijst gebruik ge
maakt van andere onderzoeksresultaten en van praktijkgegevens.
Aanvragen voor de toelating van groenterassen tot de b-lijst moeten worden gericht aan de se
cretaris van de Commissie Toelating Groenterassen, Sotaweg 22, 2371 GA Roelofarendsveen,
telefoon 01713-19102. Per aanvrage wordt een eenmalig tarief van f 1.650,— berekend. Van de
zijde van de NAKG worden op aanvraag o.a. aanwijzingen gegeven ten aanzien van het opsturen
van het te onderzoeken teeltmateriaal.
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De toelating van beproevingsmateriaal
Op grond van de Zaaizaad- en Plantgoedwet is sinds 1975 een regeling van de Nederlandse Alge
mene Keuringsdienst voor Groente- en Bloemzaden (NAKG) van kracht voor de afgifte van be
proevingszaad door de kweker met het oog op praktijkbeproeving van teeltmateriaal van nieuwe
kweekprodukten. Door deze regeling kunnen de teeltbedrijven tijdig kennis maken met nieuwe
kweekprodukten die nog niet als ras tot het verkeer zijn toegelaten en nog in onderzoek zijn voor
inschrijving in het Nederlands Rassenregister of voor opname op de b-lijst. De hoeveelheid per
jaar die van beproevingszaad is toegestaan (met inbegrip van export), is per gewas verschillend.
Per kweekprodukt dient hiervoor een aanvraag bij de NAKG te worden ingediend. De verpakking
van het beproevingszaad van de kweker wordt door de NAKG voorzien van een speciaal plaketiket: de beproevingszaad-sticker, en is hieraan dus herkenbaar. De kweker dient te voldoen aan
de door de NAKG bij deze regeling gestelde voorwaarden. Zo dient de beschrijving van het kweek
produkt bij de NAKG bekend te zijn. Verder moet het beproevingszaad onder de opgegeven co
de of reeds voorgestelde benaming worden aangeboden en afgeleverd.
De in deze rassenlijst onder "In beproeving zijnde rassen" opgenomen rassen hebben in het gebruikswaardeonderzoek zodanig voldaan dat ze al dan niet beperkt kunnen worden aanbevolen,
maar vallen nog onder bovengenoemde regeling.
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Lijst van de vertegenwoordigers en de verantwoordelijken voor
de instandhouding van de rassen
Naam

Adres

Telefoon

Agrico

Postbus 70, 8300 AB Emmeloord

05270-39911

Bejo Zaden B.V.

Postbus 50, 1749 ZH Warmenhuizen

02269-6162

F. Brands c.s.

Kerkbrink 2a, 9451 AM Rolde

05924-1218

Kees Broersen Zaden

Bogtmanweg 7, 1747 HV Tuitjenhorn

02269-1987

Bruinsma
Selectiebedrijven B.V.

Postbus 24, 2670 AA Naaldwijk

01740-28244

Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek (CPRO-DLO)

Postbus 16, 6700 AA Wageningen

08370-77000

Enza Zaden B.V.

Postbus 7, 1600 AA Enkhuizen

02280-15844

Friese Mij. van Landbouw

Postbus 613, 8901 BK Leeuwarden

058-133441

De Groot en Slot B.V.

Postbus 16, 1700 BA Heerhugowaard

02207-41500

Koninklijk Kweekbedrijf en
Zaadhandel D.J. van der
Have B.V.

Postbus 1, 4420 AA Kapelle Biezelinge

01102-47911

H. Heerema B.V.

V.K. Verschuurlaan 8, 9721 BN Groningen

050-257222

Hettema Zonen B.V.

Postbus 99, 8300 AB Emmeloord

05270-35000

Holland Select
Research B.V.

Postbus 27, 1619 JP Andijk

02289-1578

Huizer Zaden
Holland B.V.

Postbus 2003, 2980 CA Ridderkerk

01806-13888

Stichting IVT

Postbus 16, 6700 AA Wageningen

08370-77001

Dr. R.J. Mansholts
Veredelingsbedrijf

Postbus 2, 9970 AA Ulrum

05956-1555

Leen de Mos GroenteZaden B.V.

Postbus 54, 2690 AB 's-Gravenzande

01748-12031

Meo Voto Zaden B.V.

Kleingouw 126, 1619 CJ Andijk

02289-1377
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Naam

Adres

Telefoon

Nickerson-Zwaan B.V.

Postbus 19, 2990 AA Barendrecht

01806-56700

Nunhems Zaden B.V.

Postbus 4005, 6080 AA Haelen

04759-9222

C.W. Pannevis B.V.

Postbus 2, 1600 AA Enkhuizen

02280-66411

Pieterpikzonen B.V.

Postbus 95, 8440 AB Heerenveen

05131-641

Pop Vriend B.V.

Postbus 5, 1619 ZG Andijk

02289-1462

Sjalottenkwekerij
"De Voetakker" B.V.

Slimweg 40, 1614 MG Lutjebroek

02285-11664

Stichting Proeftuin
Noord-Limburg

Postbus 6077, 5960 AB Horst

04709-99494

Postbus 22, 1600 AA Enkhuizen
Royal Sluis,
Koninklijke Zaaizaadbedrijven Gebroeders Sluis B.V.

02280-10444

Rijk Zwaan B.V.

Postbus 40, 2678 ZG De Lier

01745-32300

Fa. D.S. Runia & Zn.

Postbus 16, 9040 AA Berlikum

05186-1364

Sluis & Groot Research

Postbus 26, 1600 AA Enkhuizen

02280-66411

Firma A. Wabeke

Hoogeweg 18, 4424 MN Wemeldinge

01192-1302

W. Weibull B.V.

Postbus 235, 8300 AE Emmeloord

05270-12092

Wolf en Wolf B.V.

Postbus 400, 2800 AK Lelystad

03200-70300

De ZPC

Postbus 385, 8901 BD Leeuwarden

058-919293

Asg row- France

Boîte postale 80, 60304 Senlis, Frankrijk

Choong Ang

P.O. Box 2689, Seoul, Zuid-Korea

L. Clause SA

1 Avenue L. Clause,
91220 Brétigny-sur-Orge, Frankrijk

Eidg. Forschungsanstalt
für Obst-, Wein- und
Gartenbau

Schloss, 8820 Wädenswill, Zwitserland

Fa. Eugen Fetzer

Postfach 280, 8710 Kitzingen, Duitsland

Naam

Adres

Harris Moran Seed
Company

1155 Harkins Road, Salinas, Californië, USA

Hoquet Graines

9 Rue de Sailly, Raillencourt, 59400 Cambray,
Frankrijk

Hungnong

212-2 Seocho-Dong-Kangnam-Ku, Seoul,
Zuid-Korea

Karl Hild

Postfach 1161, 7142 Marbach, Duitsland

Walter Hild

Postfach 1161, 7142 Marbach, Duitsland

Walter Hild und
Karl Hild

Postfach 1161, 7142 Marbach, Duitsland

Illinois Foundation
Seeds Inc.

P.O. Box 722, Champaign, Illinois 61820, USA

INRA

147 rue de l'Université, 75341 Paris Cedex 07,
Frankrijk

Kaneko Seed Co.

50-12 Furuichi-Machi 1-Chome,
Maebashi City, Gunma-Ken 371, Japan

Petoseed Co. Inc.

P.O. 4206, Saticoy, California 93004, USA

Saatzucht
Soltau-Bergen e.G.

Postfach 111, 3040 Soltau, Duitsland

T. Sakata & Co.

P.O. Box 11, Yokohama, Japan

Carl Sperling & Co.

Postfach 2640, 2120 Lüneburg, Duitsland

Takii & Co. Ltd.

P.O. Box 7, Kyoto Central, Kyoto, Japan

Tokita Seed Co. Ltd

Nakagawa, Omiya-shi, Saitama-Ken 330,
Japan

A.L. Tozer Ltd.

Pyports, Downside Bridge Road, Cobham,
Surrey KT11 3EH, Engeland

Universiteit van
Californie

2200 University Avenue, Berkeley,
Californië, USA

Vilmorin S.A.

La Ménitré, 49250 Beaufort-en-Vallée, Frankrijk
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Naam

Adres

Julius Wagner GmbH

Postfach 105880, 6900 Heidelberg, Duitsland

Wanatabe Seed Co. Ltd.

P.O. Box 4, Kogota, Japan.

Van Waveren-Pflanzenzucht
GmbH

Postfach 75, 3400 Göttingen, Duitsland
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Adressen van IKC's, DLV's en ROC's
Instelling

Adres

T elefoon

Informatie- en Kenniscentrum
IKC-MKT

Pascalstraat 10,
Postbus 303, 6710 BH Ede

08380-71400

IKC-AGV

Edelhertweg 1,
Postbus 369, 8200 AJ Lelystad

03200-91800

Dienst Landbouwvoor
lichting (DLV):
centraal kantoor

Burgemeester Vederlaan 15,
Postbus 174, 3454 ZK De Meern

03406-95311

DLV-team nr, 48:
vollegrondsgroenteteelt

Keern 33,
1624 NB Hoorn

02290-48664

DLV-team nr. 49:
vollegrondsgroenteteelt

Groeneweg 5,
3273 LP Westmaas

01864-3288

DLV-team nr. 50:
vollegrondsgroenteteelt

Spoorweg 10,
Postbus 6207, 5960 AE Horst

04709-87500

DLV-team nr. 21:
akkerbouw

Schweitzerlaan 2,
9728 NP Groningen

050-270838

DLV-team nr. 22:
akkerbouw

Huizingsbrinkweg 8,
7812 BK Emmen

05910-43666

DLV-team nr. 23:
akkerbouw

Huizingsbrinkweg 8,
7812 BK Emmen

05910-43777

DLV-team nr. 24:
akkerbouw

De Helling 15,
8251 GH Dronten

03210-18555

DLV-team nr. 25:
akkerbouw

Keern 33,
1624 NB Hoorn

02290-48244

DLV-team nr. 26:
akkerbouw

Groeneweg 5,
3273 LP Westmaas

01864-3011

DLV-team nr. 27:
akkerbouw

Westsingel 58,
Postbus 6, 4460 AA Goes

01100-37350

DLV-team nr. 28:
akkerbouw

Spoorweg 10,
Postbus 6207, 5960 AE Horst

04709-82121
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Instelling

Adres

Telefoon

Stichting Proeftuin
Noord-Brabant

Heilaarstraat 230,
Postbus 9546, 4801 LG Breda

075-144382

Stichting Proeftuin
IMoord-Limburg

Dr. Droessenweg 11,
Postbus 6077, 5960 AB Horst

04709-99494

Regionaal Onderzoekscentrum
(ROC) Westmaas

Groeneweg 3,
3273 LP Westmaas

01864-1211

Stichting Proeftuin Zwaagdijk

Tolweg 13,
1681 ND Zwaagdijk

02286-3164

Creilerpad 18,
8312 PS Creil

05278-4338

Noorderdiep 211,
7876 CL Valthermond

05996-2577

ROC De Waag

ROC 't Kompas
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Adressen van enkele instellingen betrokken bij het
rassenonderzoek aan groentegewassen
Instelling

Adres

Telefoon

Centraal Bureau van de
Tuinbouwveilingen in
Nederland (CBT)

Louis Pasteurlaan 6,
Postbus 216, 2700 AE Zoetermeer

079-681100

Centrum voor
Plantenverdelings- en
Reproduktieonderzoek
(CPRO-DLO)

Droevendaalsesteeg 1,
Postbus 16, 6700 AA Wageningen

08370-77000

Commissie voor de
samenstelling van de
Rassenlijst voor
Groentegewassen (CRG)

Droevendaalsesteeg 1,
Postbus 16, 6700 AA Wageningen

08370-76819

Nederlandse Algemene
Keuringsdienst voor
Groente- en Bloemzaden
(NAKG)

Sotaweg 22,
Postbus 27, 2300 AA Roelofarendsveen

01713-19102

Nederlandse Tuinbouw
Studiegroepen (NTS)

Gebouw Bloemenveiling Westland,
Postbus 567, 2675 ZV Honselersdijk

01740-27241

Produktschap voor
Groenten en Fruit (PGF)

Bezuidenhoutseweg 153,
Postbus 90403, 2509 LK 's-Gravenhage

070-3814631

Proefstation voor de
Akkerbouw en de Groen
teteelt in de Vollegrond
(PAGV)

Edelhertweg 1,
Postbus 403, 8200 AK Lelystad

03200-91111

Proefstation voor de
Champignoncultuur (PC)

Peelheideweg 1,
Postbus 6042, 5960 AA Horst

04764-1944

Proefstation voor de
Fruitteelt (PFW)

Brugstraat 51,
4475 AN Wilhelminadorp

01100-42500

Proefstation voor
Tuinbouw onder Glas
(PTG)

Kruisbroekweg 5,
Postbus 8, 2670 AA Naaldwijk

01740-36700

Raad voor het Kwekers
recht

Nudestraat 15,
Postbus 104, 6700 AC Wageningen

08370-19031
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Areaal en handelsproduktie van vollegrondsgroentegewassen)
areaal in ha
gewas
aardbei
andijvie
asperge2)
augurk
bleek-/groenselderij
bloemkool
boerenkool
broccoli
Chinese kool
courgette
doperwt
eikebladsla
groene bloemkool
knolselderij
knolvenkel
koolraap
koolraap/cons.raap
koolrabi
kroot
kropsla
krulandijvie
lollo rossa
paksoi
pastinaak
peen
- bospeen
- fijne peen
- grove peen
peterselie
peul
prei
rabarber
radicchio rosso
rammenas
rodekool
romanesco
roodlof
savooiekool
schorseneer
selderij (snij)
sjalot
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1988

1990

1991

1.930
529
2.735
513
110
2.376
519
275
125
15
7.285
85
1.215
160
150

1.867
464
2.652
233
200
2.442
258
380
140
25
7.539
10
90
1.341
200
170

1.720
469
2.640
281
150
3.089
700
610
150
35
7.533
10
70
1.398
190
160

65
293
1.006
10
15
5
26

65
301
877
15
30
5
30

125
352
1.182
40
65
5
19

920
2.271
2.251
50
55
3.025
330

988
2.353
2.960
50
55
2.896
330
45
15
850
5
60
370
1.385
30
150

792
2.583
4.077
50
55
3.799
350
110
15
965
5
60
340
1.322
30
150

5
900
5
350
1.174
30
150

handelsproduktie
in miljoen kg
1988
1990
1991

handelswaarde
in miljoen gulden
1988
1990
1991

23,2
29,2
10,0
22,9
2,7
44,7
12,4
3,3
4,7
1,3
37,3

1,1
10,2
5,9

109,7
15,1
85,1
20,4
3,1
76,4
3,7
11,3
4,0
2,9
35,4
0,5
1,5
10,7
7,4

94,1
14,3
93,4
12,6
6,9
68
5,2
8,7
5,4
3,0
37,6
0,5
1,3
11,8
6,6

10,2
6,0
20,9
15,7
1,3
3,1

3,3
1,6
6,2
20,7
1,0
0,9

3,4
1,7
5,4
23,8
1,5
2,2

4,5
1,8
5,6
20,2
4,6
6,7

16,7
191,9
219,5
1,3
0,4
98,8
12,0
1,1
1,2
50,4
0,1
0,2
12,6
36,4
3,4

14,2
43,4
39,3
2,6
4,3
64,8
5,3

13,6
47,4
45,0
2,6
3,8
94,9
6,1
1,5
1,4
12,7
0,1
0,3
5,0
21,9
6,3

14,5
51,2
56,6
2,1
3,6
117,5
6,9
3,0
3,1
19,7
0,2
0,4
5,0
20,3
6,9

20,6
26,5
10,0
20,0
8,7
52,0
19,0
4,1
6,2
2,5
52,0
0,3
0,7
49,0
4,6

82,6
11,8
74,5
15,2
2,0
60,9
4,2
7,8
3,1
2,2
30,7

0,7
43,0
3,8

29,0
25,9
11,9
15,0
4,5
51,1
12,8
4,3
5,2
1.8
46,6
0,3
1,0
45,4
4,8

9,1
2,6
21,3
21,0
0,3
0,6

10,6
2,7
24,4
18,6
0,5
1,1

14,2
153,4
129,8
0,7
0,5
79,9
9,3

15,1
178,6
169,8
0,8
0,4
94,3
10,4
0,4
1,2
52,8
0,1
0,1
13,8
39,4
3,5

0,5
47,3
0,1
12,9
25,3
3,5

0,6
14,7
0,1
4,2
14,1
6,9

areaal in ha
gewas

1988

snijboon
- stoksnijboon
225
- spekboon
40
- pronkboon
25
sperzieboon
- stamsperzieboon 5.462
- stoksperzieboon
232
spinazie
1.628
spitskool
340
spruitkool
5.751
suikermais
190
tuinboon
1.117
ui3)
- zaaiui
10.076
- plantui
2.420
witlof
5.208
wittekool
1.790
ijssla
392
zilverui
596
Totaal

66.450

1990

1991

220
40
25

200
40
20

4.468
135
1.717
330
4.874
180
1.176

5.135
135
1.612
350
5.145
250
1.249

9.124
2.916
5.862
1.530
866
672

9.950
3.100
6.457
1.577
790
750

66.011

72.506

handelsproduktie
in miljoen kg
1988
1990
1991

handelswaarde
in miljoen gulden
1988
1990
1991

6,7

7,1

7,0

8,9

10,2

9,4

49,0

50,9

70,1

25,5

34,1

34,7

45,1
10,3
92,1

57,4
11,6
89,7
3,4
10,5
497,6

14,4
4,3
72,4

7,8
433,3

58,4
10,0
92,5
2,0
10,3
468,2

6,6
113,0

14,9
6,9
89,2
4,0
6,8
201,5

14,5
6,8
106,3
7,3
7,2
179,5

73,6
91,1
19,5
20,4

79,8
114,9
26,5
29,2

94,0
107,6
26,8
26,6

168,3
32,9
16,7
14,3

176,5
34,1
26,5
20,4

177,4
65,6
26,9
18,6

1.038

1.313

1.376

1)

De getallen zijn gebaseerd op gegevens van het CBS, het PGF en het PAGV en zijn gedeeltelijk schattingen.
... - geen gegevens bekend. 2) Exclusief ondereinden. 3) Inclusief sjalotten.
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Teelt- en zaaikalender
gewas/teeltwijze

Aardappel
vroeg - consumptie
vroeg - pootgoed
Aardbei
normaal - consumptie
gekoelde planten
doordragende planten

zaaitijd

—

-

planttijd

oogsttijd

h.mrt. - h.apr
april

e.mei - e.juli
h.juli - h.aug.

e.juli - b.aug.
e.apr. - h.juli
mrt. - apr.

b.juni - e.juli
b.juli - b.okt.
h.juli - b.nov.

Andijvie
zeer vroeg met bedekking
vroeg
zomer
herfst
herfst - laat
maai - industrie, t.p.z.

e.febr.
maart
h.apr. - h.juni
h.juni - h.juli
e.juli
h.mei - b.aug.

maart
e.mrt. - b.apr.
h.mrt. - h.juli
h.juli - b.aug.
h.augustus

20 mei - 10 juni
10 juni - 1 juli
juli - aug.
sept. - okt.
november
e.juli - h.okt.

Artisjok
teelt uit zaad

febr. - mrt.

april - mei

sept. - okt.

mrt. - april

mei - juni
juli - sept.

b.juni - e.juni
februari
februari

h.mrt. - b.mei
e.apr. - 24 juni

2e en 3e jaar - doorteelt
stekken
Asperge (wit)
zaaibed 1e jaar, t.p.z.
perspot 4 of 5 cm
produktieveld - vervroegen
produktieveld - normaal

-

b.april
e.mrt. - h.apr.

Asperge (groen)
normaal
perspot 4 of 5 cm

b.april
e.mrt. - h.apr.

februari
b.juni - e.juni

b.apr. - b.juni
b.apr. - b.juni

Augurk
vlakvelds
aan touw

b.mei - h.mei
b.mei - h.mei

h.mei - e.mei
h.mei - e.mei

h.juli - h.sept.
h.juli - h.sept.

Bieslook
directe afzet - vroeg

vanaf februari

april - mei

vanaf juni

h.april
vanaf febr.

april - mei

vanaf h.juli
vanaf november

- t.p.z.
forcering
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opbrengst per
100 m2

zaai- resp.
plantafstand
in cm

150 - 300 kg
250 - 300 kg

75 x 35
75 x 30

380
444

17 - 22 kg pootgoed maat 35 - 45 mm
35 - 43 kg pootgoed maat 45 - 55 mm

150 - 200 kg
160 - 200 kg
150 - 200 kg

90 x 30
90 x 30
90 x 55

370
370
200

afhankelijk van plantgrootte
tot eind mei bloemtrossen verwijderen

300 350 500 500 300 400 -

30 x
30 x
30 x
40 x
40 x
rijen

400 kg
450 kg
600 kg
600 kg
400 kg
500 kg

30
30
30
30
30
22 à 25

aantal
planten
per 100 m2

1.111
1.111
1.111
833
833
—

bijzonderheden

opkweken onder glas (20 - 22 °C)
opkweken onder glas (20 - 22 °C)
opkweken onder glas
opkweken onder glas of in vollegrond
opkweken onder glas of in vollegrond
ter plaatse zaaien en niet dunnen

400 - 500 kg

100 x 75

133

400 - 500 kg
400 - 500 kg

100 x 75
100 x 75

133
133

2.000 stuks

30 x 10

55 - 65 kg
55 - 65 kg

160 x 35
160 x 35

180
180

oogst vanaf 2e jaar
oogst vanaf 2e jaar

30 - 45 kg
30 - 45 kg

150 x 20
150 x 20

300 - 400
300 - 400

oogst vanaf 2e jaar
oogst vanaf 2e jaar

350 - 600 kg
600 - 900 kg

250 x 50 (3 pp)
150x50 (2 pp)

160
266

opkweken in 5 cm perspot
opkweken in 5 cm perspot

500 - 800 kg

45 x 20

500 - 800 kg
1.000 potten

rijen op 15-20
6 - 8 cm
plastic potten

-

9.000

150

verspenen in potten,
niet zaadvast

precisiezaai

opkweken in 4 cm perspot met 6 - 8
zaden
80 - 100 gram zaad per are
forceren in trekruimte
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Teelt- en zaaikalender (vervolg)
gewas/teeltwijze

zaaitijd

planttijd

oogsttijd

Bindsla
vroeg
zomer

febr. - e.mrt.
b.apr. - e.juli

h.mrt. - e.apr.
b.mei - h.aug.

e.mei - b.juli
h.juli - e.sept.

Bleek- en groenselderij
vroeg + zomer

h.febr. - h.apr.

e.apr. - h.juni

b.juli - b.sept.

herfst

h.apr. - e.apr.

h.juni - b.juli

h.sept. - e.okt.

Bloemkool
weeuwen

e.sept. - nov.

h.mrt. - h.apr.

e.mei - e.juni

januarizaai
vrijsters
zomer-vroeg

h.jan. - e.jan.
b.febr. - h.mrt.
e.mrt. - h.april

b.apr. - h.apr.
h.apr. - e.apr.
b.mei - e.mei

b.juni - b.juli
h.juni - h.juli
b.juli - b.aug.

zomer-laat

h.april - h.mei

e.mei - e.juni

b.aug. - b.sept.

herfst-vroeg

h.mei - h.juni

h.juni - e.juli

e.aug. - b.okt.

herfst-laat

h.juni - b.juli

h.juli - b.aug.

b.okt. - b.dec.

winter

h.juni - b.juli

b.aug. - h.aug.

h.mrt. - e.mei

Boerenkool
herfst - struik

b.mei - b.juni

h.juni - h.juli

aug. - dec.

herfst - maai, t.p.z.
winter - struik

h.juni - e.juli
b.juni - b.juli

h.juli - b.aug.

h.sept. - b.nov.
dec. - mrt.

Broccoli
vroeg

b.mrt. - b.apr.

b.apr. - b.mei

b.juni - b.juli

zomer
herfst - vroeg
herfst - laat

b.apr. - h.mei
h.mei - h.juni
h.juni - b.juli

b.mei - h.juni
h.juni - b.juli
b.juli - b.aug.

b.juli - e.aug.
e.aug. - e.sept.
e.sept. - h.nov.
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opbrengst per
100 m2

zaai- resp.
plantafstand
in cm

aantal
planten
per 100 m2

400 - 500 kg
400 - 500 kg

30 x 30
30 x 30

1.111
1.111

opkweken in 4 cm perspot
opkweken in 4 cm perspot

800 - 900 stuks

30 x 30

1.111

750 - 850 stuks

35 x 30

950

opkweken in 4 cm perspot
of kluitplant; warm opkweken
opkweken in 4 cm perspot of
kluitplant of als losse plant onder
platglas; warm opkweken

177 stuks

75 x 50

260

202 stuks
202 stuks
184 stuks

75 x 50
75 x 50
75 x 75

260
260
240

184 stuks

75 x 55

240

196 stuks

75 x 55

240

164 stuks

75 x 60

220

127 stuks

75 x 60

220

250 - 350 kg

75 x 50

267

200 - 300 kg
200 - 250 kg

rijen op 25
75 x 40

333

70 - 80 kg

50x45/75x35

440/380

70 - 90 kg
70 - 90 kg
65 - 80 kg

50x45/75x35
50x45/75x35
50x45/75x35

440/380
440/380
440/380

-

bijzonderheden

zaaibed onder staand glas,
verspenen in 6 of 8 cm pot
opkw. in 6 cm perspot; verwarmd
opkw. in 4 cm pot; koud glas
opkweken als losse plant of kluitplant
onder glas
opkweken als losse plant of kluitplant
onder glas
opkweken als losse plant of kluitplant
onder glas
opkweken als losse plant of kluitplant
onder glas
opkweken als losse plant of kluitplant
onder glas

losse plant op zaaibed
(vollegrond) of kluitplant
ter plaatse zaaien, niet dunnen
losse plant op zaaibed
(vollegrond) of kluitplant

zaaien in 4 tot 6 cm perspot,
eventueel met bedekking
kluitplant
kluitplant
kluitplant
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Teelt- en zaaikalender (vervolg)
oogsttijd

zaaitijd

planttijd

Chinese kool
vroeg met bedekking

b.mrt. - e.mrt.

e.mrt. - h.apr.

h.mei - h.juni

zomer

b.apr. - h.juli

h.apr. - e.juli

h.juni - e.sept.

herfst
herfst - t.p.z.

h.juli - b.aug.
b.augustus

e.juli - h.aug.

e.sept. - b.nov.
e.sept. - b.nov.

Consumptieraap
vroeg
zomer
herfst

b.mrt. - b.apr.
h.apr. - h.juni
h.juni - e.juli

Courgette
vroeg onder tunnel

b.april

e.april

b.juni

zomer

e.mei

h.juni

h.aug. - e.sept.

herfst

h.juni - b.juli

b.juli - h.juli

sept. - h.okt.

Doperwt
Blauwschokkers rijserwt - vers
rond groen stam - industrie

h.jan. - h.feb.
b.mrt. - b.mei

b.mrt. - e.mrt.

h.juni - e.juli
h.juni - e.juli

gekreukt groen stam - industrie

b.apr. - h.mei

Eikebladsla (rood en groen)
vroeg
zomer
herfst

feb. - h.apr.
h.apr. - b.juli
b.juli - h.aug.

h.mrt. - h.mei
h.mei - e.juli
e.juli - b.sept.

b.mei - e.juni
juli - aug.
sept. - okt.

Groene bloemkool
vroeg
zomer
herfst

jan. - h.mrt.
e.mrt. - h.mei
e.mei - e.juni

b.apr. - e.apr.
b.mei - e.juni
juli

h.juni - h.juli
e.juli - b.sept.
e.sept. - e.okt.

Groenlof
zomer
herfst - t.p.z.

h.apr. - b.juli
h.juni - b.juli

h.mei - e.juli

h.juli - e.sept.
e.sept. - b.nov.

gewas/teeltwijze
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-

-

e.mei - e.juni
b.juli - h.aug.
h.aug. - e.sept.

b.juli - b.aug.

opbrengst per
100 m2

zaai- resp.
plantafstand
in cm

aantal
planten
per 100 m2

300 - 350 kg

45 x 35

640

350 - 450 kg

50 x 40

500

300 - 500 kg
300 - 500 kg

50 x 40
50 x 10

500
600 - 700

200 - 300 kg
250 - 350 kg
300 - 400 kg

25 x 4 é 5
25 x 4 â 5
25 x 4 â 5

1.800 - 2.500 stuks

140 x 80

2.500 - 3.500 stuks

90 x 90

1.200 - 2.000 stuks

140 x 80

100 - 120 kg
40 - 70 kg

150x10 (2 pp)
rijen op 12,5

1.333
6.000- 10.000

50 - 80 kg

rijen op 12,5

6.000 - 8.000

1.000 stuks
1.000 stuks
1.000 stuks

30 x 30
30 x 30
30 x 30

1.110
1.110
1.110

146 stuks
146 stuks
146 stuks

75 x 50
75 x 50
75 x 50

260
260
260

250 - 300 kg
300 - 400 kg

30 x 35
30 x 30

950
1.111

5.000
5.000
5.000

90
123
90

bijzonderheden

warm opkweken (boven 20 °C);
met bedekking
warm opkweken in 4 cm perspot
(boven 20 °C)
bewaring mogelijk
dunnen op 40 cm

dunnen op 8 cm
dunnen op 8 cm
dunnen op 8 cm

opkweken in 6 - 8 cm perspot
onder glas
opkweken in 6 - 8 cm perspot
onder glas
opkweken in 6 - 8 cm perspot
onder glas

enkele rij op 150 cm
vroege rassen hoog, late rassen laag
plantgetal
vroege rassen hoog, late rassen laag
plantgetal

4 cm perspot
4 cm perspot
4 cm perspot

losse plant of kluitplant
losse plant of kluitplant
losse plant of kluitplant

opkweken in perspot bij 20 °C
na opkomst dunnen
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Teelt- en zaaikalender (vervolg)
gewas/teeltwijze

zaaitijd

oogsttijd

planttijd

Kervel
vroeg - t.p.z.
herfst - t.p.z.

b.mrt. - b.apr.
e.juli - h.aug.

Knolselderij
vroeg

b.februari

e.april

juli

normaal
normaal

b.maart
h.mrt. - b.apr.

h.mei
e.mei - b.juni

sept. - okt.
okt. - h.nov.

Knolvenkel
vroeg
zomer
zomer - t.p.z.
herfst
herfst - t.p.z.

b.febr. - h.mrt.
b.apr. - h.mei
b.apr. - h.mei
h.mei - e.juni
e.mei - b.juli

e.mrt. - h.apr.
b.mei - h.juni

h.juni - e.juni
e.juni - h.aug.
h.juli - e.aug.
e.aug. - b.nov.
b.sept. - b.nov.

Koolraap
ter plaatse zaaien
nateelt, uitplanten

e.mei - e.juni
e.mei - h.juni

h.juli - e.juli

okt. - dec.
okt. - dec.

Koolrabi
vroeg - vers

h.febr. - b.apr.

e.mrt. - h.mei

e.mei - b.juli

zomer - vers
herfst - vers
vroeg - industrie, t.p.z.
laat - industrie, t.p.z.

h.apr. - h.juni
h.juni - e.juli
e.mrt. - b.mei
h.juni - h.juli

h.mei - b.juli
b.juli - h.aug.

b.juli - b.sept.
e.aug. - e.okt.
h.juni - h.juli
b.sept. - e.okt.

Kroot
zeer vroeg

h.febr. - h.mrt.

april

vroeg - t.p.z.
zomer - t.p.z.
herfst + evt. bewaar - t.p.z.
nateelt - t.p.z.

maart
april
e.apr. - b.juni
b.juli

Lollo rossa
vroeg
zomer
herfst

febr. - h.apr.
h.apr. - b.juli
b.juli - h.aug.
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-

—

-

h.juni - e.juli
-

-

-

e.mei - e.juni
e.sept. - e.okt.

h.mei - h.juni
-

h.mrt. - h.mei
h.mei - e.juli
e.juli - b.sept.

h.juni - h.juli
aug. - sept.
okt. - nov.
okt. - nov.

b.mei - e.juni
juli - aug.
sept. - okt.

opbrengst per
100 m2

zaai- resp.
plantafstand
in cm

200 - 250 kg
200 - 200 kg

rijen op 12,5
rijen op 12,5

350 - 450 kg

50 x 50 (45)

400 - 444

350 - 450 kg
350 - 450 kg

50 x 40 (35)
50 x 40 (35)

500 - 570
500 - 570

170 - 250 kg
170 - 250 kg
150 - 230 kg
170 - 250 kg
200 - 300 kg

45 x
45 x
50 x
45 x
50 x

600 - 800 kg
500 - 700 kg

50 x 30 (35)
50 x 35 (40)

1.100 - 1.200 stuks

30 x 25

1.330

900 700 300 350 -

30 x
40 x
50 x
50 x

1.110
830
1.000 - 1.200
1.000 - 1.200

1.000 stuks
750 stuks
400 stuks
450 stuks

20
20
15
20
15

30
30
20
20

aantal
planten
per 100 m2

570 - 660
500 - 570

4.500

350 450 500 300 -

30 x
rijen
rijen
rijen

5.000 5.500 5.500 5.000 -

1.500 stuks
1.500 stuks
1.500 stuks

8
op25-37,5
op25-37,5
op25-37,5

25 x 25
25 x 25
25 x 25

1.600
1.600
1.600

zaaien vóór half maart; kas of
platglas met grondverwarming
opkweken onder verwarmd glas
opkweken in de vollegrond

opkweken bij 14 - 17 °C
opkweken onder koud glas
na opkomst dunnen
opkweken onder glas
na opkomst dunnen

1.111
1.111
1.150
1.111
1.150

30 x 10

400 kg
600 kg
700 kg
500 kg

schiet snel, niet dunnen
niet dunnen

-

1.100 - 1.300 bos

bijzonderheden

6.000
9.000
9.000
8.000

-

zaaien bij 16 - 18 °C;
na opkomst 12 - 15 °C
opkweken onder koud glas
opkweken onder koud glas
dunnen
dunnen

normaal zaad (kluwens),
bosjes van 3 stuks
normaal zaad (kluwens)
precisiezaad
precisiezaad
precisiezaad

bedekking; 4 cm perspot
4 cm perspot
4 cm perspot
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Teelt- en zaaikalender (vervolg)
zaaitijd

planttijd

Paksoi
vroeg met bedekking
zomer
herfst

maart - b.apr.
h.apr. - juni
juli - h.aug.

april
mei - h.juli
h.juli - b.sept.

Pastinaak - t.p.z.

h.apr. - b.mei

Peterselie
ter plaatse zaaien
perspot

b.apr. - e.juni
e.mrt. - b.juni

Peul
vroege rijs
late rijs - t.p.z.

h.jan. - b.febr.
h.mrt. - h.apr.

b.mrt. - e.mrt.

Pompoen
groot
klein

e.apr. - b.mei
e.apr. - b.mei

h.mei - e.mei
h.mei - e.mei

aug. - sept.
aug. - sept.

Prei
zomer
herfst - vroeg
herfst - laat
herfst - t.p.z.
winter - vroeg
winter - laat
winter - t.p.z.

b.jan. - e.febr.
b.mrt. - e.mrt.
e.mrt. - b.apr.
h.apr. - e.apr.
b.apr. - h.apr.
h.apr. - e.apr.
b.mei - h.mei

b.apr. - e.apr.
b.juni - h.juni
h.juni - e.juni

-

e.juni - aug.
e.aug. - e.okt.
b.nov. - e.dec.
b.nov. - e.dec.
b.jan. - e.febr.
e.mrt. - mei
h.febr. - mei

Pronkboon
normaal handpluk - t.p.z.

e.mei - h.juni

-

b.aug. - b.okt.

Raapstelen
gewone - t.p.z.
Namenia - t.p.z.

e.febr. - b.apr.
b.mrt. - e.mrt.

gewas/teeltwijze

Rabarber
vroege rassen
late rassen
forceren
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-

-

-

h.april - e.juli

-

-

b.juli - h.juli
h.juli - e.juli

—

nov. - dec.
nov. - dec.
b.dec. - b.febr.

oogsttijd

mei - b.juni
h.juni - aug.
sept. - h.okt.

okt. - nov.

e.juni - e.okt.
h.juni - h.okt.

e.mei - h.juni
h.juni - h.juli

e.apr. - h.mei
e.apr. - h.mei

b.apr. - e.mei
e.apr. - e.juni
e.dec. - h.mrt

opbrengst per
100 m2

zaai- resp.
plantafstand
in cm

aantal
planten
per 100 m2

500 kg
600 kg
700 kg

25 x 25
25 x 20
25 x 20

2.600
2.000
2.000

700 kg

25 x 20

2.000

300 - 350 kg
200 - 600 kg

50 x 15/75 x 7
30 x 15 (5 pp)

1.500 - 2.000
2.200 potten

maaien
oogst hele plant of
drie maal maaien

60 - 75 kg
90 - 100 kg

125 x 10 (3 pp)
125 x 10 (3 pp)

2.400
2.400

opkweken onder koud glas

900 - 1.000 kg
300 - 600 kg

200 - 300 x 50
200 x 40

250 - 500 kg
400 - 500 kg
350 - 450 kg
350 - 450 kg
300 - 350 kg
300 - 500 kg
300 - 500 kg

33 x
50 x
50 x
75 x
50 x
50 x
75 x

250 - 300 kg

150 x 20(1 pp)

250 - 300 kg
300 - 400 kg

rijen op 10
rijen op 15

400 - 500 kg
600 - 800 kg
2 - 4 kg/pol

100 x 75
100 x 100

10
12
12
5
12
12
5

-

66 - 100
125

3.000
1.666
1.666
1.500
1.666
1.666
1.500

300 - 400

—
133
100 - 133
1.300 - 1.600

bijzonderheden

warm opkw. (18 °C); 4 cm perspot
opkweken in 4 cm perspot
opkweken in 4 cm perspot

-

—

plantafstand rasafhankelijk

opkweken onder verwarmd glas
opkweken onder platglas
opkweken onder platglas
dunnen
opkweken in de vollegrond
opkweken in de vollegrond
dunnen

-

zaad van meiknol

—

afdekken met folie
industrieteelt
opbrengst afhankelijk van ras en
leeftijd
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Teelt- en zaaikalender (vervolg)
gewas/teeltwijze

zaaitijd

planttijd

oogsttijd

Radicchio rosso
vroeg met bedekking

h. maart

h.april

e.juni - h.juli

zomer

b.mei - e.mei

e.mei - b.juni

e.juli - b.sept.

herfst

e.juni - h.juli

h.juli - b.aug.

h.sept. - h.nov.

ter plaatse zaaien

e.apr. - e.juni

-

h.juli - h.nov.

Radijs
vroeg - t.p.z.
zomer - t.p.z.
herfst - t.p.z.

h.febr. - e.mrt.
b.apr. - e.juni
e.juni - h.aug.

-

e.apr. - e.mei
h.mei - e.juli
e.juli - e.sept.

Rammenas (daikon)
vroeg met dekking
zomer - t.p.z.
herfst - t.p.z.

maart
apr. - h.juni
h.juni - h.aug.

h.mrt - h.apr.

h.mei - b.juni
b.juni-e.juli
b.okt. - e.nov.

Rodekool
kilokool

jan. - e.mei

april - b.juli

e.juni - b.nov.

bewaar

h.mrt.

h.mei

h.okt. - e.okt.

herfst - industrie

b.mrt - h.mrt.

h.mei

okt. - nov.

Romanesco
normaal

apr. - e.juni

mei - juli

juli - okt.

Savooiekool (groen)
weeuwen

e.sept. - b.okt.

h.mrt. - b.apr.

e.mei - e.juni

vroeg

h.jan. - h.febr.

h.mrt. - h.apr.

b.juni - h.juli

zomer

h.febr. - e.mrt.

h.apr. - h.mei

b.aug. - e.sept.

herfst

b.mei - b.juni

e.juni - h.juli

b.okt. - b.dec.

winter

e.apr. - b.mei

h.juni - h.juli

b.dec. - h.febr.
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opbrengst per
100 m2

zaai- resp.
plantafstand
in cm

aantal
planten
per 100 m2

bijzonderheden

500 - 600 stuks

30 x 25

1.333

500 - 600 stuks

30 x 30

1.111

700 - 800 stuks

30 x 35

950

500 - 600 stuks

50 x 20

1.000

1,100 - 1.200 bos
800 - 900 bos
700 - 800 bos

rijen op 5-7
rijen op 10-12,5
rijen op 10-12,5

400 - 600 kg
500 - 600 kg
500 - 600 kg

40 x 20
40 x 20
40 x 20

500 - 600 kg

50 x 35 (40)

500 (570)

550 - 650 kg

75 x 45/50 x 50

300/400

650 - 750 kg

75 x 50

260

130

75 x 50

260

losse plant of kluitplant

200 - 300 kg

50 x 35

570

250 - 350 kg

50 x 45

440

350 - 450 kg

50 x 50

400

300 - 400 kg

50 x 50

400

250 - 300 kg

50 x 55

360

opkweken in potten onder
koud glas
opkweken in perspot onder
lichtverwarmd glas
opkweken losse plant onder
koud glas
opkweken vollegrond of plat glas;
bewaring mogelijk
opkweken vollegrond; losse plant
of kluitplant

opkweken in 4 cm perspot
bij ± 20 °C
opkweken in 4 cm perspot
bij ± 20 °C
opkweken in 4 cm perspot
bij + 20 °C
bij bodemtemperatuur onder
15 °C afdekken; dunnen

-

-

—

—

1.250
1.250
1.250

warm opkweken (18 - 20 °C)
-

opkweken onder glas of folie;
losse plant of kluitplant
opkweken onder koud glas of folie;
losse en kluitplant
opkweken onder koud glas;
losse plant en kluitplant
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Teelt- en zaaikalender (vervolg)
gewas/teeltwijze

zaaitijd

Schorseneer
vers - t.p.z.
industrie - t.p.z.

h.apr. - e.apr.
h.apr. - e.apr.

Selderij
ter plaatse zaaien
perspot

h.apr. - e.apr.
e.mrt. - b.juli

Sjalot
vroeg
normaal
laat

-

Sla (krop)
zeer vroeg met bedekking
vroeg
zomer
herfst - vroeg
herfst - laat

februari
e.febr.-h.apr.
h.apr.-b.juli
b.juli-e.juli
e.juli-h.aug.

Snijbiet
blad - t.p.z.
ribben - t.p.z.

h.mrt.-e.juli
h.apr.-e.mei

Spekboon
normaal handpluk - t.p.z.

planttijd

-

oogsttijd

b.juli - h.sept.
b.nov. - b.mrt.

h.apr. - e.juli

b.juli - h.sept.
h.juni - oktober

e.febr. - h.mrt.
e.mrt. - b.apr.
b.apr. - h.apr.

b.juli
h.juli - e.juli
augustus

h.mrt.-e.mrt.
e.mrt.-h.mei
h.mei-e.juli
e.juli-h.aug..
h.aug.-b.sept.

b.mei-h.mei
h. mei-e.juni
juli-aug.
september
oktober

-

-

h.mei-b.okt.
b.juli-e.aug.

h.mei-h.juni

—

e.aug.-e.sept.

Spinazie
zeer vroeg - vers

e.dec.-e.jan.

—

e.mrt.-h.apr.

vroeg - vers

februari

-

h.apr.-e.apr.

vroeg - industrie
voorjaar - vers
voorjaar - industrie
zomer - vers
zomer - industrie
herfst - vers
herfst - industrie

h.febr.-b.mrt.
b.mrt.-h.apr.
h.mrt.-b.apr.
h.apr.-e.juli
b.apr.-b.mei
b.aug.-h.sept.
h.juli-e.aug.
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-

-

e.apr.-b.mei
h.mei-e.mei
h.mei-e.mei
b.juni-e.aug.
b.juni-h.juni
e.sept.-e.okt.
h.sept.-e.okt.

zaai- resp.
plantafstand
in cm

aantal
planten
per 100 m2

rijen op 25-30
rijen op 25-30

4.000
8.000

rijen op 12,5
30 x 15 (5 pp)

2.200 potten

250 - 300 kg
300 - 400 kg
300 - 400 kg

30 x 10
30 x 10
35 x 10

800 stuks
1.000 stuks
1.000 stuks
900 stuks
700 stuks

30 x
30 x
30 x
30 x
30 x

30
25
25
25
30

bijzonderheden

dunnen

maaien
oogst hele plant of driemaal maaien

afstand afhankelijk van plantgoed
afstand afhankelijk van plantgoed

1.000
1.330
1.330
1.330
1.000

20 - 25 x ± 5
40(451x30(35)

600 - 800

150 x 20(2 pp)

600 - 700

breedwerpig

zaad/ 100m2
6 a 10 kg

breedwerpig

3 â 6 kg

breedwerpig
rijen op 6 â 7
rijen op 12,5
rijen op 6 â 7
rijen op 12,5
rijen op 6 â 7
rijen op 12,5

1 kg
2 kg
0,6 kg
1,5 â 2 kg
0,5 kg
2 é 2,5 kg
0,6 kg

opkweken in
opkweken in
opkweken in
opkweken in
opkweken in

4 cm
4 cm
4 cm
4 cm
4 cm

perspot
perspot
perspot
perspot
perspot

niet dunnen, vaker oogsten
dunnen

zaadhoeveelheid afhankelijk van
gebied
infrezen of rijenzaai op
6 â 7 cm
ineggen

33

Teelt- en zaaikalender (vervolg)
oogsttijd

zaaitijd

planttijd

Spitskool
vroeg

h.jan. - e.febr.

e.mrt. - b.apr.

b.juni - e.juni

zomer

h.mrt. - b.juni

e.apr. - b.juli

b.juli - b.okt.

herfst

b.juni - b.juli

b.juli - b.aug.

okt. - nov.

overwintering

h.aug. - e.aug.

e.sept. - b.okt.

mei

Spruitkool
zeer vroeg
vroeg
middenvroeg
middenlaat
laat
zeer laat

b.februari
febr. - mrt.
febr. - mrt.
maart
e.mrt. - b.apr.
h.april

h.april
e.apr. - b.mei
b.mei - e.mei
h.mei
e.mei - b.juni
h.juni

september
oktober
november
december
jan. - febr.
maart

Stamslaboon
zeer vroeg - handpluk

b.april

b.mei - e.mei

h.juni - h.juli

vroeg - handpluk, t.p.z.

h.apr. - b.mei

normaal - handpluk

b.mei - b.juni

normaal - handpluk, t.p.z.

h.mei - h.juni

laat - handpluk, t.p.z.

h.juni - e.juli

vroeg - machinale pluk
normaal - machinale pluk
laat - machinale pluk

e.april - h.mei
h.mei - h.juni
h.juni - h.juli

Stamsnijboon
normaal - handpluk
normaal - machinale pluk
laat - machinale pluk

h.mei - h.juli
h.mei - h.juni
h.juni - h.juli

Stoksnijboon
vroeg - handpluk
normaal - handpluk
normaal - handpluk, t.p.z.
laat - handpluk, t.p.z.

h.apr. - b.mei
b.mei - h.mei
h.mei - b.juni
b.juni - e.juni

gewas/teeltwijze
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-

h.mei - h.juni
-

b.juli - b.aug
e.juli - e.aug.
b.aug. - b.sept.

-

e.aug. - b.okt.

:

h.juli - b.aug.
b.aug. - b.sept.
b.sept. - b.okt.

-

b.mei - h.mei
h.mei - e.mei

h.juli - b.sept.
e.juli - e.aug.
e.aug. - b.okt.

b.juli h.juli e.juli e.aug.

h.aug.
b.sept.
e.sept.
- e.sept.

aantal
planten
per 100 m2

bijzonderheden

opbrengst per
100 m2

zaai- resp.
plantafstand
in cm

300 - 500 kg

50 x 40

500

350 - 450 kg

50 x 40

500

300 - 400 kg

50 x 50

400

200 - 300 kg

50 x 40

500

160 kg
190 kg
220 kg
200 kg
170 kg
150 kg

75 x
75 x
75 x
75 x
75 x
75 x

330 - 360
330 - 380
330
330
300
300

120 - 140 kg

50 x 45 (3 pp)
120 x 20 (3 pp)
50 x 8

1.333
1.250
2.000

90 - 100 kg
110 - 130 kg
80 - 90 kg

50 x 12
60 x 40 (3 pp)
50 x 10
60 x 40 (3 pp)
50 x 8
50 x 40 (3 pp)
50 x 6
50 x 8/37,5 x 8
50 x 5

1.666
1.390
1.800
1.390
2.250
1.666
3.000
3.000/3.300
3.600

opkweken in grote pot of
plastic zak; met bedekking
riskant i.v.m. nachtvorst
eventueel met bedekking
opkweken onder glas
pollenteelt
90% opkomst
pollenteelt
90% opkomst
pollenteelt
90% opkomst
90% opkomst
90% opkomst

160 - 180 kg
120 - 140 kg
80 - 100 kg

50 x 10
50 x 8/37,5x10
50 x 7/37,5 x 9

1.800
2.250/2.400
2.575/2.670

90% opkomst
90% opkomst
90% opkomst

250 225 200 175 -

150x20(2 pp)
150 x 20 (2 pp)
150x20(2 pp)
150x20(2 pp)

130 - 150 kg
150 - 160 kg
150 - 160 kg
100 - 120 kg

275 kg
250 kg
225 kg
200 kg

40 (37)
40 (35!
40
40
45
45

600 600 600 600 -

zaaien in 4 of 5 cm pot;
lichtverwarmd glas
losse plant, perspot 4 cm
of kluitplant
losse plant, perspot 4 cm
of kluitplant
losse plant, perspot 4 cm
of kluitplant

700
700
700
700

losse plant
losse plant
losse plant
losse plant
losse plant
losse plant

of
of
of
of
of
of

kluitplant
kluitplant
kluitplant
kluitplant
kluitplant
kluitplant

-
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Teelt- en zaaikalender (vervolg)
gewas/teeltwijze

zaaitijd

Stoksperzieboon
normaal - handpluk
laat - handpluk

h.mei - h.juni
h.juni - h.juli

Suikermais
vroege teelt

h.apr. - b.mei

normaal - t.p.z.

h.mei - e.mei

Tuinboon
vroeg - vers

h.jan. - h.febr.

normaal - vers, t.p.z.
normaal - industrie, t.p.z.

h.mrt. - b.apr.
h.mrt. - h.mei

Ui
bosui bosui bosui zaaiui zaaiui -

h.febr. - b.apr.
e.apr. - b.juni
h.juni - b.juli
b.mrt. - b.apr.
h.mrt. - b.apr.

vroeg
zomer
herfst
vroeg
normaal

plantui - 1e jaars

e.mrt. - b.apr.

plantui - 2e jaars

-

planttijd

-

e.apr. - e.mei
-

b.mrt. - e.mrt.
-

b.apr. - b.mei
e.mei - b.juli
h.juli - b.aug.

-

e.febr. - b.apr.

oogsttijd

b.aug. - h.sept.
b.sept. - b.okt.

b.aug. - b.sept.
b.sept. - oktober

b.juni - b.juli
e.juni - e.juli
h.juli - e.aug.

h.juni - b.juli
b.juli - h.aug.
e.aug. - h.sept.
h.aug. - b.sept.
e.aug. - e.sept.
e.juli - b.aug.
h.juli - h.aug.
b.dec. - b.mrt.

Veldsla

h.aug. - e.sept.

Witlof (wortelteelt)
zeer vroeg - bedekt
zeer vroeg - bedekt

h.mrt. - e.mrt.
h.apr. - e.apr.

vroeg

e.apr.-b.mei

-

e.sept. - e.okt.

middenvroeg

h.mei

-

e.oktober

laat

h.mei-e.mei

-

e.oktober

zomer

h.mei-e.mei
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-

h.apr. - e.apr.

e.juli - h.aug.
h.aug. - h.sept.

e.oktober

opbrengst per
100 m2

zaai- resp.
plantafstand
in cm

200 - 225 kg
175 - 200 kg

150x25(3 pp)
150 x 25 (3 pp)

800 - 900
800 - 900

150 - 200 kg

75 x 20

667

150 - 180 kg

75 x 15-20

600 - 800

250 - 300 kg

75 x 13

1.000

200 - 250 kg
50 - 60 kg

75 x 10
50 x ±14

1.200
1.200 - 1.600

3.000 bos
3.500 bos
3.000 bos
300 - 400 kg
450 - 550 kg

30 x 25
30 x 25
30 x 30
27; 5 rijen/bed
27; 5 rijen/bed

+ 4.000
± 4.000
± 3.500

200 - 300 kg

rijen op 5 - 22

250 - 500 kg

27; 5 rijen/bed

-

100 - 125 kg

rijen op 10-15

-

1.450 stuks
1.260 stuks

50 x
rijen
75
rijen
75
rijen
75
rijen
75
rijen
75

1.350 stuks
1.400 stuks
1.400 stuks
1.400 stuks

aantal
planten
per 100 m2

-

-

bijzonderheden

—

opkweken in 4 cm perspot of
ter plaatse zaaien; bedekt
—

opkweken onder platglas
opbrengst in peulgewicht
opbrengst in peulgewicht
opbrengst in korrelgewicht

perspot; 3 â 4 planten/pot
perspot; 3 â 4 planten/pot
perspot; 3 é 4 planten/pot
groen oogsten
zaadhoeveelheid afhankelijk
van zaadfractie
opbrengst afhankelijk van
oogsttijdstip
plantgoed in maat 8 - 21 mm
-

11
op 50 of

1.800
1.800

opkweken onder glas (paperpot)

op 50 of

2.000

op 50 of

2.000 - 2.250

op 50 of

2.000 - 2.250

op 50 of

2.000 - 2.250

vlakveld of ruggen:
1 of 2 rijen/rug
vlakveld of ruggen:
1 of 2 rijen/rug
vlakveld of ruggen:
1 of 2 rijen/rug
vlakveld of ruggen:
1 of 2 rijen/rug

-
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Teelt- en zaaikalender (vervolg)
gewas/teeltwijze

Witlof (trek)
zeer vroeg
vroeg
middenvroeg

zaaitijd

-

-

planttijd

oogsttijd

opzetperiode
aug. - sept.

sept. - okt.

okt. - nov.
dec. - jan.

nov. - dec.
jan. - febr.

laat

-

febr. - mei

mrt. - juni

zomer

-

juni - juli

juni - aug.

Wittekool (verse markt)
zomer - vroeg
zomert - laat
herfst

h.februari
e.febr. - b.mrt.
h.maart

b.april
h.apr. - e.apr.
mei

juni - juli
aug. - sept,
okt. - nov.

bewaar

maart

mei - b.juni

h.okt. - nov.

kilokool

h.mrt. - h.mei

e.apr. - e.juni

e.juni - nov.

Wittekool (zuurkool)
zomer

b.maart

e.apr. - b.mei

b.aug. - h.sept.

herfst - vroeg

maart

b.mei - h.mei

b.sept. - h.okt.

herfst - laat

maart

b.mei - h.mei

b.okt. - h.nov.

Wortel
bospeen
fijne peen - zomer, vers

b.jan, - b.aug.
maart

fijne peen - herfst, vers

b.apr. - e.mei

-

sept. - nov.

fijne peen - onderdekkers, vers

h.apr. - h.juni

-

dec. - mei

B-peen - vers
BC-peen - vers

mrt. - h.mei
e.mrt. - h.mei

-

aug. - okt.
aug. - okt.

C-peen - vroeg

h.jan. - b.apr.

-

juli - aug.

CD-peen

e.apr. - b.mei

-

h.sept. - h.nov.

waspeen - industrie, vroeg
waspeen - industrie
grove peen - industrie

februari
april - mei
e.apr. - b.mei

-

juli
sept. - nov.
okt. - nov.
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-

b.juni - e.nov.
juli - aug.

opbrengst per
100 m2

zaai- resp.
plantafstand

bijzonderheden

aantal
planten
per 100 m2

100 - 120 kg

aantal wortels
45.000

110 - 140 kg
130 - 150 kg

40.000
40.000

120 - 150 kg

40.000

mechanische koeling wortels:
-1 °C

110 - 130 kg

40.000

mechanische koeling wortels:
-1 °C

400 - 500 kg
500 - 600 kg
600 - 700 kg

50 x 50
75 x 50/50 x 50
75 x 50/50 x 50

400
260 - 400
260 - 400

700 - 800 kg

75 x 50/50 x 50

260 - 400

500 - 800 kg

50 x 25-35

800 - 570

600 - 800 kg

75 x 50

260

800 - 1.000 kg

75 x 55

240

700 - 900 kg

75 x 55

240

450 - 700 bos
400 - 800 kg

rijen op 10-25
rijen op 17-25

20.000-40.000
20.000-40.000

800 - 1.000 kg

rijen op 17-25

20.000-40.000

700 - 900 kg

rijen op 17-25

20.000-30.000

800 - 1.000 kg
800 - 1.000 kg

rijen op 35-40
rijen op 40 of
ruggen op 50/75
rijen op 40 of
ruggen op 50/75
rijen op 40 of
ruggen op 50/75
rijen op 10-15
rijen op 10-15
ruggen op 50/75

10.000-12.000
6.000 - 8.000

500 - 800 kg
800 - 1.000 kg
300 - 600 kg
500 - 800 kg
500 - 700 kg

voorkoeling wortels: 3 - 4 °C,
1 week
mechanische koeling wortels:
0 °C

opkweken
opkweken
opkweken
folie
opkweken
folie
opkweken
folie

onder lichtverwarmd glas
onder lichtverwarmd glas
onder koud glas of
onder koud glas of
onder glas of

opkweken onder koud glas of
folie
opkweken onder koud glas of
folie
opkweken onder koud glas of
folie

vroegste bospeen met bedekking
met Nantes-typen iets
minder zaadverbruik
met Nantes-typen iets
minder zaadverbruik
met Nantes-typen iets
minder zaadverbruik
eventueel bewaren
eventueel bewaren

5.000

met bedekking

4.000 - 6.000

eventueel bewaren

50.000-70.000
60.000-80.000
4.000 - 6.000

met bedekking
eventueel bewaren
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Teelt- en zaaikalender (vervolg)
gewas/teeltwijze

zaaitijd

IJssla
zeer vroeg met bedekking
vroeg
zomer
herfst

b.maart
maart
apr. - mei
juni - juli

Zilverui
normaal

e.mrt. - b.mei

40

planttijd

e.mrt. - b.apr.
april
mei - juni
juli - aug.

-

oogsttijd

e.mei-b.juni
juni
juli - aug.
sept. - okt.

h.juli - e.aug.

opbrengst per
100 m2

zaai- resp.
plantafstand
in cm

500 - 650 stuks
550 - 700 stuks
600 - 700 stuks
400 - 600 stuks

35 x
35 x
35 x
40 x

250 - 350 kg

rijen op 4 - 8

35
35
35
35

aantal
planten
per 100 m2
816
816
816
714

-

bijzonderheden

opkweken in
opkweken in
opkweken in
opkweken in

4 cm
4 cm
4 cm
4 cm

perspot
perspot
perspot
perspot

niet dunnen, 2 à 3 cm diep zaaien
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Vruchtwisselingsschema
In het teeltplan van vollegrondsgroentebedrijven zijn vaak veel kleine oppervlakten met verschil
lende gewassen opgenomen. In verband met de vruchtwisseling is de teeltopvolging niet eenvoudig.
In het volgende schema worden de gevolgen van het na elkaar telen van de meest voorkomende
groentegewassen en veelvoorkomende andere gewassen op vollegrondsgroentebedrijven zoals
aardappel, tulp, graan en aardbeien door middel van letters weergegeven.
Een A in het schema geeft aan dat er met bovenstaande gewas als voorvrucht in het daarna te
telen gewas uit de linker kolom problemen kunnen ontstaan met aaltjes, omdat deze zich in de
voorvrucht kunnen vermeerderen of zich op zijn minst in stand kunnen houden.
In welke mate er problemen kunnen ontstaan, is onder meer afhankelijk van het soort aaltje, de
grondsoort en de uitwendige omstandigheden.
Naast aaltjes kunnen ook bodemschimmels ziekten veroorzaken als bepaalde gewassen na el
kaar geteeld worden. Dit wordt aangegeven met een Z.
Dierlijke parasieten zoals ritnaalden, emelten en aardrupsen kunnen na een bepaalde voorvrucht
bij onvoldoende bestrijding schade veroorzaken aan gewassen die erna geteeld worden. Schade
ontstaan door vreterij; in het schema is dit aangegeven met de letter V.
Een H in het schema duidt op kans op schade aan het te telen gewas wanneer bij de voorvrucht
langwerkende bodemherbiciden zijn gebruikt.
Als er kans is op structuurbederf, doordat de vrucht in natte omstandigheden met zware machi
nes geoogst en getransporteerd moet worden, wordt dit aangegeven met een S.
De negatieve invloed van stikstofbemesting van de voorvrucht wordt aangegeven door een N.
Ten slotte betekent een O in het schema dat de teeltopvolging van de twee desbetreffende ge
wassen in hetzelfde jaar ongunstig is.
Een hokje zonder aanduiding houdt in dat die combinatie van gewassen waarschijnlijk zonder
problemen na elkaar geteeld kan worden.
Een hokje met alleen letters geeft aan dat er problemen kunnen ontstaan, en een hokje met een
grijze tint dat er een gerede kans op schade is.
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aardappel
aardbei
andijvie
augurk

gras
knolselderij
koolraap
kroot
mais
peen
prei
radijs
schorseneer
sla

A

ui (incl. sjalot)
witlofwortels

A
A
AZ
z |HO|
z A

VZ A
A
Z
AZ

A A
A A
A
A HO
A H IHQ>
A H A

A A
A
A A

A s A
A

Z

A

N
A

A

A A

A

A

A

A AZ
A Z

AZ A
OZ
AZ A AZ
AZ A
oz
AZ A AZ
H A
Z A
Z A 0 A |AZ
N AZ
A
AS
A AZ
A S A A
A •7 V

A Z AZ

Z
z

¥ AZ
Z
AZ A
ZV
A AZ
V
V A A A

Z
OZ
A
A
A AZ Z
A (HO)

Z¥
V

A

A
A
A

A Z A
A
A
A A A

AN

AZ Z

A
A
AZ
Z moi
A
A
A
AZAZ
A
A
ZN S

ui (incl. sjalot)

O.
3

witlofwortels

spruitkool

tuinboon

CD
<73

sluitkool (rood, wit, savooie)
spinazie

radijs

schorseneer

peen

'CD
CL

A

AZ AZ
-V AZ A
AZ A A •• A A
A V
AV
Ä7 A A A A A A A
ÊSfeg
A A
A

mais

CT>

kroot

(S

knolselderij
koolraap

I granen

1 boon (sla-, snij-, pronk-)
I erwt

I boerenkool
s

AZ AZ A
AZ AZ A
Z Z A A AZ AZ
A AZ AZ
S AZ AZ

sluitkooi (rood, wit, savooie)
A HO
spinazie
(HO)
spruitkool
tuinboon
tulp

bloemkool

AZ A A A
A AZ A A
A A? Z
A (HOl
AZ A Z AZ

bloemkool
boerenkool
boon (sla-, snij-, pronk-)
erwt
granen

1 augurk

I aardappel

te telen gewas

1 aardbei
I andijvie

voorvrucht

V

AZ

Z
A
oz
AZ A
z A A A A

A
A
Z
H

A A A
Z

2 A
oz
A H A
AZ A
A HO
Z
A H (HO)
A AZ
z
AZ A
oz
A HO
A
A H (HOl
A
z
AZ **
oz
A
A
A
A
A
A

•

A

A A A
A
OZ A

•

¥

A = aaltjes

Open hokje: geen moeilijkheden

H = onkruidbestrijding
N = te hoog stikstofgehalte (nawerking)
O = teeltopvolging in hetzelfde jaar is ongunstig

Hokje met letters: mogelijk kunnen er problemen ontstaan
Hokje met letters + grijze tint: er is schade te verwachten

HO

A A
A
A

A A
A
â A
Z
A A
A AZ

N
A AZ

AZ
A
A AZ
AZ
A
A
AS
2
A A
A
A
N AN
ON AN
N N N ZN

A H
A A

A

A

A A
AZ A HO
A ZA A
A7
A Mi.

S = structuurbederf
V = vreterij door ritnaalden, emelten of rupsen
Z = schimmelziekten
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Plantgetallen bij verschillende plantafstanden
Plantgetallen zijn gegeven per 100 m2.
in
cm

10

15

20

25

10 10000 6666 5000 4000
15 6666 /|/|/|/| 3333 2666
20 5000 3333 2500 2000
25 4000 2666 2000 1600
30 3333 2222 1666 1333
35 2857 1905 1428 1143
40 2500 1666 1250 1000
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
120
125
150
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2222 1481 1111
2000 1333 1000
1818 1212 909
1666 1111 833
1538 1026 769
1428 942 714
667

889
800
727
666
615
571
548

1333

889

1250
1111

833
740

1000
833

666
556

555
500
417

800

533

400

333
319

666

444

333

266

625

500
444
400

30

40

50

60

70

80

90

100

3333 2500 2000 1666 1428 1250 1111 1000
7?77 1666 1333 1111 942 833 740 666
1666 1250 1000 833 714 625 555 500
1333 1000 800 666 571 500 444 400
1111 833 666 555 476 416 370 333
952 714 571 476 408 357 317 286
833 625 500 416 357 312 277 250
740 556 444 370 317 278 247 222
66
500 400 333 285 250 222 200
606 454 363 303 259 227 202 182
555 416 333 277 238 208 185
166
513 385 308 256 220 192 171 154
476 357 285 238 204 178 158 142
444 333 267 222 190 167 148 133
416 312 250 208 178 156 138 125
370 277 222 185
158 138 123 111
333 250 200 166 142 125 111 100
278 208 167 139
119 104
92
83
266 200 160 133 114 100
88
80
222

166

133

111

95

83

74

66

125

150

800
533

666
444

400

333

319
266

266
222

228
200

190
166

178

148

160
145
133

133
121

124

111
103

114

95

107
100

89
83
74

88
80
67
64
53

66
56
53
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Aardappel (vroege consumptieaardappel)*)
(Solanum tuberosum LJ
Vroege consumptieaardappelen worden in hoofdzaak geteeld op bedrijven waar ook vollegrondsgroenten worden verbouwd. Daarom wordt alleen deze groep aardappels hier vermeld.
Het areaal vroege consumptieaardappelen kan worden geschat op 5.000 à 6.000 ha.
De opbrengst bij vroeg rooien is voor de teelt van vroege aardappels een zeer belangrijke eigen
schap. Hoe vroeger gerooid kan worden, des te hoger is vaak de prijs en des te groter is in het
algemeen de keuze in het telen van een nagewas. De vroegrijpende rassen zijn in de regel in ver
gelijking met de later rijpende minder produktief en minder goed houdbaar. Ook eist de bewaring
van het pootgoed meer zorg. De meest vroege rassen zijn nogal vatbaar voor phytophthora in
het loof, doch bij vroege oogst ontsnappen ze aan een ernstige aantasting. De aantasting van
deze rassen kan echter wel een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van een epidemie. Doré
heeft bij vroeg rooien een goede tot zeer goede consumptiekwaliteit. Première, Gloria, Fresco,
Prior, Amazone en Berber zijn amA-resistent.

Overzicht van de eigenschappen van vroege aardappelrassen
De rassen zijn naar rubriek gerangschikt.
Onderzoek 1991.
resistentie tegen

</> o

Ui o
C

£ O)

o
>

ras
Doré
Eersteling
Fresco
Gloria
Prior
Première
Amazone
Berber

o >

85
8

9
9
85

75
9
9
75
95
9

85

8

8

95

65

9
95
A
A
A
A
A
A

15
'•£
Q.-QOJ
E ro
S
X O)

8

7
75
65
7

Een hoger cijfer geeft een betere waardering voor de betreffende eigenschap aan. Ook wordt een vroegere
rijping met een hogere waardering aangeduid. 1 ) A.M.-resistentie: A - resistent tegen pathotype A van aard
appelmoeheid- - vatbaar voor alle pathotypen van aardappelmoeheid. *) De schurft heeft de neiging diep
in te vreten.

*) De gegevens zijn ontleend aan de Beschrijvende Rassen/ijst voor Landbouwgewassen 1992.
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Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
B — Amazone

Kw.r. 1981. K: W. Weibull B.V., Emme/oord.
V: Agrico, Emme/oord.

Vroege tot zeer vroege aardappel die vrij goed voldoet. Heeft een goede consumptiekwaliteit en
resistentie tegen pathotype A van aardappelmoeheid.
De consumptiekwaliteit is bij vroeg gebruik goed. Zuiver van kleur en goed van smaak. Is ge
schikt voor de vroege verwerking tot friet en voor de verwerking tot chips.
De knollen zijn lichtgeelvlezig, langovaal en vlakogig. De opbrengst is bij vroeg rooien goed, de
sortering middelmatig. Is middelmatig gevoelig voor stootblauw.
Het loof is vlug ontwikkelend, middenhoog en vrij goed dekkend.
Ziekten: zeer vatbaar voor phytophthora in het loof en vrij sterk vatbaar in de knol. Vrij weinig
vatbaar voor Y™-virus. Vrij weinig tot weinig vatbaar voor bladrolvirus, onvatbaar voor A- en Ycvirus en fysio 1 van wratziekte. Resistent tegen pathotype A van aardappelmoeheid.
N — Berber

Kw.r. 1984. K: Friese Mij. van Landbouw, Leeuwarden.
V: De Z.P.C., Leeuwarden.

Beproevenswaardig en vroeg ras met resistentie tegen pathotype A van aardappelmoeheid. Geeft
bij vroeg rooien hoge opbrengsten.
De consumptiekwaliteit is bij vroeg gebruik middelmatig tot vrij goed en later vrij goed. Iets melig
van smaak en zuiver van kleur.
De knollen zijn ovaal, vrij vlak- tot vlakogig en lichtgeel- tot geelvlezig. Weinig gevoelig voor stoot
blauw. De knolopbrengst is bij vroeg rooien hoog.
Het loof is donkergroen en ontwikkelt zich aanvankelijk vlug, de latere ontwikkeling is vrij goed
tot goed.
Ziekten: zeer sterk vatbaar voor phytophthora in het loof, maar weinig in de knol. Weinig tot
zeer weinig vatbaar voor YN- en vrij sterk vatbaar voor bladrolvirus. Weinig vatbaar voor fysio 1
van wratziekte en resistent tegen pathotype A van aardappelmoeheid.
A — Doré

K: LH. Bierma t

Zeer vroege aardappel met goedgevormde knollen die goed voldoet. Wordt voor binnenlands
gebruik in kwaliteit hoog gewaardeerd.
Verbouw vindt voornamelijk plaats op kleigrond en goede zandgrond. Voldoet niet op dalgrond
en minder goed op de noordelijke zandgronden.
De consumptiekwaliteit is bij vroeg rooien goed tot zeer goed. Is kruimig, goed van smaak en
goed van kleur. Rijp gerooid wordt dit ras gemakkelijk los in de kook.
De knollen zijn geelvlezig, rondovaal en vlakogig. Ze zitten iets verspreid in de grond, terwijl op
zandgrond soms holle knollen voorkomen. De schil is bruingeel en schubbig. De opbrengst is
bij vroeg rooien vrij goed tot goed. Het gebruik van grote poters verdient aanbeveling. Zeer wei
nig gevoelig voor rooibeschadiging.
Het loof is middenhoog, vrij stevig, smalbladig en vrij goed dekkend.
Ziekten: sterk vatbaar voor phytophthora in het loof en vrij weinig in de knol. Weinig vatbaar
voor kringerigheid en stengelbont, sterk vatbaar voor schurft. Weinig vatbaar voor bladrolvirus,
zeer sterk vatbaar voor A- en YN-virus; daardoor moeilijk op peil te houden. Onvatbaar voor fy
sio 1 van wratziekte.
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A — Eersteling

K: W. Sim t •

Zeer vroege aardappel die goed voldoet en waarvan de consumptiekwaliteit bij zeer vroeg ge
bruik goed is. Heeft een zeer regelmatige knolvorm.
Verbouw vindt voornamelijk plaats op lichte kleigrond in Noord-Holland. Wordt beperkt geteeld
op zandgrond waar geen stengelbont of kringerigheid voorkomt.
De consumptiekwaliteit is bij zeer vroeg gebruik goed. Vast in de kook, niet melig, goede smaak,
geur en kleur. Voor later gebruik is de kwaliteit middelmatig.
De knollen zijn langovaal, zeer vlakogig en lichtgeel- tot geelvlezig; kiemt zeer vlug tijdens de
bewaring. De opbrengst is bij vroeg rooien zeer goed.
Het loof heeft een vlugge beginontwikkeling. Middenhoog, iets slap, behoorlijk dekkend.
Ziekten: zeer sterk vatbaar voor phytophthora in loof en knol. Sterk vatbaar voor schurft en YNvirus, middelmatig vatbaar voor bladrolvirus en onvatbaar voor A-virus. Vatbaar voor stengel
bont en wratziekte.
A — Fresco

Kw.r. 1982. K: Wolfen Wolf B.V., Lelystad.

Vroege aardappel die goed voldoet en met resistentie tegen pathotype A van aardappelmoeheid;
zeer vroeg rooibaar.
De consumptiekwaliteit is bij vroeg gebruik vrij goed; op klei iets melig en op zand vrij vast in
de kook, zuiver van kleur. Geschikt voor de vroege verwerking tot friet.
De knollen zijn rondovaal, vlakogig en lichtgeelvlezig. De opbrengst bij vroeg rooien is zeer goed.
Vrij weinig tot weinig gevoelig voor rooibeschadiging en weinig voor stootblauw.
Het loof ontwikkelt zich vrij vlug tot vlug en heeft later een vrij goede ontwikkeling; is wat slapstengelig.
Ziekten: middelmatig vatbaar voor phytophthora in het loof (R,R2R3) en weinig in de knol. Zeer
weinig vatbaar voor YN-virus. Onvatbaar voor fysio 1 van wratziekte. Resistent tegen pathoty
pe A van aardappelmoeheid.
A — Gloria

Kw.r. 1973. K: Saatsucht Soltau-Bergen, Soltau, Duitsland.
V: Hettema Zonen B. V., Emmeloord.

Zeer vroege aardappel die goed voldoet en met resistentie tegen pathotype A van aardappelmoe
heid.
De consumptiekwaliteit is bij vroeg rooien vrij goed tot goed. Vrij zuiver van kleur en vast in de kook.
De knollen zijn langovaal, vrij vlakogig en geelvlezig. Vrij sterk gevoelig voor rooibeschadiging
en stootblauw. De opbrengst bij vroeg rooien is vrij goed tot goed. De sortering is middelmatig.
Het loof is vrij vlug ontwikkeld, middenhoog en vrij goed dekkend.
Ziekten: sterk vatbaar voor phytophthora in het loof (R3) en vrij weinig in de knol. Zeer weinig
vatbaar voor YN-virus, onvatbaar voor X-virus en fysio 1 van wratziekte. Resistent tegen patho
type A van aardappelmoeheid.
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A — Première

Kw.r. 1976. K: F. Brands c.s.. Rolde.
V: Wolf en Wolf B. V., Lelystad.

Vroege tot zeer vroege aardappel die goed voldoet en met resistentie tegen pathotype A van
aardappelmoeheid; zeer vroeg rooibaar.
De consumptiekwaliteit is bij vroeg gebruik vrij goed. Iets melig, zuiver van kleur en vrij goed
van smaak. Geschikt voor de vroege verwerking tot friet.
De knollen zijn rondovaal, vlakogig en licht-geelvlezig. De opbrengst bij vroeg rooien is zeer goed.
Vrij weinig gevoelig voor rooibeschadiging.
Het loof is vlug ontwikkelend, middenhoog en vrij goed dekkend, kleinbladig.
Ziekten: vrij sterk vatbaar voor phytophthora in het loof (R10) en middelmatig vatbaar in de knol.
Weinig vatbaar voor kringerigheid; vrij sterk vatbaar voor schurft. Vrij weinig vatbaar voor YNvirus en bladrolvirus, onvatbaar voor A-virus. Weinig vatbaar voor fysio 1 van wratziekte. Re
sistent tegen pathotype A van aardappelmoeheid.
A — Prior

Kw.r. 1981. K: Dr. R.J. Mansholts Veredelingsbedrijf B.V.,
Ulrum.
V: Agrico, Emmeloord.

Zeer vroege aardappel die goed voldoet en met resistentie tegen pathotype A van aardappelmoe
heid.
De consumptiekwaliteit is bij vroeg rooien op klei vrij goed en op zand middelmatig; vrij vast in
de kook en vrij zuiver van kleur. Geschikt voor de vroege verwerking tot friet.
De knollen zijn langovaal, vlakogig en licht-geelvlezig. De opbrengst bij vroeg rooien is hoog.
Vrij weinig gevoelig voor rooibeschadiging en weinig voor stootblauw.
Het loof ontwikkelt zich vrij vlug tot vlug en is later vrij goed dekkend.
Ziekten: vrij sterk vatbaar voor phytophthora in het loof (R,) en vrij weinig in de knol. Vrij sterk
vatbaar voor schurft en kringerigheid. Weinig vatbaar voor YN-virus en middelmatig vatbaar
voor bladrolvirus. Onvatbaar voor fysio 1 van wratziekte. Resistent tegen pathotype A van aard
appelmoeheid.
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Aardbei
(Fragaria ananassa Duch.)
Aardbeien worden zowel in de vollegrond als onder staand glas, platglas en plastic geteeld. Bij
de teelt onder plastic worden zowel een bedekking met los geperforeerd plastic direct over het
gewas heen, als lage en hoge tunnels gebruikt. De hoge tunnels worden steeds vaker aaneen
gebouwd, zodat een plastic kas ontstaat.
Betreffende het areaal vollegrondsaardbeien zijn slechts gegevens bekend van de meiteling van
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die gevens zijn hoogstwaarschijnlijk niet volledig,
omdat mogelijk een groot gedeelte van de verlate teelt met gekoelde wachtbedplanten daarin
nog niet is verwerkt. Om oogstspreiding te realiseren en om de normale teelt te ontlopen wegens
de lagere prijzen, wordt steeds meer vervroegd en steeds meer met gekoelde wachtbedplanten
gewerkt om te verlaten. Juist die verlate teelt breidt de laatste jaren uit ten koste van de normale
teelt. De vroege teelt onder platglas is geheel verdwenen ten gunste van bedekking met plastic
door middel van tunnels, kapjes of folie. Het areaal was volgens het CBS in 1990 1.870 ha en
in 1991 1.720 ha. De teruggang is waarschijnlijk kleiner geweest dan 150 ha, doordat juist de ver
late teelt, die niet geheel in de meiteling is opgenomen, sterk uitbreidt. Het areaal verlate teelt
wordt geschat op 700 à 1.000 ha. Voor de verlate teelt wordt zowel van eenmaaldragende als
van doordragende rassen gebruikgemaakt. De doordragende rassen maken minder dan 10% van
het areaal verlate teelt uit. Van het genoemde areaal is circa 400 ha bestemd voor de teelt van
plantmateriaal. Als de teelt van wachtbedplanten in de herfst ook in aanmerking wordt geno
men, is het areaal aardbeien ongeveer 500 ha groter. Van het areaal aardbeien ligt 60% in NoordBrabant, 18% in Noord-Limburg en 13% in Gelderland.
De afzet van Nederlandse aardbeiden is uitsluitend gericht op de verse markt. Een groot gedeelte
wordt via de veilingen verkocht, doch het PGF schat dat ongeveer 25% buiten de veilingen om
om aan de man wordt gebracht.
De handelsproduktie was in de jaren 1988, 1989 en 1991 20.000 à 23.000 ton per jaar. In 1990
was de handelsproduktie 29.000 ton. Op de belangrijkste veilingen bestond in 1991 bijna 90%
van de aanvoer uit de vruchten van het ras Elsanta. De handelswaarde was de laatste jaren 100
a 110 miljoen gulden.
Met name in de hoge plastic tunnels en kassen neemt de teelt op de veensubstraat sterk toe,
maar doordragende rassen worden vanwege problemen met bodem en pathogenen ook in de
vollegrond wel op veensubstraat (vaak veenbalen) geteeld. Voor verlating met eenmaaldragende
rassen wordt gebruik gemaakt van gekoelde wachtbedplanten en de laatste jaren ook van zware,
gekoelde vermeerderingsveldplanten (z.g. A-planten). Voor de teelt met gekoelde planten wor
den de planten vanaf december opgeslagen in een koelhuis bij -1 tot -2 °C en uitgeplant in
de periode vanaf begin april tot eind augustus. Bij plantdata na half juli wordt uitsluitend in veen
substraat en in hoge plastic tunnels (of onder glas) geplant. De oogst begint ongeveer 2 maan
den na het planten en duurt ongeveer 4 weken. Bij een verlate teelt op substraat in hoge plastic
tunnels wordt het gewas geoogst in het najaar en steeds vaker daarna doorgeteeld voor een vroege
oogst in het volgende voorjaar.
Doordragende rassen hebben de eigenschap gedurende de hele zomer bloemen en vruchten te
geven. De planten worden in april geplant, meestal na 4 tot 6 weken onder glas of plastic te zijn
voorgetrokken. Door tot half mei één- of tweemaal de bloemen weg te nemen, wordt de groei
gestimuleerd en wordt het begin van de oogst verschoven naar een tijdstip waarop de pluk van
de normale vollegrondsaardbeien over zijn hoogtepunt is.
Voor een goede teelt moet worden uitgegaan van gezond plantmateriaal. Daarom moet door de
NAKB goedgekeurd plantmateriaal worden gebruikt, hetzij voor eigen vermeerdering, hetzij di-
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reet voor produktie (wachtbed of produktieveld). Zover het beschermde rassen betreft, mogen
deze alleen in licentie worden verhandeld.
Raseigenschappen die bij de rassenkeuze een rol spelen, zijn:
Bloei en bestuiving. De rassen zijn in het algemeen zelffertiel, waardoor geen kruisbestuiving
nodig is. Een goede bestuiving door wind en/of insekten is echter noodzakelijk voor het krijgen
van goedgevormde, volledig uitgegroeide vruchten. Bij de doordragende rassen hebben gedu
rende de gehele zomer bloemaanleg, bloei en vruchtzetting plaats. Bij deze rijkbloeiende rassen
worden van iedere bloeiwijze meestal slechts de eerste drie tot vijf vruchten geoogst. Daarna
wordt de bloemstengel verwijderd. Hierdoor wordt de vruchtgrootte op peil gehouden.
Oogsttijd. De verschillende teeltwijzen leiden tot belangrijke verschillen in oogsttijd. Ten opzich
te van de normale vollegrondsteelt - met een oogst in juni/juli - geeft geperforeerde folie een
vervroeging van ruim één week, lage plastic tunnels van ongeveer twee weken en en hoge tun
nels van ongeveer drie weken. De grootste vervroeging wordt verkregen met verwarmd, staand
glas: meer dan twee maanden.
In de vollegrond wordt een geringe verlating (ongeveer één week) bereikt door de planten van
late rassen in de winter af te dekken met stro. In het voorjaar wordt dan, zodra de planten uitlo
pen, alleen het stro boven de planten verwijderd. Een veel grotere verlating kan worden verkre
gen met gekoelde wachtbedplanten (of zware, gekoelde vermeerderingsveldplanten) van eenmaaldragende rassen en met doordragende rassen. De oogst van de doordragers duurt zolang
de weersomstandigheden voldoende gunstig zijn voor de rijping van de vruchten, meestal tot
begin november. Met een verlate teelt in (verwarmde) tunnels of kassen kan tot in december
geoogst worden. Door te werken met kunstmatige vervroeging of verlating, is de natuurlijke oogst
tijd van de rassen steeds minder van belang.
Produktiviteit. Een hoge produktiviteit met veel vruchten in klasse I en een hoge plukprestatie
zijn gewenst. De produktiviteit van de rassen is ondermeer afhankelijk van de vroegheid en va
rieert van matig tot zeer goed.
Geschiktheid voor verse consumptie. Aardbeien voor de verse consumptie moeten groot, ste
vig, en goed van smaak zijn en een goed aroma bezitten. Stevige vruchten worden minder be
schadigd en zijn daardoor beter houdbaar. Aardbeien voor verse consumptie moeten schoon en
gaaf zijn. Daarom is het noodzakelijk dat er stro tussen de rijen gelegd wordt. Bij doordragende
rassen kan de vruchtgrootte op peil gehouden worden door regelmatig halfdragende vruchttrossen te verwijderen.
Vatbaarheid voor ziekten en beschadigingen. Belangrijke schimmelziekten zijn: verwelkingsziekte (VerticiHium albo-atrum en VerticiHium dahiiae), meeldauw (Sphaerotheca alchemillae), rood
wortelrat fPhytophthora fragariae), stengelrotbasis {Phytophtha cactorumj, vruchtrot (Botrytis
cinereaS en paarse-vlekkenziekte fAlternaria aiternata).
Dierlijke parasieten zijn onder andere: aardbeimeit, spint, diverse soorten aaltjes en aardbeiknotshaarluis; laatstgenoemde is vooral schadelijk door het overbrengen van virussen.
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Rassentabel met rubricering naar teeltwijze
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
teelt onder
plastic

ras
Eenmaaldragende rassen
Avanta
Elsanta
Korona
Lambada

O
A

vollegrondsteelt

verlate
teelt1)

doorteelt2)

door
dragers

O
A
O
N

Doordragende rassen
Rapella
Selva
1)

A
B

Wachtbedplanten in koelhuis tot mei/juii. 2) Verlate teelt gevolgd door een oogst in het voorjaar.

Overzicht van oogsttijden van eenmaaldragende rassen in de normale vollegrondsteelt
De rassen zijn gerangschikt naar afnemende vroegheid.
5 juni

1 juli

1 aug

Avanta
Lambada
Korona
Elsanta
oogstperiode
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Overzicht van de eigenschappen van aardbeirassen
Dit overzicht geeft een globale weergave van een aantal eigenschappen. Sommige kunnen sterk
beïnvloed worden door teelthandelingen en andere maatregelen. Daaarom dient deze tabel gele
zen te worden in combinatie met de meer gedetailleerde rasbeschrijvingen.
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
ras

vroegheid1)
zv =zeer
vroeg
v = vroeg
tv =tam,
vroeg
m =middentijds
tl =tam.
laat
I = laat
zl =zeer
laat

Eenmaaldragend
Avanta
Elsanta
Korona
Lambada
Doordragend
Rapella
Selva
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V

m
m
tv

-

kleur
uitwendig

kleur
inwendig

g
g
g
g

oranjerood
rood
donkerrood
helderrood

lichtrood
oranje
rood
lichtrood

g
g

rood
rood

oranjerood
lichtrood

produktiviteit

vrucht
grootte

m = matig
t =tam.
vroeg
g =goed
zg= zeer
goed

k = klein
tk =tam.
klein
tg =tam.
groot
g = groot

t/g
zg
zg
m/t

g
m/t
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ras

kwets
baarheid
zw =zeer
weinig
w = weinig
m = matig
t = tame
lijk
z = zeer

stevig
heid
w
m
t
s
z

sappig
heid

aroma

=weïnig stevig/sappig/sterk
=matig stevig/sappig/sterk
=tam. stevig/sappig/sterk
= stevig / sappig / sterk
= zeer stevig/sappig/sterk

smaak

vatbaar voor2)

w = weinig
smaak
m = matige
smaak
t = tam.
goede
smaak
g =goede
smaak
z =zeer
goede
smaak

z = zeer vatbaar
t = tam. vatbaar
w = weinig vatbaar
=onbekend
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1) De /roegheid is gebaseerd op de normale vollegror>dstee/t.2) De mate waarin een ras wordt aangetast, is niet
alleen afhankelijk van de vatbaarheid, maar ook van de infectiedruk.3) Van rood wortelrot komen verscheidene
fysio's voor. Voor zover bekend is geen enkel ras resistent tegen alle fysio's. Het wel of niet aangetast worden
van een ras hangt af van de voorkomende fysio's en van de teeltomstandigheden.4) Onder vruchtrot wordt ver
staan een aantasting door Botrytis cinerea. Ook andere schimmels kunnen vruchtrot veroorzaken.
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Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.

Eenmaaldragende rassen
0/0/ - / - / - — Avanta

Kw.r. 1990. K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen; 1979. Gewonnen uit een kruising van
(induka x Sivetta) x (Karina x Precoce de Romagna). Geïntr.:
1990. Onder licentie in de handel.

Een betrekkelijk nieuw, vroegrijpend en produktief ras, dat redelijk voldoet in de vervroegde teelt
onder plastic en de normale vollegrondsteelt.
Groei: matig tot fors met een opgaand, vrij open gewas.
Bloei: bloeit zeer rijk met voldoende lange vruchttrossen. Heeft grote bloemen met goed ontwik
kelde meeldraden.
Produktiviteit: tamelijk goed tot goed.
Vroegheid: vroeg.
Vruchtuiterlijk: groot en kegelvormig, gelijkmatig van grootte en vorm met een aantrekkelijke glan
zende oranjerode kleur.
Vruchtkwaliteit: tamelijk stevig, tamelijk kwetsbaar en een inwendig lichtrode kleur. Sappig met
een tamelijk goede smaak en een matig sterk aroma.
Ziekten en beschadigingen: weinig vatbaar voor vruchtrot, tamelijk vatbaar voor verwelkingsziekte
en meeldauw, zeer vatbaar voor stengelbasisrot en rood wortelrot.
A/A/A/A/-

Elsanta

Kw.r. 1983. K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen; 1975. Gewonnen uit een kruising van
Gorella met Holiday. Geïntr.: 1981. Onder licentie in de handel.

Voldoet goed in zowel de vervroegde teelt onder plastic als in de normale vollegrondsteelt en
de verlate teelt. Is als enige ook geschikt voor een doorteelt.
Groei: fors en tamelijk breed, maar voldoende open gewas met tamelijk lange, stevige bloemtrossen.
Bloei: tamelijk grote bloemen matig met goed ontwikkelde meeldraden. Meeldraden in de eerste
bloemen vaak slecht.
Produktiviteit: zeer goed.
Vroegheid: middentijds.
Vruchtuiterlijk: groot, gelijkmatig afgerond kegelvormig en glanzendrood. Soms aan de top on
voldoende gezet.
Vruchtkwaliteit: zeer stevig en zeer weinig kwetsbaar, goed houdbaar en sappig, inwendig oran
je, een tamelijk goede smaak en een tamelijk sterk aroma.
Ziekten en beschadigingen: zeer vatbaar voor verwelkingsziekte en rood wortelrot, vatbaar voor
Colletotrichum, tamelijk vatbaar voor stengelrotbasisrot, weinig vatbaar voor meeldauw (in de
tunnels tamelijk vatbaar) en vruchtrot. Is gevoelig voor wintervorst.
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- / O / - / - / - — Korona

Kw.r. 1980. K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen, 1972. Gewonnen uit een kruising van
Tamella met Induka. Geïntr.: 1978. Onder licentie in de handel.

Voldoet redelijk in de normale vollegrondsteelt. De vruchten worden bij het plukken gemakkelijk
beschadigd. Vraagt vooral tijdens de oogst extra aandacht voor de vochtvoorziening. Moet tijdig
geoogst worden, omdat de vruchten anders te donker van kleur zijn.
Groei: fors opgaand en tamelijk open gewas met veel blad.
Bloei: grote bloemen met goed ontwikkelde meeldraden.
Produktiviteit: zeer goed.
Vroegheid: middentijds.
Vruchtuiterlijk: groot, kegelvormig en glanzend donkerrood. De eerste vruchten zijn dikwijls af
geplat en overlangs gegroefd.
Vruchtkwaliteit: stevig, maar matig kwetsbaar. Inwendig rood, zeer sappig, zeer goed van smaak
met een tamelijk sterk aroma.
Ziekten en beschadigingen: tamelijk vatbaar voor meeldauw, vruchtrot en rood wortelrot, weinig
vatbaar voor verwelkingsziekte en stengelbasisrot. Is vatbaar voor Colletotrichum.
N / N / - / - / - — Lambada

Kw.r. aangevr. K: Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek (CPRO-DLO, voorheen IVT), Wageningen
1982; gewonnen uit een kruising van (Sivetta x Holidiay) x (Karina x Primella). Geïntr.: 1992. Onder licentie in de handel.

Is beproevenswaardig in de vervroegde teelt onder plastic en in de normale vollegrondsteelt.
Groei: fors met een opgaand, vrij open gewas.
Bloei: tamelijk rijk met lange vruchttrossen. Heeft grote bloemen met goed ontwikkelde meeldraden.
Produktiviteit: matig tot tamelijk goed.
Vroegheid: tamelijk vroeg, iets later dan Avanta.
Vruchtuiterlijk: groot en iets kegelvormig, erg gelijkmatig van grootte en vorm met een aantrek
kelijk helder- en glanzendrode kleur.
Vruchtkwaliteit: stevig, weinig kwetsbaar en een inwendig lichtrode kleur. Zeer sappig met een
erg goede smaak en een matig sterk aroma.
Ziekten en beschadigingen: Over de vatbaarheid voor ziekten is nog weinig bekend. Lijkt echter
weinig vatbaar voor ziekten, maar is wel vatbaar voor rood wortelrot.
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Doordragende rassen
— / — / — / — /A — Rapella

Kw.r. 1983. K: Instituut voor de Verdeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen; 1973. Gewonnen uit een kruising van
Tioga met Rabunda. Geïntr.: 1983. Onder licentie in de handel.

Voldoet vooral goed in de teelt in de vollegrond.
Groei: fors, tamelijk breed planttype met grote bladeren.
Bloei: stevige, sterk vertakte bloemstengels met mooie, grote bloemen. Behoeft in het algemeen
wat minder trosdunning.
Produktiviteit: goed.
Oogstperiode: vrij lang.
Vruchtuiterlijk: groot, vooral de eerste vruchten overlangs gegroefd en soms aan de punt slecht
gezet. Latere vruchten gelijkmatig kegelvormig. Aantrekkelijk helderrood.
Vruchtkwaliteit: stevig en zeer weinig kwetsbaar, inwendig oranjerood, sappig, met een goede
smaak en een matig sterk aroma. Goede houdbaarheid.
Ziekten en beschadigingen: weinig vatbaar voor vruchtrot en stengelbasisrot, tamelijk vatbaar
voor meeldauw en verwelkingsziekte en zeer vatbaar voor rood wortelrat. Op de vruchten kan
meeldauw voorkomen.
— / — / — / — /B — Selva

Kw.r. 1988. K: Universiteit van California, Berkeley, California,
USA; 1977. Gewonnen uit een kruising van 70.3.117 (zuster
van Brighton) met (Tufts x 63.7.101 ). Geïntr.: 1983. Onderli
centie in de handel.

Voldoet vrij goed in de teelt in de vollegrond. Wordt geteeld vanwege de stevigheid van de vruchten
en het feit dat nauwelijks trosdunning hoeft plaats te vinden. Nadelen zijn de soms matige pro
duktiviteit en de zeer matige smaak.
Groei: fors opgaand gewas met grof blad en voldoende lange vruchtstengels.
Bloei: mooie, grote bloemen.
Produktiviteit: matig tot tamelijk goed.
Vruchtuiterlijk: groot en erg uniform, mooi kegelvormig en glanzend rood.
Vruchtkwaliteit: zeer stevig en zeer weinig kwetsbaar, goed houdbaar en inwendig lichtrood. Ta
melijk sappig, maar met weinig smaak en aroma.
Ziekten en beschadigingen: zover bekend weinig vatbaar voor verwelkingsziekte, meeldauw, stengelbasisrot en vruchtrot.
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Rapella

Selva

X
X

Lambada

—
-

Korona

Elsanta

C.H. van Adrichem, Enserweg 26, 8307 PM Ens
Fa. B.J. van Alphen, Galderseweg 83, 4855 AG Galder
B.V. de Baronie, Bosdaldreef 4A, 4841 KM Prinsenbeek
J.J.M. Bastianen, Enserweg 20, 8307 PM Ens
A.J. Berman, Dijkwelsestraat 58, 4421 AJ Kapelle
Berman, De Omloop 5, 4421 KX Kapelle-Biezelinge
A.A.M. de Bruyn, Beusichemseweg 28, 3997 MJ 't Goy
A.G. Claessens, Hofweg 61, 5966 NE America
M.Th.F, Duivenvoorden, Turfspoor 57, 2165 AW Lisserbroek
A.A.M. van Dijk, Broekstraat 3, 5473 XR Heeswijk-Dinther
J.H. v.d. Elzen, Kraanmeer 26, 5469 SN Erp
H.J. van Enckevort, Americaanseweg 43,
5976 ND Kronenburg
A. Goossens, Enserweg 9, 8307 PJ Ens
V.o.f. Henselmans, Kalenbergerweg 6 II,
8315 PE Luttelgeest
D. Heykamp, Lekdijk 86, 4124 KE Hagestein
A.H. Janssen, Paasavond 3, 6851 KM Huissen
B. Janssen, Veldstraat 70, 6923 AT Groessen
De Kemp B.V., Kempweg 15, 5964 ND Horst-Meterik
C.H. Konings, St. Maartenstraat 3, 4751 TP Oud Gastel
Lekoplant Holland B.V., St. Maartenstraat 1,
4751 TP Oud Gastel
Lera B.V., Rucphensebaan 58-60, 4706 PJ Roosendaal
Fa. Neessen, Vliegersdijk 8, 5985 PD Helden
A.P.J. van Ooi, Lorbaan 28, 5985 NZ Grashoek
Rapo B.V., Rucphensebaan 58-60, 4706 PJ Roosendaal
W.P. Robben, Raadhuisstraat 3,
5056 HC Berkei-Enschot
J.H.J.M. Robben, Boterwijksestraat 15,
688 HX Oirschot
G. Tielen, De Hees 4, 5975 RH Sevenum
Verschuren aardbeipl. kwek., Ruiterspoor 47A,
4911 BA Den Hout
A.G. Vissers, Midden Peelweg 8, 5966 RE America
V.o.f. Vriend, Zwaagdijk 354, 1686 PH Zwaagdijk West
P.C. de Weert, Veilingweg 1A, 5328 JB Rossum
A. v.d. Wijngaart, Notselseweg 1A, 4851 PJ Ulvenhout

Avanta
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De namen en adressen van leveranciers van goedgekeurdpiantmateriaal zijn bij de NAKB, Laan van Meerdervoort 144, 2517 BE 's-Gravenhage, bekend.
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Andijvie
(Cichorium endivia L. var. latifolium)
Vollegrondsandijvie wordt in Nederland vrijwel uitsluitend voor de binnenlandse markt geteeld.
De export is ongeveer 10% van de totale Nederlandse aanvoer. Meer dan 80% van de handelsproduktie wordt via de veilingen afgezet. Het areaal vollegrondsandijvie was de laatste jaren 450 é
500 ha, waarvan in 1991 128 ha op contract werd geteeld. Een gedeelte van het contractareaal
is gericht op de teelt van kropandijvie voor de verse markt, terwijl ongeveer 40 ha gericht is op
de teelt van maaiandijvie voor de verwerkende industrie. Kropandijvie wordt door de industrie
niet verwerkt wegens de hoge kostprijs. De industrie richt zich bijna uitsluitend op diepvriezen
en gebruikt daarvoor ongeveer 5% van de handelsproduktie. De totale handelsproduktie was de
laatste jaren ongeveer 40.000 ton. Daarvan was circa 26.000 ton afkomstig van de vollegrondsteelt.
De handelswaarde van vollegrondsandijvie was de laatste jaren ongeveer 14 miljoen gulden. De
aanvoer van de vollegrond vindt hoofdzakelijk plaats in de periode tussen half juni en half no
vember. De belangrijkste teeItgebieden zijn de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, waan
ruim 60% van het areaal vollegrondsandijvie te vinden is. De teelt van andijvie in Nederland is
Europees gezien van beperkt belang. Italië, Frankrijk en Griekenland nemen met arealen van respec
tievelijk ongeveer 13.000, 6.500 en 1.500 ha ruim 70% van de Europese produktie voor hun reke
ning, terwijl Nederland de 10% niet haalt.
Bij de teelt van vollegrondsandijvie nemen rassen en selecties van het Nummer Vijf-type veruit
de belangrijkste plaats in. Nu tegenwoordig vrijwel uitsluitend gebruik wordt gemaakt van perspot
planten, kan de hogere groeisnelheid van die rassen nog beter worden benut en zijn selecties
van Breedblad Volhart Winter ook in de latere herfstteelt van het toneel verdwenen, omdat die
te langzaam groeien.
In verband met de gevoeligheid voor doorschieten moeten de planten warm worden opgekweekt.
Een lage temperatuur tijdens de opkweek bevordert vroegtijdig doorschieten. Vooral bij de vroe
ge teelt is de vorming van de schietstengel sterk bepalend voor het oogsttijdstip. Daarom is voor
de vroege teelt een opkweektemperatuur van 20 à 22 °C noodzakelijk. De kans op doorschieten
wordt daardoor aanzienlijk geringer en er kan een zwaarder produkt geoogst worden. Voor de
zomerteelt moet een opkweektemperatuur van 15 °C worden aangehouden. Bij de teelt van maai
andijvie wordt na de langste dag ter plaatse gezaaid. Voor de normale en late herfstteelt kunnen
de planten ook onder plat glas of buiten worden opgekweekt.
De belangrijkste schimmelziekten die de andijvie belagen, zijn: vuur (Microdochiumpanattonianuml, bladvlekkenziekte (A/ternaria cichorii), smet (Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum en
Sclerotinia minorI en zwartrot (Thanatephorus cucumerus). De belangrijkste dierlijke belagers zijn:
bladluizen, wortelluizen en rupsen. De enige virusziekte van belang, die in de andijvieteelt voor
komt, is het slavergelingsvirus. Rand is de belangrijkste niet-parasitaire afwijking en komt vooral
voor in de herfst tijdens perioden met hoge luchtvochtigheid. Tussen de rassen en selecties be
staan verschillen in gevoeligheid voor deze kwaal. Daarnaast komt het vooral in de herfst voor
dat de buitenste bladeren okergeel verkleuren door magnesiumgebrek, hetgeen te voorkomen
is door bespuiting met bitterzout. Ook voor deze kwaal bestaan verschillen in gevoeligheid tus
sen de rassen.
Bij de rassenkeuze zijn de volgende eigenschappen van belang:
Vroegheid. De vroegheid speelt een rol in de zeer vroege teelt en in beperkte mate in de vroege
teelt. In het aanbevolen sortiment rassen en selecties komen slechts kleine verschillen in vroeg
heid voor.
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Omvang. Er bestaan tussen de rassen en selecties aanzienlijke verschillen in omvang, hetgeen
vooral wordt veroorzaakt door verschillen in bladlengte. De rassen met een grote omvang zijn
echter ook meestal vrij grof van onderen.
Vulling. De vulling van de krop is een belangrijke eigenschap, omdat er steeds meer andijvie wordt
afgezet naar de snijderijen, waar dit produkt wordt bijgemengd in verse kant-en-klare salades.
Daarin wil men kleurvariatie, hetgeen te bereiken is door andijvie met een goede, gele hartvulling
te gebruiken. Ook voor de verse markt stelt de consument prijs op een krop met een goedgevuld
geel hart. Tussen de rassen bestaan verschillen in de snelheid waarmee het hart zich vult.
Sluiting van de onderkant. Een goedgesloten onderkant met fijne nerven verdient de voorkeur.
Die is vooral van belang voor een goede presentatie. Ook wordt echter vaak gesteld dat een be
ter gesloten krop minder snel last heeft van binnendringend smet.
Naast deze raskenmerken, die sterk de gebruikswaarde bepalen, is de laatste 15 jaar - de perio
de waarin de andijvieteler is overgeschakeld van losse planten naar van een plantenkweker be
trokken perspotplanten - de kiemkracht van gepilleerd zaad een zeer grote rol gaan spelen.
Hierdoor is de invloed van de plantenkweker op de rassenkeuze in sommige gevallen van doorslag
gevende betekenis geworden.

Rassentabel met rubricering en aanbeveling naar teeltwijze
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
verse markt
ras/selectie
Allure
Géante Maraîchère
- Bossa
- Mesbella
Nuance
Nummer Vijf 2
- Bruno
- Duka
- Malan
- Nutro
- Nuvol
- Player
- Stratego
- Vivat
Nummer Vijf 3
- Nutrobel
- Sinco
Verve
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+ = geschikt + = beperkt geschikt, — = ongeschikt voor de aangegeven teeltwijze.
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Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
— / — / — /N — Allure

Kw.r. 1990. K: Enza Zaden B.V., Enkhuizen.

Is beproevenswaardig in de herfstteelt.
Het blad is lang, glad, breed, mals en aan de voet wat smaller wordend. De kleur is donker- en
iets dofgroen en aan de onderkant bleekgroen. Het blad is opgericht, waardoor de plant weinig
spreidt, het hart goed geel wordt en snel goedgevuld lijkt. De omvang is groot.
De groeisnelheid is hoog. Is vrij vroeg oogstbaar. De onderkant is goed gesloten.
Is sterk tegen rand en middelmatig gevoelig voor smet en bladval,
A / - / B / B — Géante Maraîchère

Bossa, Bejo Zaden B.V., Warmenhuizen.
Mesbella, Nunhems zaden B.V., Haeien (LJ.

Voldoet goed in de teelt voor de industrie en vrij goed in de zomer- en de herfstteelt.
Het blad is lang, glad, groot en mals. De kleur is middelgroen, glanzend en aan de onderkant
bleekgroen. Het blad is vrij opgericht, waardoor de plant weinig spreidt, het hart goed geel wordt
en snel goedgevuld lijkt. De omvang is groot tot zeer groot.
De groeisnelheid is hoog. Is vrij vroeg oogstbaar. De onderkant is goed gesloten.
Is sterk tegen rand en middelmatig gevoelig voor smet en bladval.
Bossa voldoet goed in de teelt voor de industrie en vrij goed in de zomer- en de herfstteelt.
Heeft een grote tot zeer grote omvang, een vrij goede hartvulling en een goedgesloten onder
kant. Is vrij vroeg oogstbaar en vrij sterk tegen rand en smet.
Mesbella voldoet goed in de teelt voor de industrie.
Heeft een grote tot zeer grote omvang, een goede hartvulling en een goedgesloten onderkant.
Is vrij vroeg oogstbaar, vrij sterk tegen rand en sterk tegen smet.
-/N/N/IM — Nuance

Kw.r. aangevr. K: Enza Zaden B.V., Enkhuizen.

Is beproevenswaardig in de vroege teelt, de zomer- en de herfstteelt.
Het blad is middellang tot lang, glad, middelgroen, middelbreed tot breed en aan de voet smaller
wordend. Het blad is vrij opgericht, waardoor de plant weinig spreidt, het hart goed geel wordt
en snel goedgevuld lijkt. Heeft een vrij grote omvang en een hoge groeisnelheid. Is vroeg, heeft
een goedgesloten, vrij fijne onderkant en is vrij weinig gevoelig voor smet, weinig gevoelig voor
rand en zeer weinig gevoelig voor sprantvorming.
A/A/A/A — Nummer Vijf 2

Bruno, Bruinsma Selectiebedri/ven B.V., Naaldwijk.
Duka. Rijk Zwaan B. V., De Lier.
Malan, Royal Sluis, Enkhuizen.
IMutro, Enza Zaden B.V., Enkhuizen.
Nuvol, Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht.
Player, Leen de Mos Groentezaden B. V.,
's-Gravenzande.
Stratego, Rijk Zwaan B. V., De Lier.
Vivat, Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Van dit ras zijn verscheidene selecties in de handel, die in enkele gevallen hun eigen specifieke
toepassingen kennen.
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Heeft een goede kwaliteit en is daardoor een gewild produkt.
Het blad is vrij kort, glad, mals, breed en aan de voet plotseling smaller wordend. Tussen de
selecties bestaan verschillen in bladlengte en daardoor in plantomvang.
De kleur is groen tot enigszins geelgroen en aan de onderkant bleekgroen. Het blad is vrij opge
richt, waardoor de plant weinig spreidt, het hart goed geel wordt en snel goedgevuld lijkt.
De groeisnelheid is hoog. Is sterk tegen rand en vrij gevoelig voor smet en bladval.
Bruno voldoet vrij goed in de teelt voor de industrie en de vroege teelt en geschikt in de zomer
en de herfstteelt.
Heeft een vrij grote omvang, een vrij goede hartvulling en een vrij goedgesloten onderkant. Is
vrij vroeg oogstbaar, weinig gevoelig voor rand en middelmatig gevoelig voor smet.
Duka voldoet vrij goed in de teelt voor de industrie en goed in de vroege teelt, de zomer- en
de herfstteelt.
Heeft een middelgrote omvang, een voldoende hartvulling en een goedgesloten onderkant. Heeft
vrij grof blad, is vroeg oogstbaar en weinig gevoelig voor rand en smet.
Ma/an voldoet goed in alle teelten.
Heeft een vrij grote omvang, een vrij goede hartvulling en een vrij goedgesloten onderkant. Is
vroeg oogstbaar en weinig gevoelig voor rand en smet.
Nutro voldoet vrij goed in de teelt voor de industrie en de vroege teelt en goed in de zomer- en
de herfstteelt.
Heeft een vrij grote omvang, een vrij goede hartvulling en een vrij goedgesloten onderkant. De
kleur is iets bleker groen. Is vroeg oogstbaar en vrij weinig gevoelig voor rand en smet.
Nuvol voldoet vrij goed in de teelt voor de industrie en de vroege teelt en goed in de zomer- en
de herfstteelt.
Heeft een middelgrote omvang, een goede hartvulling en een vrij goedgesloten onderkant. Is vroeg
oogstbaar en vrij weinig gevoelig voor rand en aanslag.
Player voldoet vrij goed in de teelt voor de industrie en goed in alle overige teeltwijzen.
Heeft een vrij grote omvang, een goede hartvulling en een goedgesloten onderkant. Is vroeg oogst
baar en weinig gevoelig voor rand en smet.
Stratego voldoet vrij goed in de teelt voor de industrie en goed in alle overige teeltwijzen als er
behoefte is aan een wat compacter produkt.
Heeft een middelgrote omvang, een goede hartvulling en een goedgesloten onderkant. Is vroeg
oogstbaar en sterk tegen rand en smet.
Vivat voldoet vrij goed voor alle teeltwijzen.
Heeft een vrij grote omvang, een voldoende hartvulling en een vrij goedgesloten onderkant. De
kleur is iets bleker groen. Is vrij vroeg oogstbaar, weinig gevoelig voor rand en middelmatig ge
voelig voor smet.
B/A/B/A — Nummer Vijf 3

Nutrobel, Enza Zaden B.V., Enkhuizen.
Sinco, C.W. Pannevis B.V., Enkhuizen.

Voor de beschrijving van Nummer Vijf 3 wordt verwezen naar die van Nummer Vijf 2 met dien
verstande dat Nummer Vijf 3 groter van omvang is dan Nummer Vijf 2.
Nutrobel voldoet vrij goed in de teelt voor de industrie en de zomerteelt en goed in de herfstteelt.
Heeft een grote omvang, een voldoende hartvulling en een vrij goedgesloten onderkant. Is matig
vroeg oogstbaar, weinig gevoelig voor rand en middelmatig gevoelig voor smet.
Sinco voldoet vrij goed in de teelt voor de industrie en de zomerteelt en goed in de vroege teelt
en de herfstteelt.
Heeft een grote omvang, een vodloende hartvulling en een vrij goedgesloten onderkant. Is matig
vroeg oogstbaar en weinig gevoelig voor rand en smet.
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N / N / - / N — Verve

K: Enza Zaden B.V., Enkhuizen.

Is beproevenswaardig in de teelt voor de industrie, de vroege teelt en de herfstteelt.
Het blad is vrij lang, glad, breed en mals. De kleur is glanzend middelgroen en aan de onderkant
bleekgroen.
Het blad is tamelijk opgericht, waardoor de plant weinig spreidt en het hart goed geel wordt en
snel goedgevuld lijkt. De omvang is groot.
De groeisnelheid is hoog. Is vrij vroeg oogstbaar. De onderkant is goed gesloten.
Is sterk tegen rand en weinig gevoelig voor smet en bladval.
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Asperge
(Asparagus officinalis LJ
Het aspergeareaal bedroeg in 1991 2.640 ha. De belangrijkste centra voor de teelt zijn het midden
en noorden van Limburg en Noord-Brabant. De geregistreerde handelsproduktie bedroeg exclu
sief de ondereinden in 1991 ruim 10 miljoen kg ter waarde van 93 miljoen gulden. Jaarlijks wordt
ongeveer 50% van de handelsproduktie naar West-Duitsland geëxporteerd. Ook de industrie neemt
een belangrijk deel, bijna 25%, van de asperges af. Deze worden voor drogen en steriliseren ge
bruikt.
De aan het geoogste produkt gestelde eisen zijn: helderwit, dik, recht, een goedgesloten kop,
geen insnoering onder de kop, weinigopvallende schubben op de stengel en geen holle stengels.
Een goede steekprestatie, een hoge veilingprijs en een hoog opbrengstniveau zijn bij de rassen
met een dikke stengel te bereiken.
Er wordt thans vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt van vrij uniforme, mannelijke hybriden. Om
voldoende zware en uniforme planten te verkrijgen, dient bij de opkweek op bedden een rijafstand
van 30 a 35 cm in de rij en een onderlinge afstand van ongeveer 10 cm aangehouden te worden.
Bij de oogst van het plantmateriaal worden de kleine planten uitgesorteerd. Bij de aanleg van
het produktieveld worden de planten voor het uitplanten ontsmet. De plantafstand is veelal
165 x 33 cm bij een plantdiepte van 20 cm.
Om de oogst te vervroegen wordt gebruik gemaakt van anticondensfolie. Omdat deze folie een
specifieke behandeling tegen condens heeft ondergaan, blijft het doorzichtig en kunnen de op
komende stengels op tijd worden gezien, waardoor zoveel mogelijk blauwe of groene stengel
koppen kunnen worden voorkomen. Gebruik van het folie geeft ongeveer 14 dagen oogstvervroeging, een hogere produktie en een betere gewasontwikkeling.
Sinds enige tijd is er ook belangstelling voor het zogenaamde beddensysteem. Daarbij worden
de bedden met ongeveer 15 cm opgehoogd, waarna de planten worden uitgelegd en afgedekt
met een laag grond van ca. 15 cm. Later worden de bedden verder opgehoogd totdat er 30 cm
grond op de planten ligt. Er wordt een hoge plantdichtheid aangehouden. Mede door het ge
bruik van de verwarmingsslangen die in de bedden worden aangebracht, kan met dit systeem
een aanzienlijke vervroeging worden bereikt.
Naast de teelt van witte asperges maakt momenteel de teelt van groene asperges opgang. Het
areaal kan worden geschat op ongeveer 60 ha. Groene asperges zijn minder vezelig en hebben
een sterker aroma dan witte asperges. Voor de telers is het een groot voordeel dat de oogstprestaties hoger liggen. Groene asperges kunnen worden geplant in een plantverband van 150
x20 cm en bij een plantdiepte van 15 cm. Omdat de te oogsten stengels boven de grond uitgroei
en, is de teelt ook op wat zwaardere gronden mogelijk. Doordat de planten geen weerstand van
de grond ondervinden, produceren groene asperges dunnere stengels dan witte, waardoor de
opbrengst beduidend lager ligt. Groene asperges stellen dezelfde eisen aan de grond als witte
asperges. Voor de aanleg van een perceel moeten storende lagen in de grond worden gebroken.
Om een diepe beworteling mogelijk te maken, is een grondwaterstand van minimaal 100 cm be
neden het maaiveld noodzakelijk.
Tijdens de groeiperiode kunnen aspergeplanten worden aangetast door de aspergevlieg en de
aspergekever. Vooral op beschut gelegen percelen kan in de herfst veel grauwe schimmel
(Botrytis cinerea) en aspergeroest (Puccinea asparagi) voorkomen. Ook kunnen stengelsterfte
(Fusarium culmorum en Stemphy/ium vesicarium) en in natte omstandigheden door voetziekte
(Fusarium oxysporum f.sp. asparagi) wortel- en knopsterfte optreden. Bij storing in de vochthuis
houding door onder andere droogte of een te hoog zoutgehalte kan topverwelking optreden. In
de gevoeligheid voor botrytis en roest zijn rasverschillen waargenomen. Aspergekever en asper-
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gevlieg vragen bij de teelt van groene asperges meer aandacht dan bij de teelt van witte asper
ges. Chemische bestrijding mag bij groene asperges uitsluitend na de oogstperiode plaatsvinden.
Vanaf 1972 tot in het begin van de jaren tachtig zijn er in Nederland vrijwel uitsluitend Limbrashybriden aangeplant. Hierna is een omschakeling naar volledig mannelijke hybriden begonnen, die
een hogere opbrengst kunnen geven, een langere levensduur hebben en geen zaadopslag ge
ven. De belangrijkste eigenschappen die de waarde van een ras bepalen, zijn: vroegheid, produktie, dikte van de stengel en gevoeligheid voor het optreden van holle stengels, gescheurde
stengels en losse koppen. Voor groene asperges zijn de sluiting van de kop en de dikte van de
stengels zeer belangrijk. Er wordt van uitgegaan dat in de teelt van groene asperges de raseigen
schappen op dezelfde wijze naar voren komen als in de teelt van witte asperges.
Rassentabel met rubricering naar teeltwijze
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
ras

witte
asperges

groene
asperges

A
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A
N
N
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N

Backlim
Boonlim
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Thielim
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-

N
N
-

Overzicht van de eigenschappen van witte-aspergerassen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
Onderzoek 1991.
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11 Een hoger cijfer geeft respectievelijk een dikkere stengel, een grotere vroegheid, minder losse koppen, min
der holle en gescheurde stengels en een grotere botrytisto/erantie aan.
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Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
A/N — Backlim

Kw.r. 1986. K: Stichting Proeftuin "Noord-Limburg", Horst.
V: Nunhems Zaden B. V., Haeien (L.)en Royal Sluis, Enkhuizen.

Mannelijke hybride. Voldoet goed in de normale teelt van witte asperges op vroege en tamelijke
vroege grondsoorten en is beproevenswaardig in de teelt van groene asperges. Is in de teelt van
witte asperges niet geschikt op late grondsoorten.
Is middenlaat en geeft een vrij goede opbrengst. De stengel is dik en glad. Is weinig gevoelig
voor losse koppen, zeer weinig gevoelig voor holle en vrij weinig gevoelig voor gescheurde sten
gels. Is vrij weinig vatbaar voor botrytis. Vormt een open en tamelijk laag gewas, dat in de herfst
vrij vroeg afsterft. Bij dit ras komen vooral bij jonge planten op vrijwel iedere plant enkele kleine
besjes voor, die echter van weinig invloed zijn.
B / - — Boonlim

Kw.r. 1986. K: Stichting Proeftuin "Noord-Limburg", Horst.
V: Nunhems Zaden B. V., Haeien (L.)en Royal Sluis, Enkhuizen.

Mannelijke hybride. Voldoet vrij goed in de normale teelt van witte asperges. Is niet geschikt voor
omstandigheden waarin veel losse koppen verwacht kunnen worden, zoals losse en droge grond
soorten.
Is vrij vroeg en geeft een matige opbrengst. De stengel is zeer dik, wat gegroefd en heeft wat
dikkere schubben. Is vrij gevoelig voor losse koppen, zeer weinig gevoelig voor holle en vrij wei
nig gevoelig voor gescheurde stengels. Is weinig vatbaar voor botrytis, waardoor bij kortere teel
ten kleinere plantafstanden aangehouden kunnen worden. Vormt een open en hoog gewas dat
in de herfst laat afsterft.
A / - — Gijnlim

Kw.r. 1986. K: Stichting Proeftuin "Noord-Limburg", Horst.
V: Nunhems Zaden B. V., HaelenJL.) en Royal Sluis, Enkhuizen.

Mannelijke hybride. Voldoet goed in de normale en de met anticondensfolie vervroegde teelt van
witte asperges.
Is zeer vroeg en geeft een zeer goede opbrengst. De stengel is recht en matig dik. In ongunstige
omstandigheden kunnen de stengels te dun worden. Is zeer weinig gevoelig voor losse koppen
en weinig gevoelig voor holle en gescheurde stengels. Kan in het begin van de oogst bij hoge
temperaturen en bij teelt onder anticondensfolie wat holle stengels vormen. Is vrij vatbaar voor
botrytis. Vormt een zwaar gewas met veel stengels.
N/N — Horlim

K: Stichting Proeftuin "Noord-Limburg", Horst.
V: Nunhems Zaden B. V., Haeien (L.)en Royal Sluis, Enkhuizen.

Mannelijke hybride. Is beproevenswaardig in de normale teelt van witte asperges en in de teelt
van groene asperges.
Is vrij vroeg en geeft een goede opbrengst. De stengels zijn dik. Is weinig gevoelig voor losse
koppen, zeer weinig gevoelig voor holle stengels en vrij weinig gevoelig voor gescheurde sten
gels. Is vrij weinig vatbaar voor botrytis. Vormt een vrij laag en tamelijk open gewas dat in de
herfst vrij vroeg afsterft.
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M/N — Thielim

Kw.r. 1992. K: Stichting Proeftuin "Noord-Limburg", Horst.
V: Nunhems Zaden B.V., Haeien (L.) en Royal Sluis, Enkhuizen.

Mannelijke hybride. Is beproevenswaardig in de normale en de met anticondensfolie vervroegde
teelt van witte asperges en in de teelt van groene asperges.
Is vroeg en geeft een goede tot zeer goede opbrengst. De stengels zijn dik. Is weinig gevoelig
voor losse koppen, zeer weinig gevoelig voor holle stengels en vrij gevoelig voor gescheurde sten
gels. Is weinig vatbaar voor botrytis. Vormt een donkergroen en hoog gewas dat in de herfst
vrij laat afsterft.
O / - — Venlim

K: Stichting Proeftuin "Noord-Limburg", Horst.
V: Nunhems Zaden B.V., Haeien (L.) en Royal Sluis, Enkhuizen.

Mannelijke hybride. Voldoet redelijk in de normale teelt van witte asperges.
Is vroeg en geeft een vrij goede opbrengst. De stengels zijn vrij dik en nogal variabel in grootte.
Is vrij weinig gevoelig voor losse koppen, gescheurde stengels en holle stengels. Is vrij weinig
vatbaar voor botrytis. Vormt een vrij zwaar gewas met veel stengels. Lijkt wat sneller te verslijten
dan de andere rassen. Bij dit ras komen vooral bij jonge planten op vrijwel iedere plant enkele
kleine besjes voor, die echter van weinig invloed zijn.
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Augurk
(Cucumis sativus LJ
De augurkenteelt in Nederland vindt vooral plaats in Noord-Brabant en Limburg. Het areaal wis
selt jaarlijks sterk onder invloed van de prijsvorming in het voorgaande jaar en bedroeg in 1988
513 ha. Er lijkt nu echter een tendens naar een kleiner areaal te zijn ingezet. In 1991 bedroeg het
areaal bijna 300 ha. De handelsproduktie van vollegrondsaugurken bedroeg in 1991 20 miljoen
kg ter waarde van 13 miljoen gulden. Augurken worden vrijwel uitsluitend geleverd aan de
oonservenindustrie.
Augurken worden veelal in de eerste helft van mei gezaaid. Er wordt meestal gezaaid op 4 of
5 cm perspotten. De planten worden onder platglas of in tunnels opgekweekt. Op het veld wordt
vaak een grondbedekking met zwarte, plastic folie toegepast, die een vervroeging en een opbrengstverhogend effect heeft. Tevens wordt de kans op uitval minder. De teelt kan zowel vlakvelds als aan touw plaatsvinden. Bij de vlakveldsteelt kan vervroegd worden door het gewas met
folie of vliesdoek af te dekken. De oogst begint, afhankelijk van het weer, vanaf half juli en kan
tot in oktober doorgaan. Voor een goed rendement moet er een fijne sortering worden geoogst.
Vruchten groter dan de C-sortering geven vaak een lage geldelijke opbrengst. Dit houdt in dat
er, zeker bij warm weer, vaak geplukt moet worden.
Augurkerassen zijn onder te verdelen in overwegend vrouwelijk bloeiende rassen en volledig vrou
welijk bloeiende parthenocarpe rassen. In Nederland worden veelal overwegend vrouwelijk bloeiende
rassen geteeld. Parthenocarpe rassen hebben als voordeel een betere uitwendige kwaliteit, min
der stekvruchten en een gelijkmatiger ontwikkeling van gewas en vruchten, waardoor de finan
ciële opbrengst voor de tuinder hoger ligt. Vroeger stond daar het nadeel van een zodanig min
dere conservenkwaliteit tegenover dat dit tot een onacceptabel produkt na verwerking leidde.
Om deze reden is men in het verleden op de veiling overgegaan tot een gescheiden aanvoer van
parthenocarpe en overwegend vrouwelijk bloeiende rassen. Momenteel zijn er parthenocarpe rassen
met een goede conservenkwaliteit, maar ook deze rassen moeten in het parthenocarpe, minder
goedbetaalde blok worden geveild. Daardoor is de teelt van parthenocarpe augurkerassen in Ne
derland nog zeer beperkt.
Overwegend vrouwelijk bloeiende rassen hebben bestuiving nodig om voldoende vruchtzetting
te krijgen. Daartoe wordt als regel 10% bestuiverplanten in het veld uitgeplant. Bestuiving van
parthenocarpe rassen moet worden voorkomen, omdat dit een negatieve invloed heeft op de uit
wendige kwaliteit van de vruchten.
Bij de rassenkeuze spelen de volgende eigenschappen een belangrijke rol:
Vorm. De vruchten dienen recht, gelijkmatig gevuld (dus niet taps, puntig of buikig), walsvormig (dus niet kantig of ingevallen bij de zaadlijsten) en niet halzig te zijn. Een lengte-dikteverhouding
van de vrucht van 3,0 : 1 is ideaal. Rassen met een gemiddelde lengte-dikteverhouding groter
dan 3,2 : 1 zijn niet gewenst. Deze rassen geven te veel lange vruchten, wat bij het vullen van
de potten bij conservering grote problemen geeft.
Kleur. De vruchtkleur dient fris donkergroen te zijn. Een zeer donkergroene kleur is evenals een
te bleke kleur niet gewenst. Een te scherp contrast door stroperigheid of marmering wordt als
minder gewenst beschouwd. De vrucht mag niet vlekkerig of bont van kleur zijn en mag geen
witte punten hebben. Wratten zijn minder gewenst, omdat ze bij conserveren zeer donker kleu
ren.
Uniformiteit. De vruchten worden op de veilingen op diameter gesorteerd. Binnen een sortering
mogen de vruchten niet te sterk in lengte verschillen.
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Groeikracht. Omdat de gewasgroei afhankelijk is van de grondsoort, dient bij de rassenkeuze
rekening te worden gehouden met de groeikracht van de rassen. Rassen met een sterke groei
kracht lijken wat beter bestand tegen valse meeldauw.
Opbrengst en vroegheid. Naast een zo hoog mogelijke opbrengst is de vroegheid van groot be
lang. Een vroeg ras geeft een verlenging van de oogstperiode. Bovendien is het in de eerste we
ken van de oogst, vanwege de vakanties, eenvoudiger om aan arbeidskrachten te komen. Behal
ve voor vroege rassen bestaat er ook belangstelling voor late rassen, omdat de prijs voor augur
ken in de laatste weken van de veilingaanvoer in Nederland vaak wat beter is. Om een goede
opbrengst te behalen moet men regelmatig plukken en trachten te voorkomen dat de diameter
van de geplukte vruchten groter wordt dan de C-sortering. Fijnere vruchten worden beter be
taald en het gewas verslijt op deze wijze minder snel.
Bitterstof. Rassen die niet plantbitterstofvrij zijn, kunnen in ongunstige groeiomstandigheden
bittere vruchten produceren. Na conservering verdwijnt in de regel na enige tijd deze bittere smaak.
Met het oog op directe afzet na verwerking geeft de industrie de voorkeur aan plantbitterstofvrije
augurkenrassen. Van deze rassen zijn alle plantedelen in alle groeiomstandigheden bitterstofvrij.
Conservenkwaliteit. Na verwerking behoren de vruchten vrij te zijn van losse zaadlijsten en hol
ten. Het vruchtvlees dient knapperig en de schil niet taai te zijn. Alle aanbevolen rassen hebben
een voldoende conservenkwaliteit.
Vatbaarheid voor ziekten. Door de komst van tolerante rassen vormt het komkommermozaïekvirus 1 (KV 1) op dit moment in de Nederlandse vollegrondsgroenteteelt geen probleem meer.
Om dit te behouden moeten ook de nieuwe rassen een zekere mate van tolerantie bezitten. Te
vens moeten de rassen voldoende resistentie tegen meeldauw (Sphaerotheca fuliginea) bezitten.
De laatste jaren komen er regelmatig aantastingen door valse meeldauw !Pseudoperonospora
cubensis) voor. Resistente rassen zijn echter nog niet beschikbaar. Er zijn enige verschillen in
vatbaarheid tussen de rassen geconstateerd. De aanbevolen rassen zij alle vruchtvuurresistent.
Regelmatig zijn er problemen met bacterievlekkenziekte (Pseudomonas lachrymans). Bij de teelt
aan touw zijn de problemen groter dan bij de vlakveldsteelt. Tot nu toe zijn tussen de rassen
geen verschillen in resistentie waargenomen.
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Overzicht van de eigenschappen van overwegend vrouwelijke augurkerassen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
Onderzoek 1989.
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Overzicht van de eigenschappen van volledig vrouwelijke parthenocarpe augurkerassen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
Onderzoek 1990.
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Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
N — Molto

K: Rijk Zwaan B. V., De Lier.

Volledig vrouwelijk bloeiende parthenocarpe hybride die beproevenswaardig is in de teelt in de
vollegrond.
Gewas: vrij sterke tot sterke groeikracht, plantbitterstofvrij.
Vrucht: redelijke vorm, vrij goede lengte-dikteverhouding, redelijke tot vrij goede kleur en unifor
miteit.
Opbrengst: vrij vroeg tot vroeg in produktie, goede opbrengst.
Ziekten: onvatbaar voor vruchtvuur, ongevoelig voor komkommermozaïekvirus, meeldauwresistent.
B — Origo

K: Sluis & Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Overwegend vrouwelijk bloeiende hybride die vrij goed voldoet in de teelt in de vollegrond.
Gewas: vrij sterke groeikracht, plantbitterstofvrij.
Vrucht: redelijke tot vrij goede vorm, goede lengte-dikteverhouding, redelijke kleur en redelijke
tot vrij goede uniformiteit.
Opbrengst: vrij vroeg tot vroeg in produktie, vrij goede opbrengst.
Ziekten: onvatbaar voor vruchtvuur, weinig gevoelig voor komkommermozaïekvirus, meeldauw
resistent.
B — Ouverture

K: Rijk Zwaan B. V., De Lier.

Volledig vrouwelijk bloeiende parthenocarpe hybride die vrij goed voldoet in de teelt in de vollegrond.
Gewas: sterke tot zeer sterke groeikracht, plantbitterstofvrij.
Vrucht: redelijke vorm, vrij goede lengte-dikteverhouding, geeft soms vrij korte vruchten, matige
tot redelijke kleur en redelijke tot vrij goede uniformiteit.
Opbrengst: matig vroeg in produktie, matige opbrengst.
Ziekten: onvatbaar voor vruchtvuur, vrij weinig gevoelig voor komkommermozaïekvirus, meel
dauwresistent. Lijkt wat minder gevoelig voor valse meeldauw.
A — Pela

K: Nunhems Zaden B.V., Haeien (LJ.

Overwegend vrouwelijk bloeiende hybride die goed voldoet in de teelt in de vollegrond.
Gewas: vrij sterke tot sterke groeikracht, plantbitterstofvrij.
Vrucht: redelijke vorm, vrij goede lengte-dikteverhouding, redelijke tot vrij goede kleur en unifor
miteit.
Opbrengst: vroeg in produktie, vrij goede opbrengst.
Ziekten: onvatbaar voor vruchtvuur, ongevoelig voor komkommermozaïekvirus, meeldauwresistent.
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A — Stimora

K: Nunhems Zaden B.V., Haelen (L.).

Overwegend vrouwelijk bloeiende hybride die goed voldoet in de teelt in de vollegrond.
Gewas: vrij sterke tot sterke groeikracht, plantbitterstofvrij.
Vrucht: redelijke vorm, vrij goede lengte-dikteverhouding, redelijke tot vrij goede kleur en unifor
miteit.
Opbrengst: vrij vroeg in produktie, goede opbrengst.
Ziekten: onvatbaar voor vruchtvuur, weinig gevoelig voor komkommermozaïekvirus, meeldauwresistent.
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Bladselderij
(Apium graveolens L.)
Bladselderij, ook wel bos- of snijselderij genoemd, is in de vollegrondsgroenteteelt een van de
kleine gewassen. Bladselderij wordt met name als soepgroente gebruikt. Het wordt zowel voor
de verse markt als voor de industrie geteeld. In het eerste geval wordt de selderij vooral gebost
op de veilingen aangevoerd. In het tweede geval wordt het produkt gemaaid en direct aan de
verwerkende industrie geleverd. Veelal wordt de selderij voor de industrie op grote bedrijven ge
teeld, waar machinaal geoogst kan worden. Het produkt wordt gedroogd of diepgevroren. Ook
wordt op de veilingen wel gemaaide selderij aangevoerd die dan, afhankelijk van de prijs, ver
kocht wordt voor industriële verwerking of voor de verse markt.
Het areaal bladselderij in de vollegrond is van geringe omvang. Het wordt geschat op ruim 30
ha. Een gedeelte daarvan, 5 tot 8 ha, is bestemd voor de teelt van bosselderij, terwijl het areaal
selderij op contract voor grootwinkelbedrijven en industrie waarschijnlijk ongeveer 25 ha is. Daar
het vrijwel onmogelijk is om exacte gegevens over het areaal voor de industrie te verkrijgen, is
dit cijfer discutabel. Het PGF gaat uit van ongeveer 10 ha, doch er zijn ook bronnen die uitgaan
van ongeveer 25 ha, omdat het PGF ongeveer 15 ha voor de drogerijen niet zou hebben meege
teld. Van de vollegrond worden ongeveer 2,5 miljoen bossen, zowel met als zonder wortels en
in gewicht variërend van 100 tot 250 gram, op de veilingen aangevoerd. De industrie verwerkt
jaarlijks ongeveer 900 ton volgens de gegevens van het PGF. De handelswaarde ligt voor de bos
selderij van de vollegrondsteelt op ongeveer 0,4 miljoen gulden, terwijl de totale handelswaarde
geschat wordt op ongeveer 1 miljoen gulden volgens het PGF (dus exclusief het produkt voor
de drogerijen).
Op de bedrijven met intensieve vollegrondsgroenteteelt zaait men in april ter plaatse op een rij
afstand van 10 cm. Als wordt uitgegaan van planten op perspotten, wordt er tussen half maart
en half juli geplant op een rijafstand van 30 cm en op 15 cm in de rijen. Het gebruik van op perspotten
geteeld plantmateriaal neemt toe. Voor de teelt voor de verwerkende industrie wordt alleen ter
plaatse gezaaid. Tijdens de teelt vraagt dit gewas weinig arbeid. Gedurende de oogst voor afzet
op de verse markt is de arbeidsbehoefte groot wegens de handmatig uit te voeren werkzaamhe
den. Het oogsten gebeurt door uittrekken en bossen of door snijden en bossen. Als er wordt
gesneden, kan van hetzelfde gewas verscheidene keren worden geoogst. Bij het snijden is het
belangrijk om niet te laag te snijden, zodat het groeipunt intact blijft en het gewas voldoende
gelegenheid krijgt weer goed uit te groeien. Na het snijden vindt een overbemesting plaats. Dan
kan na circa vier weken opnieuw worden geoogst. Het tijdstip van de oogst wordt mede bepaald
door de prijsvorming.
De belangrijkste ziekten zijn sclerotiënrot (Sclerotinia sclerotiorum) en bladvlekkenziekte (Septoria
apiicola). Vooral bladvlekkenziekte kan in het najaar grote problemen geven. De belangrijkste dierlijke
belagers zijn bladluizen en wantsen, terwijl ook het wortelknobbelaaltje bij de intensieve teelt pro
blemen kan geven.
Bij bladselderij bestaat het rassensortiment uit selecties van Amsterdamse Donkergroene, Amster
damse Fijne en Gewone Snij. Verder komen het ras Holpijp en andere zelfstandige rassen voor.
De rassen Amsterdamse Donkergroene en Amsterdamse Fijne zijn de belangrijkste voor de teelt
voor de verse markt. Amsterdamse Fijne is korter en heeft fijnere nerven dan Amsterdamse Don
kergroene. Het laatste ras wordt het meest geteeld voor de verse markt. Gewone Snij is groeikrachtiger, heeft een grovere steel, grover blad en is lichter groen dan Amsterdamse Donker
groene. Wegens de hogere produktie wordt het laatste ras, waarvan diverse selecties in de han
del zijn, veelal gebruikt voor de teelt voor de industrie; vooral als het produkt bestemd is voor
de drogerijen. Het ras Holpijp is goed herkenbaar aan de holle, vierkante stengel.
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Belangrijke eigenschappen die bij de rassenkeuze een rol spelen, zijn:
Groeikracht. Een goede groeikracht is vooral in het voorjaar en het najaar van belang, omdat
in die perioden de teeltduur van nature lang is.
Kleur. Een donkere kleur heeft de voorkeur.
Fijnheid. Fijn, dun blad is gewenst. Selecties van Amsterdamse Fijne zijn fijner van blad dan die
van Amsterdamse Donkergroene. Fijnbladige rassen zouden echter meer problemen geven met
bladvlekkenziekte.
Opbrengst. Een zo hoog mogelijke produktie is gewenst.
Hergroei. Een goede hergroei is van belang als verscheidene keren geoogst wordt.
Oogstbaarheid. Het bossen moet niet meer tijd vragen dan hoognodig. Geel blad bij de oogst
is zeer ongewenst. Vooral bij een dichtere stand en bij wat te laat oogsten kan dat tot problemen
leiden. Ook als bij ter plaatse zaaien een wat onregelmatige stand ontstaat, kan de hoeveelheid
geel blad een probleem zijn. Voorts kan een aantasting door Rhizoctonia geel blad veroorzaken.
Overzicht van de eigenschappen van bladselderijrassen voor de verse markt
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
Onderzoek 1990.
C/3

o)
c
<d

ras/selectie
Amsterdamse Donkergroene
- Amsterdamse Donkergroene
- Amsterdamse Donkergroene
- Amsterdamse Donkergroene
- Amsterdamse Donkergroene
- Selma
Amsterdamse Fijne
- Amsterdamse Fijne
- Amsterdamse Fijne
- Amsterdamse Fijne

herkomst

o
^

2
o>

c

a5
.c

Enza
Huizer
Pannevis
Pieterpikzonen
Rijk Zwaan

8
85
8
85
85

75
75
7
7
7

65
65
65
65
65

7
65
7
7
7

105
98
113
101
99

Enza
Huizer
Nickerson-Zwaan

75
8
8

6
6
6

75
8
8

65
65
65

98
92
94

) Een hoger cijfer betekent respectievelijk een donkerdere kleur, een grotere groeikracht, fijner blad en een
betere hergroei.

1
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Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt,
A — Amsterdamse Donkergroene

Amsterdamse Donkergroene, Enza Zaden B. V., Enk
huizen.
Amsterdamse Donkergroene, Huizer Zaden Holland
B. V., Rijsoord.
Amsterdamse Donkergroene, C. W. Pannevis B, V., Enk
huizen.
Amsterdamse Donkergroene, Pieterpikzonen B. V., Hee
renveen.
Selma, Rijk Zwaan B. V., De Lier.

Voldoet vooral goed in de teelt voor de verse markt. Is bruikbaar voor de teelt voor de industrie,
maar is daarvoor door de vaak wat lagere produktie en de wat mindere groeikracht wat minder
geschikt.
Amsterdamse Donkergroene (Enza) heeft een goede kleur, een vrij goede tot goede groeikracht
en voldoende fijn tot vrij fijn blad. De hergroei is vrij goed. De produktie is goed tot zeer goed.
Amsterdamse Donkergroene (Huizer) heeft een goede tot zeer goede kleur, een vrij goede tot
goede groeikracht en voldoende fijn tot vrij fijn blad. De hergroei is voldoende tot vrij goed. De
produktie is vrij goed.
Amsterdamse Donkergroene (Pannevis) heeft een goede kleur, een vrij goede groeikracht en vol
doende fijn tot vrij fijn blad. De hergroei is vrij goed. De produktie is zeer goed.
Amsterdamse Donkergroene (Pieterpikzonen) heeft een goede tot zeer goede kleur, een vrij goe
de groeikracht en voldoende fijn tot vrij fijn blad. De hergroei is vrij goed. De produktie is goed.
Selma heeft een goede tot zeer goede kleur, een vrij goede groeikracht en voldoende fijn tot vrij
fijn blad. De hergroei is vrij goed. De produktie is vrij goed.
A — Amsterdamse Fijne

Amsterdamse Fijne, Enza Zaden B. V., Enkhuizen.
Amsterdamse Fijne, Huizer Zaden Holland B. V., Rijs
oord.
Amsterdamse Fijne, Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.

Voldoet goed in de teelt voor de verse markt. Geeft voor de teelt voor de industrie een te lage
produktie, doordat de groeikracht te gering is.
Amsterdamse Fijne (Enza) heeft een vrij goede tot goede kleur, een voldoende groeikracht en
vrij fijn tot fijn blad. De hergroei is voldoende tot vrij goed. De produktie is vrij goed.
Amsterdamse Fijne (Huizer) heeft een goede kleur, een voldoende groeikracht en fijn blad. De
hergroei is voldoende tot vrij goed. De produktie is matig.
Amsterdamse Fijne (Nickerson-Zwaan) heeft een goede kleur, een voldoende groeikracht en fijn
blad. De hergroei is voldoende tot vrij goed. De produktie is matig.
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A — Gewone Snij

Aromatischer, Julius Wagner GmBH, Heidelberg, Duits
land.
Ceres, Rijk Zwaan B. V., De Lier.
Gewone Snij, Julius Wagner GmBH, Heidelberg, Duits
land.
Gewone Snij, Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.
Gewone Snij, Nunhems Zaden B.V., Haelen (LJ.
Gewone Snij, Pieterpikzonen B. V., Heerenveen.
Gewone Snij, Royal Sluis, Enkhuizen.

Voldoet goed in de teelt voor de verwerkende industrie. Is voor de teelt voor de verse markt door
gaans te grof en wat te bleek van kleur.
Aromatischer heeft een redelijke kleur, een sterke groeikracht en vrij grof blad. De hergroei is
goed. De produktie is hoog. Het gedroogde produkt is voldoende van kleur en vrij grof.
Ceres heeft een goede kleur, een vrij sterke groeikracht en vrij grof blad. De hergroei is goed.
De produktie is goed. Het gedroogde produkt is redelijk van kleur en vrij grof.
Gewone Snij (Wagner) heeft een vrij redelijke kleur, een sterke groeikracht en vrij grof tot grof
blad. De hergroei is goed. De produktie is hoog. Het gedroogde produkt is redelijk van kleur en
vrij grof.
Gewone Snij (Nickerson-Zwaan) heeft een redelijke kleur, een vrij sterke groeikracht en vrij grof
blad. De hergroei is goed. De produktie is goed. Het gedroogde produkt is redelijk van kleur en
vrij grof.
Gewone Snij (Nunhem) heeft een matige kleur, een sterke groeikracht en zeer grof blad. De her
groei is zeer goed. De produktie is zeer hoog. Het gedroogde produkt is redelijk van kleur en
vrij grof tot grof.
Gewone Snij (Pieterpikzonen) heeft een goede kleur, een vrij sterke groeikracht en grof blad.
De hergroei is goed. De produktie is hoog. Het gedroogde produkt is vrij goed van kleur en vrij fijn.
Gewone Snij IRoyal Sluis) heeft een matige kleur, een vrij goede groeikracht en vrij grof blad.
De hergroei is goed. De produktie is hoog. Het gedroogde produkt is redelijk van kleur en vrij
grof tot grof.
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Bleek- en groenselderij
(Apium graveolens L. var dulce (Mill.) D.CJ
De teelt van bleek- en groenselderij heeft zich de laatste jaren sterk uitgebreid. Het areaal in 1985
werd op ongeveer 50 ha geschat en in 1991 op ongeveer 150 ha. De handelsproduktie aan bleeken groenselderij van de vollegrond bedroeg in 1990 4,8 miljoen kg ter waarde van 3,1 miljoen
gulden. Dat was gelijk aan de veilingaanvoer. Voor 1991 geeft het PGF een handelsproduktie
van de vollegrond van 8,7 miljoen kg ter waarde van 6,9 miljoen gulden. De veilingaanvoer was
in 1991 4,7 miljoen kg ter waarde van 3,6 miljoen gulden. Er is in 1991 dus, volgens gegevens
van het PGF, ongeveer 4 miljoen kg ter waarde van 3,3 miljoen gulden buiten de veiling om gele
verd. Volgens het CBS is dat vooral levering rechtstreeks aan de industrie. Ruim 90% van de
aanvoer wordt geleverd van de vollegrond. Ongeveer 40% van de Nederlandse bleekselderij wordt
geëxporteerd, waarbij Spanje, Duitsland en Engeland met respectievelijk 45, 20 en 10% van de
totale export de belangrijkste afnemers zijn. De aanvoer van de vollegrond komt in juni op gang.
De grootste aanvoer vindt plaats in de maanden augustus t/m oktober.
Vooral in de Baronie van Breda wordt veel groenselderij geteeld. Groenselderij heeft in Neder
land de bleekselderij vrijwel verdrongen, doordat het minder vezelig is. Tevens is het vleziger,
knapperiger en iets pittiger van smaak. Bleekselderij komt dan ook nog maar nauwelijks voor.
Bij groenselderij wordt onderscheid gemaakt tussen een vroege teelt, een zomer- en een herfstteelt. De meeste groenselderij wordt tegenwoordig rechtstreeks op perspot gezaaid. Voor de vroege
teelt moeten de planten, in verband met de schietgevoeligheid, warm worden opgekweekt. Van
af het zaaien tot ongeveer een week voor het uitplanten moet de temperatuur 18 â 20 °C zijn.
In de laatste week mag deze dalen tot circa 15 °C. Voor de zomer- en de herfstteelt worden soms
nog losse planten onder platglas opgekweekt.
Per are worden 900 à 1.100 planten gepoot, wat tot een opbrengst van gemiddeld 800 stuks leidt.
Een gemiddelde opbrengst van 60 ton per ha lijkt een redelijke schatting. Het produkt wordt bij
de oogst ingekort tot ongeveer 40 cm. Het grootste deel van de aanvoer valt in de sortering 500
tot 800 gram.
De belangrijkste schimmelziekte bij de teelt van groenselderij is bladvlekkenziekte (Septoria
apiicola), welke op het blad bruine vlekjes vormt. Deze ziekte gaat onder andere met het zaad
over en kan zich bij warm en vochtig weer snel uitbreiden. Zaadontsmetting is de belangrijkste
methode om deze ziekte te bestrijden. De belangrijkste dierlijke beschadigers zijn wantsen, ter
wijl een aantasting van wortelvlieg soms kan optreden, vooral in gebieden waar veel selderij of
peen geteeld wordt. Een fysiogene afwijking zijn de bruine of zwarte harten, die vooral bij vroeg
geplante groenselderij tijdens het eind van het groeiseizoen en onder warme en droge weersom
standigheden kunnen optreden. Deze afwijking wordt veroorzaakt door calciumgebrek in het groeipunt. Ook wantsen kunnen bruine harten veroorzaken.
Belangrijke eigenschappen die bij de rassenkeuze een rol spelen, zijn:
Schietgevoeligheid. Voor de vroege teelt is het belangrijk dat de rassen weinig schietgevoelig
zijn. Gegevens over de schietgevoeligheid van de rassen zijn niet voorhanden.
Kleur steel. Voor groenselderij is een donkergroene kleur gewenst. Bleekselderij moet groten
deels een witte tot geelachtig witte of groenachtig witte kleur vertonen.
Vroegheid. Groenselderijrassen rijpen in het algemeen iets later af dan bleekselderijrassen, Bleekselderijrassen worden wel voor een late teelt gebruikt, omdat dan later geplant kan worden. Voor
de vroege teelt is vroegheid van belang in verband met primeurprijzen.
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Sluiting. Goedgesloten struiken geven een betere presentatie van het produkt. Ook door een
nauwere plantafstand aan te houden, blijven de struiken beter gesloten.
Lengte bladstelen. Vooral wanneer de struiken ingekort worden, geven lange bladstelen met
een uniforme lengte een mooier produkt. Ook is de blad-steelverhouding beter bij struiken met
lange bladstelen.
Vlezigheid. Vlezige bladstelen zijn het meest gewenst. Groenselderij heeft vleziger bladstelen dan
bleekselderij.
Vezeligheid en gladheid van de steel. Bladstelen die weinig geribd zijn, zijn in het algemeen
ook minder vezelig. Groenselderij is vrij glad en weinig vezelig, zodat het schillen van de bladsteel
niet nodig is.
Diepte van de goot. Bladstelen met een diepe goot zijn moeilijk schoon te maken, zodat er grond
in de goot achter kan blijven.

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
N — Darklet

K: Takii & Co. Ltd., Kyoto, Japan.
V: Royal Sluis, Enkhuizen.

Is beproevenswaardig in de vroege teelt, de zomer- en de herfstteelt. Vrij vroeg ras met een vrij
donkergroene kleur. Heeft iets geler groen blad dan Tall Utah 52/70-Claret. De stelen zijn weinig
tot zeer weinig geribd, hebben een vrij ondiepe goot, zijn goed vlezig en iets korter en dikker
dan die van Tal Utah 52/70-Claret. De sluiting is vrij goed. Is weinig gevoelig voor spranten, geeft
een goede opbrengst en een zeer hoog percentage klasse I.
A — Tall Utah 52/70

Claret, Royal Sluis, Enkhuizen.

Claret voldoet goed in de vroege teelt, de zomer- en de herfstteelt van groenselderij. Vrij vroeg
ras met een donkergroene kleur. De stelen zijn weinig tot zeer weinig geribd, hebben een vrij
ondiepe goot en zijn vlezig. De sluiting is voldoende tot vrij goed. Is vrij weinig gevoelig voor
spranten, geeft een goede opbrengst en een zeer hoog percentage klasse I.
O — Latham

Loret, Royal Sluis, Enkhuizen.

Loret voldoet redelijk in de vroege teelt, de zomer- en de herfstteelt van bleekselderij. Vrij vroeg
ras met een vrij bleke tot bleke kleur. De stelen zijn vrij sterk tot sterk geribd, hebben een middendiepe goot en zijn vrij weinig tot weinig vlezig. De sluiting is matig. Is vrij gevoelig voor spran
ten, geeft een matige opbrengst en een redelijk percentage klasse I.
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Bloemkool
(Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis)
Het areaal bloemkool in de vollegrond in Nederland bedroeg in 1991 3.089 ha. Daarvan werd
circa 150 ha op contract geteeld. Ten opzichte van 1990 is het areaal in 1991 met ruim 25% uitge
breid. Het belangrijkste teeltcentrum is De Streek, waar ongeveer 60% van het landelijke areaal
wordt aangetroffen. Andere teeltgebieden zijn de omgeving van Barendrecht en de Zuidholland
se en Zeeuwse eilanden. Ook in Noord-Brabant en Limburg vindt er op enige schaal teelt van
bloemkool plaats. De handelsproduktie in 1991 bedroeg 52,0 miljoen stuks ter waarde van 68,0
miljoen gulden. Het leeuwedeel van de bloemkool wordt op de verse markt afgezet.
De aanvoerperiode van bloemkool uit de vollegrond loopt van maart tot december. Er kunnen
zeven teeltwijzen worden onderscheiden: de weeuwenteelt, de januarizaai, de vrijstersteelt, de
zomerteelt, de vroege en de late herfstteelt en de winterteelt. Voor de weeuwenteelt wordt in
de maanden oktober, november en december gezaaid, waardoor een langdurige en veel zorgvra
gende opkweekperiode vereist is. Groeikrachtige rassen worden in het algemeen later gezaaid,
omdat er anders in de opkweekperiode problemen ontstaan. De vervroeging ten opzichte van
een januarizaai is niet erg groot, waardoor er, mede door de komst van groeikrachtigere rassen,
meer belangstelling voor de januarizaai is ontstaan. In de drie vroege teelten is de bladrijkheid
van de rassen van groot belang. Boren, het optreden van schift en een te losse kool zijn de be
langrijkste kwaliteitsproblemen. Om boren te voorkomen, wordt vaak uitgegaan van een perspot
plant. De zomerteelt kent vrij weinig problemen, hoewel zij de laatste jaren met de hoge tempe
raturen en de droogte extra aandacht vroeg. Bij de huidige rassen zorgen vooral de gevoeligheid
voor het optreden van doorwas, maar ook een geringere vastheid voor de belangrijkste kwali
teitsproblemen. De herfstteelt kan worden onderverdeeld in een vroege herfstteelt (oogst sep
tember en oktober) en de late herfstteelt (oogst oktober, november en begin december). Vooral
in de late teelten zijn groeikrachtige rassen vereist om de kool enige bescherming tegen vorst
te bieden. Bij oogsten na half november is de kans op beschadiging van de kool door vorst aan
zienlijk. In de herfstteelten zijn een losse kool en het optreden van doorwas de belangrijkste kwa
liteitsproblemen. De winterteelt is voor ons land riskant, omdat de koudetolerantie van de meeste
rassen en selecties gering is. In strenge winters bevriest de winterbloemkool in ons land volledig.
De teelt wordt vrijwel uitsluitend uitgeoefend op de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden en in
Noord-Holland (De Streek). In De Streek, waar ongeveer twee derde van het totale areaal ligt,
is het teeltrisico wat groter, omdat de gemiddelde temperatuur er 's winters lager ligt dan in Zee
land. Van belang is dat men over goedontwaterde grond beschikt. Teelt op ruggen kan soms
uitkomst bieden. Het optreden van schift en een geringe vastheid zorgen voor het meeste kwali
teitsverlies.
De belangrijkste schimmel die vooral op het zaaibed voor veel wegval door zogenaamde zwartpoten kan zorgen, is Thantephonis cucumensis. Via grondbehandeling kan dit probleem voorko
men worden. Zowel in de opkweek als op het produktieveld kan valse meeldauw (Perenospora
parasitica) een groot probleem zijn. Deze schimmel tast het blad aan, maar kan ook kanker ver
oorzaken. Hierbij worden stukjes van de kool zwart en groeien niet meer mee. Op lichte gronden
vormt knolvoet (Plasmodiophora brassicae) de grootste bedreiging en kan de teelt zelfs onmoge
lijk maken. Een directe bestrijding is niet mogelijk, daarom is een ruime vruchtwisseling vereist.
Een regelmatige toediening van extra kalk verkleint de kans op aantasting. Het optreden van zwartnervigheid door de bacterie Xanthomonas campestris kan soms ernstige vormen aannemen, wan
neer de groei door structuurbederf en/of wateroverlast stagneert. Een bestrijding is onbekend.
In de bloemkoolteelt kennen we een aantal dierlijke plagen waarvan de belangrijkste veroorzaakt
worden door melige koolluizen, de koolvlieg en de koolgalmug. Deze laatste veroorzaakt draai-
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hartigheid. Diverse niet-parasitaire afwijkingen zijn: boorders (te vroege vorming van de kool,
waardoor deze te klein blijft), klemhart (molybdeengebrek tijdens de opkweek), schift, doorwas
en waterziek (glazige, later bruin wordende vlekken op de kool). Er bestaan rasverschillen in ge
voeligheid voor kanker, valse meeldauw, boorders, schift, doorwas en waterziek.
Eigenschappen die een belangrijke rol spelen bij de rassenkeuze zijn:
Aantal groeidagen en lengte oogstperiode. Voor een goede oogstplanning zijn het aantal groeidagen en de lengte van de oogstperiode belangrijke gegevens. Bij de vroege teelten is het aantal
groeidagen van belang in verband met primeurprijzen. Om te voorkomen dat in de late herfstteelt
de planten voortijdig afvriezen, moet bij het zaaien voor de teelt rekening worden gehouden met
de groeiduur. Late rassen moeten vroeg worden gezaaid, terwijl vroege rassen ook nog op een
later tijdstip gezaaid kunnen worden.
Een lange oogstperiode is meestal niet gewenst, omdat men dan vaker door het gewas heen moet
om de kolen te dekken en te oogsten.
In verband met het oogsten van vooral grote oppervlakten, is het aan te bevelen verscheidene
rassen of selecties met verschillen in vroegheid te kiezen, waardoor de oogst wordt gespreid.
Hoeveelheid blad. Om de kolen goed te kunnen dekken, moeten de planten in alle omstandig
heden voldoende blad vormen. Het blad geeft de kolen tevens enige bescherming tegen slechte
weersomstandigheden. Tijdens het dekken en oogsten mag het blad niet afbreken. Daarom is
een opgerichte bladstand belangrijk en mag het blad niet bros zijn.
Zelfdekbaarheid. Een goede zelfdekbaarheid werkt arbeidsbesparend, omdat er minder dekwerk
verricht moet worden. Voor een witte kool is het noodzakelijk dat de kool door blad afgeschermd
wordt van het licht. In de late herfstteelt geeft een goede zelfdekbaarheid enige bescherming
tegen nachtvorst.
Koolkwaliteit. De kolen moeten diep, vast en niet te glad of te bonkig zijn, terwijl daarnaast een
witte kleur gewenst is. Een kool die anthocyaan kan vormen, is in het algemeen witter van kleur
dan een kool die dit niet kan, maar kleurt snel rood als er niet goed gedekt wordt. Schift en door
was zijn ongewenste eigenschappen. Bij schift komen de bloemetjes te vroeg uit het bloemscherm
te voorschijn, terwijl bij doorwas de schutblaadjes - meestal zonder bladgroen - door de kool
heen groeien. Deze eigenschappen worden apart waargenomen, maar zijn ook terug te vinden
in het percentage klasse I.
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Rassentabel met rubricering naar teeltwijze
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
weeuwen- januariteelt
zaai

vrijstersteelt

zomerteelt

vroege
herfstteelt

late
herfstteelt

ras1)
Arcade (H)
Arfak (H)
Armetta (H)
Arminda
Fargo (H)
Floriade
Fremont (H)
Lindon (H)
Linero (H)
Montano (H)
Munro
Plana (H)
Prelina
Profil
Sernio
Siria (H)
Walcheren Winter
Walcheren Winter 2
Walcheren Winter 3
Walcheren Winter 4
1)

H — hybride.
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bloemkool
Overzicht van de eigenschappen van bloemkoolrassen
De rassen zijn per teeltwijze naar vroegheid gerangschikt.
Onderzoek 1992 (weeuwenteelt), 1991 (januarizaai), 1990 (vrijstersteelt en zomerteelt) en 1989
(vroege en late herfstteelt).

Weeuwenteelt
Linero
Prelina
Munro

234
235
237

8
9
12

55
65
75

6
5
65

65
6
65

55
5
6

7
65
7

6
65
7

7
65
65

Januarizaai
Montano
Munro
Fargo

157
160
165

9
8
6

55
7
65

7
65
75

6
65
7

5
55
75

55
65
6

5
65
65

55
6
7

Vrijstersteelt
Plana
Fremont
Floriade

143
144
146

9
7
7

75
8
75

8
8
65

7
7
65

7
55
55

75
75
7

7
75
7

6
65
65

Zomerteelt
Fremont
Profil
Lindon

116
119
130

11
16
16

85
7
65

75
6
75

7
6
8

6
65
75

7
65
7

75
75
7

65
7
65

Vroege herfstteelt
Siria
Arfak
Plana
Profil
Lindon

112
115
119
126
133

17
14
15
22
23

7
75
65
8
65

7
7
75
65
75

65
5
65
65
75

6
6
65
7
75

7
7
75
6
7

6
7
65
75
65

65
65
65
6
65

Late herstteelt
Siria
Plana
Sernio

118
123
140

18
18
25

75
76
65

7
75
65

6
65
6

5
65
65

65
75
7

65
7
7

65
6
6

1)

Aantal groeidagen: aantal dagen tussen zaaidatum en datum waarop 50% is geoogst. 2) Lengte oogstperiode: aantal oogstdagen, waarbij de eerste en de laatste 5% van de planten buiten beschouwing zijn gelaten.
3) Een hoger cijfer betekent respectievelijk een hoger percentage klasse I, een grotere hoeveelheid blad, een
betere bladstand, een betere zelfdekbaarheid, een diepere kool, een vastere kool en een wittere kooi.
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Overzicht van de eigenschappen van bloemkoolrassen voor de winterteelt
De rassen zijn naar vroegheid gerangschikt.
Onderzoek 1989.
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ras/selectie
Arcade
Walcheren Winter 2
- Armado April
Armetta
Walcheren Winter
- Melody
Walcheren Winter 3
- Florissant
Walcheren Winter 4
- Armado Mei
Arminda

278

8

75

5

6

5

7

6

6

286
286

18
6

7S
9

65
65

65
7

55
7

65
75

6
75

6
7

288

15

6

7

65

6

65

6

65

292

14

6

65

65

7

65

55

65

298
309

15
8

6
6

7
75

65
7

65
7

65
65

6
6

65
65

) Aantal groeidagen: aantal dagen tussen zaaidatum en datum waarop 50% is geoogst. 2) Lengte oogstperiode: aantal oogstdagen, waarbij de eerste en de laatste 5% van de planten buiten beschouwing zijn gelaten.
3) Een hoger cijfer betekent respectievelijk een hoger percentage klasse I, een grotere hoeveelheid blad, een
betere bladstand, een betere zelfdekbaarheid, een diepere kool, een vastere kool en een wittere kooi
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Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
- / - / - / — / - / - / B — Arcade

Kw.r. 1990. K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Hybride, die vrij goed voldoet in de winterteelt.
Is vroeg en heeft een korte oogstperiode. Vormt een matige hoeveelheid blad, heeft een vol
doende bladstand en een matige zelfdekbaarheid. De kool is diep en heeft een voldoende vast
heid. De kleur van de kool is voldoende. Geeft een vrij goed tot goed percentage klasse I.
— / — / — / — / B/ — / — — Arfak

Kw.r. 1990. K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Hybride, die vrij goed voldoet in de vroege herfstteelt.
Heeft een vrij korte groeiperiode en een vrij lange oogstperiode. Vormt veel blad, heeft een mati
ge bladstand en een voldoende zelfdekbaarheid. De kool is diep en heeft een vrij goede vastheid.
De kleur van de kool is voldoende tot vrij goed. Geeft een vrij goed tot goed percentage klasse I.
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- / - / - / - / - / - / A — Armetta

Kw.r. 1990. K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Hybride, die goed voldoet in de winterteelt.
Is vroeg en heeft een korte oogstperiode. Vormt vrij veel tot veel blad, heeft een vrij goede bladstand
en een vrij goede zelfdekbaarheid. De kool is diep tot zeer diep en heeft een vrij goede tot goede
vastheid. De kleur van de kool is vrij goed. Geeft een zeer goed percentage klasse I.
- / — / — / — / — / — /A — Arminda

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Voldoet goed in de winterteelt.
Is laat en heeft een korte oogstperiode. Vormt veel tot zeer veel blad, heeft een vrij goede bladstand
en een vrij goede zelfdekbaarheid. De kool is vrij diep tot diep en heeft een voldoende vastheid.
De kleur van de kool is voldoende tot vrij goed. Geeft een voldoende percentage klasse I.
- /N/

— Fargo

Kw.r. 1991. K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Hybride, die beproevenswaardig is in de januarizaai.
Heeft een vrij lange groeiperiode en een korte oogstperiode. Vormt veel tot zeer veel blad, heeft
een vrij goede bladstand en een vrij goede tot goede zelfdekbaarheid. De kool is vrij diep en heeft
een voldoende tot vrij goede vastheid. De kleur van de kool is vrij goed. Geeft een voldoende
tot vrij goed percentage klasse I. Is wat gevoelig voor dubbele kolen.
-

/

-

/

B

/

- — Floriade

Kw.r. 1991. K: Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht.

Voldoet vrij goed in de vrijstersteelt.
Heeft een vrij lange groeiperiode en een korte oogstperiode. Vormt vrij veel tot veel blad, heeft
een voldoende tot vrij goede bladstand en een matige tot voldoende zelfdekbaarheid. De kool
is diep en heeft een vrij goede vastheid. De kleur is voldoende tot vrij goed. Verkleurt snel rood.
Geeft een vrij goed tot goed percentage klasse I.
- /- /A/A/- /- / - — Fremont

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Hybride, die goed voldoet in de vrijsters- en de zomerteelt.
Heeft in de vrijstersteelt een vrij lange en in de zomerteelt een middelkorte groeiperiode. Heeft
een korte tot vrij korte oogstperiode. Vormt veel tot zeer veel blad, heeft een vrij goede bladstand
en een matige tot voldoende zelfdekbaarheid. Door het grote en brede blad is de kool eenvoudig
te dekken. De kool is diep tot zeer diep en heeft een vrij goede tot goede vastheid. De kleur is
voldoende tot vrij goed. Geeft een goed tot zeer goed percentage klasse I. Een nadeel van dit
ras in de vrijstersteelt is de gevoeligheid voor dubbele kolen. Een wat lagere stikstofgift lijkt bij
dit ras mede daarom op zijn plaats.
- / - / - / B / B / - / - — Lindon

K: Sluis & Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Hybride, die vrij goed voldoet in de zomerteelt en de vroege herfstteelt.
Heeft een lange groeiperiode en een vrij lange tot lange oogstperiode. Vormt veel tot zeer veel
blad, heeft een vrij goede tot goede bladstand en een vrij goede tot goede zelfdekbaarheid. De
kool is diep en heeft een voldoende tot vrij goede vastheid. De kleur is voldoende tot vrij goed.
Geeft een voldoende tot vrij goed percentage klasse I.
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N / — / — / — / — / — /— — Linero

Kw.r. 1991. K: Sluis Et Groot Research, Enkhuizen,
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Hybride, die beproevenswaardig is in de weeuwenteelt.
Heeft een vrij korte groeiperiode en een korte oogstperiode. Vormt vrij veel blad, heeft een vol
doende tot vrij goede bladstand en een matige tot voldoende zelfdekbaarheid. De kool is diep
en heeft een voldoende vastheid. De kleur van de kool is vrij goed. Geeft een matig tot voldoen
de percentage klasse I.
- /A/-

— Montano

Kw.r. 1986. K: Sluis & Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Hybride, die goed voldoet in de januarizaai.
Heeft een vrij korte groeiperiode en een vrij korte oogstperiode. Vormt veel blad, heeft een vol
doende bladstand en een matige zelfdekbaarheid. De kool is middelmatig diep en heeft een mati
ge vastheid. De kleur van de kool is matig tot voldoende. Geeft een matig tot voldoende percen
tage klasse I.
N/N/ — / — / — / —

— Munro

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Is beproevenswaardig in de weeuwenteelt en de januarizaai.
Heeft een middelkorte groeiperiode en een korte tot middelkorte oogstperiode. Vormt vrij veel
blad, heeft een voldoende tot vrij goede bladstand en een matige tot voldoende zelfdekbaarheid.
De kool is in de weeuwenteelt diep, heeft een vrij goede vastheid en een voldoende tot vrij goede
kleur. In de januarizaai is de kool vrij diep tot diep en heeft een voldoende tot vrij goede vastheid
en een voldoende kleur. Geeft een vrij goed tot goed percentage klasse I.
- / - / A / - / A / B / - — Plana

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Hybride, die goed voldoet in de vrijstersteelt en de vroege herfstteelt. Voldoet vrij goed in de
late herfstteelt.
Heeft in de vrijstersteelt een vrij lange groeiperiode en een korte oogstperiode. Vormt zeer veel
tot extreem veel blad, heeft een vrij goede bladstand en vrij goede zelfdekbaarheid. De kool is
diep tot zeer diep en heeft een vrij goede vastheid. De kleur van de kool is voldoende. Geeft een
vrij goed tot goed percentage klasse I.
Heeft in de herfstteelten een middelkorte tot middellange groeiperiode en een vrij lange oogstpe
riode. Vormt veel tot zeer veel blad, heeft een voldoende tot vrij goede bladstand en een vol
doende tot vrij goede zelfdekbaarheid. De kool is diep tot zeer diep en heeft een voldoende tot
vrij goede vastheid. De kleur van de kool is voldoende tot vrij goed. Geeft in de vroege herfstteelt
een voldoende tot vrij goed percentage klasse I en in de late herfstteelt een vrij goed tot goed
percentage klasse I.
Een nadeel van dit ras is het grote percentage inteeltplanten dat er regelmatig in voorkomt. Een
wat lagere stikstofgift lijkt bij dit ras, zeker in de vroege herfstteelt, op zijn plaats.
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N/ — / — / — / — / — / — — Prelina

Kw.r. 1991. K: Rijk Zwaan B. V., De Lier.

Is beproevenswaardig in de weeuwenteelt.
Heeft een vrij korte groeiperiode en een korte oogstperiode. Vormt een matige hoeveelheid blad,
heeft een voldoende bladstand en een matige zelfdekbaarheid. De kool is vrij diep tot diep en
heeft een voldoende tot vrij goede vastheid. De kleur van de kool is voldoende tot vrij goed. Geeft
een voldoende tot vrij goed percentage klasse I.
— / - / - /B/B/ - / - — Profil

Kw.r. 1990. K: Rijk Zwaan B. V., De Lier.

Voldoet vrij goed in de zomerteelt en de vroege herfstteelt.
Heeft in de zomerteelt een middelkorte groeiperiode en een vrij lange oogstperiode en in de vroe
ge herfstteelt een vrij lange groeiperiode en een lange oogstperiode. Vormt vrij veel tot veel blad,
heeft een voldoende tot vrij goede bladstand en een voldoende tot vrij goede zelfdekbaarheid.
De kool is vrij diep tot diep en heeft een vrij goede tot goede vastheid. De kleur van de kool is
in de zomerteelt vrij goed en de herfstteelt voldoende. Geeft in de zomerteelt een vrij goed en
in de vroege herfstteelt een goed percentage klasse I.
— / — / — / — / — / A / — — Sernio

Kw.r. 1990. K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Voldoet goed in de late herfstteelt.
Heeft een vrij lange groeiperiode en een lange oogstperiode. Vormt vrij veel tot veel blad, heeft
een voldoende bladstand en een voldoende tot vrij goede zelfdekbaarheid. De kool is diep en
heeft een vrij goede vastheid. De kleur van de kool is voldoende. Geeft een voldoende tot vrij
goed percentage klasse I.
- / - / - / - / B / B / - — Siria

K: Clause SA, Frankrijk.
V: Huizer Zaden Holland B. V., Rijsoord.

Hybride, die vrij goed voldoet in de vroege en de late herfstteelt.
Heeft een vrij korte groeiperiode en een vrij lange oogstperiode. Vormt veel blad en heeft een
voldoende tot vrij goede bladstand. Heeft in de vroege herfstteelt een voldoende en in de late
herfstteelt een matige zelfdekbaarheid. De kool is vrij diep tot diep en heeft een voldoende tot
vrij goede vastheid. De kleur van de kool is voldoende tot vrij goed. Geeft een vrij goed tot goed
percentage klasse I.
— / — / — / — / — / — /B — Walcheren Winter

Melody, Rijk Zwaan B. V., De Lier.

Melody voldoet vrij goed in de winterteelt.
Is vroeg en heeft een vrij lange oogstperiode. Vormt veel blad, heeft een voldoende tot vrij goede
bladstand en een voldoende zelfdekbaarheid. De kool is vrij diep tot diep en heeft een voldoende
vastheid. De kleur van de kool is voldoende tot vrij goed. Geeft een voldoende percentage klasse
I.
— / — / — / — / — / — / A — Walcheren Winter 2

Armado April, Royal Sluis, Enkhuizen.

Armado April voldoet goed in de winterteelt.
Is vroeg en heeft een vrij lange oogstperiode. Vormt vrij veel tot veel blad, heeft een voldoende
tot vrij goede bladstand en een matige tot voldoende zelfdekbaarheid. De kool is vrij diep tot
diep en heeft een voldoende vastheid. De kleur van de kool is voldoende. Geeft een vrij goed
tot goed percentage klasse I.
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— / — / — / — / — / — /B — Walcheren Winter 3

Florissant, Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht.

Florissant voldoet vrij goed in de winterteelt.
Is middenvroeg en heeft een vrij lange oogstperiode. Vormt vrij veel tot veel blad, heeft een vol
doende tot vrij goede bladstand en een vrij goede zeIfdekbaarheid. De kool is vrij diep tot diep
en heeft een matige tot voldoende vastheid. De kleur van de kool is voldoende tot vrij goed. Geeft
een voldoende percentage klasse I.
— / — / — / — / — / — / A — Walcheren Winter 4

Armado Mei, Royal Sluis, Enkhuizen.

Armado Mei voldoet goed in de winterteelt.
Is middenlaat en heeft een vrij lange oogstperiode. Vormt veel blad, heeft een voldoende tot vrij
goede bladstand en een voldoende tot vrij goede zelfdekbaarheid. De kool is vrij diep tot diep
en heeft een voldoende vastheid. De kleur van de kool is voldoende tot vrij goed. Geeft een vol
doende percentage klasse I.

86

Boerenkool
(Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef var. sabelica LJ
In 1991 bedroeg het totale areaal boerenkool ongeveer 700 ha en was de handelsproduktie onge
veer 19 miljoen kg met een handelswaarde van ruim 5 miljoen gulden. Het areaal voor de industrie
en voor de snijderijen, meestal middels contracten, neemt de laatste jaren toe ten koste van het
areaal voor de verse levering als struikboerenkool. Dit komt enerzijds doordat er meer boeren
kool wordt ingevroren en anderzijds doordat de verse gesneden boerenkool, vooral verkocht via
grote supermarktbedrijven, sterk in opmars is. Naast de geregistreerde arealen is er nog de teelt
van boerenkool op volkstuintjes, waar dit gewas een grote populariteit geniet. Hoe groot dat areaal
precies is, is niet bij benadering bekend.
Bij boerenkool wordt onderscheid gemaakt tussen een teelt voor de verse markt en een teelt voor
de verwerkende industrie. De teelt voor de industrie vindt bijna geheel plaats op contractbasis.
Het produkt wordt hoofdzakelijk diepgevroren. Daarnaast wordt ook een klein deel gesteriliseerd
of gedroogd. De teelt voor de industrie wordt voor het merendeel aangetroffen in Noord-Brabant.
De teelt voor de verse markt vindt meer verspreid plaats. Belangrijke teeltgebieden zijn: Limburg,
Noord-Brabant en in mindere mate de Zuidhollandse eilanden en Groningen. Ook de teelt voor
de verse markt vindt voor een steeds groter deel plaats middels contracten. Het gaat dan om
boerenkool die door groentesnijderijen wordt verwerkt tot zakjes verse gesneden boerenkool, die
het ongesneden produkt op de verse markt zwaar beconcurreren. In 1991 werd ongeveer 380
ha boerenkool op contract geteelt; de verwachting is dat dit areaal in 1992 op zal lopen tot 460 ha.
De teelt voor de verse markt wordt onderverdeeld in een herfst- en een winterteelt. Voor de herfstteelt wordt tussen begin mei en begin juni gezaaid. Vanaf half juni tot half juli kan dan geplant
worden. De oogst valt tussen augustus en november. Voor de winterteelt wordt tussen begin
juni en begin juli gezaaid. Veelal wordt geplant in de tweede helft van juli of begin augustus.
De oogst vindt plaats tussen december en maart. De teelt voor de industrie wordt veelal in juni
of in juli ter plaatse gezaaid. Geoogst wordt tussen half september en half november. Ook zaaien
in april en mei en oogsten in juli komt bij de teelt voor de industrie voor.
Boerenkool is een gemakkelijk te telen gewas dat weinig door ziekten of plagen wordt aangetast.
Vaak wordt het als nateeltgewas in het teeltplan opgenomen.
Eigenschappen die een rol spelen bij de rassenkeuze zijn:
Type. Boerenkool wordt onderverdeeld in struik- en maaiboerenkool. Voor de industrieteelt wordt
in veel gevallen maaiboerenkool gebruikt, maar de belangstelling voort struikboerenkool lijkt toe
te nemen (geplukte boerenkool). Voor afzet op de verse markt wordt struikboerenkool gebruikt.
In struikboerenkool bestaan hybriden en selecties van Westlandse Herfst en Westlandse Winter.
Het wintertype is in het algemeen grover gekroesd en minder produktief dan het herfsttype. Maai
boerenkool, ook wel dwergboerenkool genoemd, wordt onderverdeeld in het 'rozetvormende'
gewastype en het 'halfhoge' gewastype. Het 'rozetvormende' type heeft veelal een lager pro
ductieniveau, maar door de zeer korte hoofdstengel en het zeer diepverzonken hart, oogst men
minder ongewenste dikke stengeldelen dan bij het 'halfhoge' type. Vanwege deze ongewenste
dikke stengeldelen wordt soms door de industrie gebruikgemaakt van struikboerenkool, die dan
ter plaatse wordt gezaaid.
Vroegheid. Vooral in de herfstteelt is de vroegheid belangrijk bij de keuze, in verband met de
zaai- en oogstdata.
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Bladkwaliteit. Een lichtgroene bladkleur, veel dikke stengeldelen en geel blad zijn ongewenst.
Dit laatste kan onder meer veroorzaakt worden door valse meeldauw (Peronospora parasitica).
Fijngekroesd blad wordt iets beter gewaardeerd in verband met de presentatie van het produkt.
Bladstand. Een opgerichte bladstand is bij machinale oogst het meest gewenst.
Slijtage. In de winter loopt de kwaliteit van het op het veld staande gewas terug. Tussen rassen
bestaan vrij grote verschillen in de mate van kwaliteitsverlies. Rassen die zonder veel kwaliteits
verlies lang op het veld kunnen blijven staan, verdienen bij een late oogst de voorkeur. De slijtage
wordt ook sterk door de grondsoort bepaald.
Produktie. Tussen de aanbevolen hybriden en selecties struikboerenkool bestaan slechts gerin
ge verschillen in produktie. Bij maaiboerenkool is de produktie vooral afhankelijk van het gewastype.
Het 'rozetvormende' type heeft een lagere produktie dan het 'halfhoge' type.
Rassentabel met rubricering naar teeltwijze
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
struikboerenkool
ras
Buffalo
Fribor
Kobolt
Showbor
Vates
Westlandse Winter
Winterbor

maaiboerenkool

herfstteelt

winterteelt

IM
A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B
A

A
A
A
-

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
N / - / - — Buffalo

K: Sluis Et Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Hybride die beproevenswaardig is in de herfstteelt van struikboerenkool.
Is halfhoog, vrij vroeg en heeft donkergroen, fijngekroesd blad. Is in de herfstteelt weinig gevoe
lig voor slijtage. Heeft fijne nerven en is daardoor goed geschikt voor de snijderij. Geeft een goe
de opbrengst.
A/ - / - — Fribor

K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Hybride die goed voldoet in de herfstteelt van struikboerenkool.
Is vrij vroeg en heeft vrij fijn- tot fijngekroesd blad met een vrij donkergroene kleur. Is vrij weinig
tot weinig gevoelig voor slijtage op zwaarder.e gronden, maar gevoelig voor slijtage op lichtere
gronden. Geeft een vrij goede opbrengst.
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- / - / A — Kobolt

K: Sluis & Groot Research, Enkhuizen.
C.: C.W. Pannevis B.V., Enkhuizen.

Hybride die goed voldoet in de teelt van maaiboerenkool.
Heeft een zeer kort gewas, een zeer korte hoofdstengel, een goedopgerichte bladstand, een zeer
donkergroene bladkleur en is fijn gekroesd.
Is wat later dan Vates. Geeft een goede opbrengst.
— / — / A — Showbor

K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Hybride die goed voldoet in de teelt van maaiboerenkool.
Heeft een kort tot zeer kort gewas, een zeer korte hoofdstengel, een zeer goedopgerichte bladstand,
een zeer donkere bladkleur en vrij fijngekroesd blad. Is wat later dan Vates.
- / - /A — Vates

K: Asgrow-France, Senlis, Frankrijk.

Voldoet goed in de teelt van maaiboerenkool.
Een ras met een kort tot zeer kort gewas, een zeer korte hoofdstengel, een goedopgerichte
bladstand, een donkere bladkleur en middelmatig fijngekroesd blad. Geeft vrij weinig geel blad
en vrij weinig tot weinig dikke stengeldelen. De opbrengst aan geschoond produkt is matig.
- / B I - — Westlandse Winter
Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Verscheidene selecties van dit ras voldoen redelijk tot vrij goed in de winterteelt van struikboe
renkool.
De selecties hebben veelal vrij fijngekroesd blad en een middelgroene tot vrij donkergroene blad
kleur. Ze zijn voldoende bestand tegen slijtage. Geven een vrij goede tot goede opbrengst. De
selectie Wondergroen (C.W. Pannevis B.V.) wordt wel door de industrie gebruikt ter vervanging
van maaiboerenkool, voor zaaien in april en mei en oogsten in juli en augustus, waarbij een nau
were plantafstand dan gebruikelijk aangehouden wordt.
- / A / - — Winterbor

K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Hybride die goed voldoet in de winterteelt van struikboerenkool.
Heeft vrij fijn- tot fijngekroesd blad met een grijsachtige, donkerblauwgroene kleur en vrij grove
nerven. Is vrij weinig gevoelig voor slijtage. Geeft een vrij goede opbrengst.
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Broccoli
(Brassica oleracea L. convar, botrytis (L.) Alef. var. cymosa DuchJ
De belangstelling voor de teelt van broccoli is de laatste jaren sterk toegenomen. In 1979 is de
teelt voor het eerst van enige betekenis geweest. In 1985 bedroeg het areaal ongeveer 120 ha
en in 1991 wordt het geschat op 610 ha. Een groot deel van de teelt vindt plaats op contract;
in 1991 was dit ongeveer 230 ha. De handelsproduktie bedroeg in 1991 4,1 miljoen kg ter waarde
van 8,7 miljoen gulden. Ruim 20% van de aanvoer wordt geëxporteerd, waarbij Duitsland, Scan
dinavië en België de belangrijkste afnemers zijn. De laatste jaren neemt de export vrij sterk af.
Broccoli wordt uitsluitend op de verse markt afgezet. De teelt vindt vooral in Noord-Holland, Fries
land en op de Zeeuwse eilanden plaats.
De aanvoerperiode van vollegrondsbroccoli loopt van begin juni tot half november. Er kunnen
een vroege teelt, een zomerteelt en een herfstteelt worden onderscheiden. Broccoli wordt in veel
gevallen opgekweekt onder staand glas. Voor de vroege teelt wordt vaak in een 4 of 6 cm perspot
opgekweekt. Door een bedekking met folie of vliesdoek na het planten kan een vervroeging en
een wat hogere opbrengst worden bereikt. Voor de latere teelten wordt meestal uitgegaan van
een kluitplant. Er worden 40.000 tot 45.000 planten per ha uitgeplant. De oogst van broccoli duurt
één tot drie weken. Alleen het hoofdscherm wordt geoogst. De zijknoppen kunnen worden ge
oogst, maar moeten dan worden gebost. Vanwege de daarvoor benodigde hoeveelheid arbeid,
wordt dit meestal achterwege gelaten. Volgens de aanvoervoorschriften mag de maximale leng
te van de stronk, inclusief het scherm, 16 cm zijn. Enige jaren geleden gold nog een maximum
lengte van 20 cm. Vanwege de vezeligheid van het ondereinde van de stronk en omdat de con
currerende landen in Europa broccoli met een kortere stronk aanvoeren, is de maximumlengte
verkleind. Dit is wel ten koste van de opbrengst gegaan. Om dit probleem te ondervangen wordt
er sinds kort onderzoek gedaan naar de teelt van stamloze broccoli. Het scherm van dergelijke
rassen kan net zo groot worden als 'achten' van bloemkool en, omdat er geen stronk wordt gele
verd, is het probleem van de vezeligheid opgelost. Bovendien lijkt het mogelijk met deze rassen
een aanzienlijk hogere opbrengst te halen.
De ziekten en plagen die in broccoli kunnen voorkomen, zijn in grote lijnen dezelfde als bij bloem
kool. Broccoli is extra gevoelig voor valse meeldauw (Peronospora parasitica). Daarnaast komt
bij broccoli het verschijnsel 'katteogen' voor, waarbij de ontwikkeling van de bloempjes in het
scherm niet gelijkmatig verloopt. Hierdoor ontstaan in het scherm cirkelvormige plekken waarin
de buitenste bloempjes meer en de binnenste minder ontwikkeld zijn. De minder ontwikkelde knop
pen zijn iets ingezonken en hebben een blekere kleur. De oorzaak is niet bekend. Wel heeft het
weer een grote invloed op het optreden van katteogen. Een andere afwijking die bij broccoli een
rol speelt, is de holle stronk. In ernstige gevallen kunnen holle stronken inwendig bruin zijn. Er
zijn wat deze eigenschappen betreft vrij grote rasverschillen bekend.
Eigenschappen die van belang zijn bij de rassenkeuze zijn:
Vroegheid. De vroegheid is vooral in de voorjaarsteelt van belang, omdat met een vroeg ras vaak
betere prijzen op de veiling gehaald kunnen worden. Daarnaast is de vroegheid van een ras van
belang voor de oogstplanning.
Hoeveelheid blad. Tussen de rassen komen vrij grote verschillen in hoeveelheid blad voor. Grote
hoeveelheden zijn niet gewenst, omdat dit het werken in het gewas bemoeilijkt. Vanwege het
gewicht en de kwaliteit van het hoofdscherm, dient er echter wel voldoende blad gevormd te
worden. Vooral vroege rassen vormen vaak wat minder blad.
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Uniformiteit. Bij broccoli wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke oogstperiode. Een eerste
vereiste hiertoe is dat de planten gelijktijdig kool vormen.
Kwaliteit scherm. Het bloemscherm dient enigszins bol en glad te zijn, zodat er in natte perio
den geen water op blijft staan. Dit kan namelijk rot veroorzaken. De schermen moeten rond en
vast zijn en er mag geen doorwas in voorkomen. De bloemknopontwikkeling moet over het ge
hele scherm gelijkmatig zijn. Katteogen zijn ongewenst. Broccoli moet een groene tot blauw
groene kleur hebben. Te bleke schermen zijn niet gewenst.
Kwaliteit stronk. De geoogste stronken moeten uitwendig glad zijn. Veel bladstelen en zijknop
pen aan het bovenste einde van de stronk zijn lastig bij de oogst en geven een slechte presenta
tie. De stronken mogen niet te dik, hol of inwendig bruin zijn en moeten bovendien lang genoeg
zijn om de maximale lengte van 16 cm te kunnen halen. Een lage vertakking van het bloemscherm
is ongewenst, omdat dan het produkt bij het oogsten uit elkaar valt.
Houdbaarheid. Omdat we te maken hebben meteen volledig gedifferentieerd bloemscherm, geeft
de houdbaarheid extra problemen. Naast het voorkomen van rotplekjes is het snel verkleuren van
de schermen het grootste probleem. Er bestaan tussen de rassen verschillen in houdbaarheid.
Door het produkt te koelen en in folie te wikkelen, kan de houdbaarheid aanzienlijk worden ver
lengd en worden de verschillen tussen de rassen minder belangrijk. Naast de rassenkeuze heeft
ook de rijpheid bij de oogst invloed op de houdbaarheid.
Opbrengst. Omdat de oogst erg arbeidsintensief is en het produkt per kg betaald wordt, wordt
het rendement van een teelt in hoge mate bepaald door het gewicht van het hoofdscherm. Dat
gewicht wordt bepaald door de grootte van het scherm en door de stronkdiameter. Door later
te oogsten neemt het gewicht toe, maar wordt ook door een rijper scherm de houdbaarheid min
der en neemt de kans op holle stronken toe.
Rassentabel met rubricering naar teeltwijze
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
ras
Beaufort
Belinda
Corvet
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) Valt onder de beproevingszaadregeling.
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Overzicht van de eigenschappen van broccolirassen voor de vroege teelt en de herfstteelt
De rassen zijn per teeltwijze naar vroegheid gerangschikt.
Onderzoek 1991.
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Aantal groeidagen: aantal dagen tussen de zaaidatum en de datum waarop 50% is geoogst. 2) Een hoger
cijfer betekent respectievelijk een minder plat scherm, een minder bonkig scherm, een betere schermkleur,
een vaster scherm en een geringere gevoeligheid voor doorwas.

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
- / - / N — Beaufort

Kw.r. 1991. K: Bejo Zaden B.V., Warmenhuizen.

Hybride die beproevenswaardig is in de herfstteelt.
Is middenvroeg, redelijk uniform en vormt vrij veel tot veel blad. De schermen zijn platrond tot
wat plat, matig glad, vrij vast tot vast en hebben een fijne korrel. Ze hebben een goede kleur
en zijn weinig gevoelig voor doorwas. De kwaliteit van de stronken is voldoende. De stronken
zijn vrij dik en in vrij veel gevallen hol. Heeft een matige houdbaarheid en geeft een zeer goede
opbrengst met een vrij goed percentage klasse I.
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N / - / - — Belinda

K: Leen de Mos Groentezaden B.V., 's-Gravenzande.

Hybride die beproevenswaardig is in de vroege teelt.
Is vrij vroeg, redelijk tot vrij goed uniform en vormt vrij veel tot veel blad. De schermen zijn platrond tot wat plat, vrij glad tot glad, vrij vast tot vast en hebben een vrij fijne tot fijne korrel. Ze
hebben een goede kleur en zijn vrij weinig tot weinig gevoelig voor doorwas. De stronkkwaliteit
is matig, onder meer doordat de stronk vrij dik en in vrij veel gevallen hol is. Heeft een vrij goede
houdbaarheid en geeft een zeer goede opbrengst met een goed percentage klasse I.
- / O / - — Corvet

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Hybride die redelijk voldoet in de zomerteelt.
Is middenvroeg, redelijk uniform en vormt vrij veel blad. De schermen zijn platrond, vast en rede
lijk glad en hebben een fijne korrel. Is weinig gevoelig voor doorwas. De stronken hebben een
goede kwaliteit. Heeft een matige houdbaarheid en geeft een matige opbrengst met een vrij goed
percentage klasse I.
- / - /N — Delicia

K: Sluis S Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Hybride die beproevenswaardig is in de herfstteelt.
Is vrij vroeg, matig uniform en vormt vrij veel blad. De schermen zijn platrond tot rond, vrij glad,
vast en hebben een vrij fijne tot fijne korrel. Ze hebben een goede kleur en zijn vrij weinig gevoe
lig voor doorwas. De kwaliteit van de stronken is voldoende tot vrij goed. De stronken zijn in
vrij veel gevallen hol. Heeft een goede houdbaarheid en geeft een matige opbrengst met een
goed percentage klasse I.
- / A / - — Emperor

K: T. Sakata & Co., Yokohama, Japan.

Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Hybride die goed voldoet in de zomerteelt.
Is middenvroeg, vrij uniform en vormt vrij veel blad. De schermen zijn platrond, vrij glad, vrij vast
en hebben een fijne korrel. Is enigszins gevoelig voor doorwas. De stronken zijn vrij dik en gevoe
lig voor hol worden. Heeft een matige houdbaarheid en geeft een zeer goede opbrengst met een
vrij goed percentage klasse I.
N / - / N — Regilio

K: Enza Zaden B.V., Enkhuizen.

Hybride die beproevenswaardig is in de vroege teelt en de herfstteelt.
Is vrij vroeg tot vroeg, redelijk tot vrij goed uniform en vormt vrij veel tot veel blad. De schermen
zijn platrond tot rond, vrij glad tot glad, vrij vast tot vast en hebben een vrij fijne tot fijne korrel.
Ze hebben in de vroege teelt een matige en in de herfstteelt een goede kleur en zijn weinig tot
zeer weinig gevoelig voor doorwas. De kwaliteit van de stronken is voldoende tot vrij goed. Heeft
in de vroege teelt een matige en in de herfstteelt een vrij goede houdbaarheid. Geeft in de vroege
teelt een matige opbrengst met een vrij goed percentage klasseI en in de herfstteelt een vrij goe
de opbrengst met een goed percentage klasse I.
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- / - / A — Shogun

K:T. Sakata & Co., Yokohama, Japan.

Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Hybride die goed voldoet in de herfstteelt.
Is vrij laat, redelijk uniform en vormt zeer veel blad. De schermen zijn platrond tot rond, matig
glad, vrij vast tot vast en hebben een fijne korrel. Ze hebben een goede tot zeer goede kleur en
zijn vrij weinig gevoelig voor doorwas. De kwaliteit van de stronken is voldoende tot vrij goed.
Heeft een vrij goede houdbaarheid en geeft een zeer goede opbrengst met een matig percentage
klasse I.
A/B/ - — Skiff

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Hybride die goed voldoet in de vroege teelt en vrij goed in de zomerteelt.
Is vrij vroeg, redelijk tot vrij goed uniform en vormt veel blad. De schermen zijn platrond, vrij
glad tot glad, vrij vast tot vast en hebben een vrij fijne tot fijne korrel. Ze hebben een goede kleur
en zijn weinig gevoelig voor doorwas. De stronkkwaliteit is voldoende tot vrij goed. Heeft een
vrij goede houdbaarheid en geeft een vrij goede opbrengst met een goed percentage klasse I.
- / - / N — Tribute

K: Bejo Zaden B.V., Warmenhuizen.

Hybride die beproevenswaardig is in de herfstteelt.
Is middenvroeg, redelijk uniform en vormt veel tot zeer veel blad. De schermen zijn platrond tot
wat plat, vrij glad, vrij vast tot vast en hebben een fijne korrel. Ze hebben een goede kleur en
zijn weinig tot zeer weinig gevoelig voor doorwas. De kwaliteit van de stronken is voldoende tot
vrij goed. Heeft een zeer matige houdbaarheid en geeft een matige opbrengst met een goed per
centage klasse I.
In beproeving zijnde rassen*)
Platini

K: Enza Zaden B. V., Enkhuizen.

Hybride die beproevenswaardig is in de vroege teelt.
Is vrij laat, redelijk tot vrij goed uniform en vormt veel tot zeer veel blad. De schermen zijn plat
rond, vrij glad, vrij vast tot vast en hebben een vrij fijne tot fijne korrel. Ze hebben een goede
kleur en zijn weinig gevoelig voor doorwas. De stronkkwaliteit is voldoende tot vrij goed. Heeft
een matige houdbaarheid en geeft een goede opbrengst met een vrij goed percentage klasse I.

* ) Zie ook: "De toelating van beproevingsmateriaal" op btz. 10.
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Chinese kool
(Brassica pekinensis (Lour.) RuprJ
Chinese kool is in Nederland een betrekkelijk klein gewas, dat zowel in de vollegrond als onder
glas wordt geteeld. Het areaal Chinese kool in de vollegrond bedroeg in 1991 ongeveer 150 ha
en de belangrijkste teeltgebieden liggen rond Venlo, Barendrecht en Breda. De handelsproduktie
bedroeg in 1991 6,2 miljoen kg ter waarde van 5,4 miljoen gulden. In Europees verband neemt
Nederland met de produktie van Chinese kool een bescheiden plaats in. Oostenrijk en Duitsland
produceren respectievelijk vijf en vier maal de Nederlandse hoeveelheid, terwijl de Spaanse ex
port ongeveer drie maal de Nederlandse produktie bedraagt. Het Duitse areaal bedraagt ruim 900 ha.
De teelt van Chinese kool kan onderverdeeld worden in een vroege teelt, een zomerteelt en een
herfstteelt. De vroege teelt kan zowel bedekt als onbedekt uitgevoerd worden. Er wordt in maart
op perspotten gezaaid. Omdat Chinese kool onder invloed van koude makkelijk kan gaan schie
ten, is een warme opkweek noodzakelijk. Een temperatuur boven 20 °C wordt aanbevolen. Eind
maart of begin april kan worden uitgeplant, waarbij de planten voor de vroegste teelten veelal
met agryldoek en folie worden afgedekt. In de loop van het voorjaar wordt het folie verwijderd,
terwijl het agryldoek tot vlak voor de oogst blijft liggen. Ook in wat latere teelten wordt vaak
nog folie of agryldoek gebruikt. De kool kan vanaf half mei worden geoogst. Voor de zomerteelt
wordt tussen begin april en half juli op perspotten gezaaid. Ook bij deze teelt is in verband met
de schietgevoeligheid een warme opkweek noodzakelijk. De oogst loopt van half juni tot eind
september. Voor de herfstteelt wordt tussen half juli en begin augustus gezaaid. De oogst vindt
in oktober plaats. Het produkt van de herfstteelt kan tot maart worden bewaard. Hiervoor dient
een gezond en niet te rijp produkt bij 1 à 2 °C en een hoge RV in een koelcel te worden opgesla
gen. De schoningsverliezen na bewaring zijn aanzienlijk. Gewichtsverlies wordt vooral veroor
zaakt door nerfbruin, natrot en indroging. Ook black speek, waarbij op de kool kleine zwarte stip
pels te zien zijn, kan aanzienlijke schade opleveren. De aantasting komt meestal pas tijdens de
bewaring tot uiting. De precieze oorzaak is niet bekend, hoewel er van uitgegaan wordt dat het
een fysiologische afwijking is.
De belangrijkste ziektes bij Chinese kool zijn: knolvoet (P/asmodiophora brassicae), bladvlekkenziekte (Mycosphaerella brassicicola), spikkelziekte lAlternaria brassicae en Alternaria brassicicola) en smet (o.a. Botrytis cinerea). Verder kan het gewas aangetast worden door luizen, rupsen
en koolvlieg. Schieters en rand leiden vaak tot problemen in de vroege teelten, terwijl rand ook
in de zomerteelt een kwalijke rol kan spelen. Er zijn rassen met resistentie tegen knolvoet. Er zijn
echter verscheidene stammen van knolvoet bekend, en de resistentie tegen knolvoet is bepaald
in Japan aan de hand van de daar voorkomende stammen. Omdat in Nederland andere stammen
voor kunnen komen, is de waarde van deze resistentie in Nederlandse omstandigheden niet aan
te geven.
Bij Chinese kool kunnen twee typen worden onderscheiden, namelijk het Cantonner Witkroptype (ofwel Granaattype) en de Japanse hybriden. Het eerste type vormt een lange, slanke kool
en het tweede type een kortere bredere kool. Er zijn in Nederland inmiddels veel Japanse hybri
den verkrijgbaar, waardoor de Cantonner Witkropselecties geheel zijn verdrongen.
Belangrijke eigenschappen die bij de rassenkeuze een rol spelen, zijn:
Vroegheid. Vooral in de vroege teelt zijn vroege rassen in verband met primeurprijzen zeer ge
wenst. Voor de latere teelten is de vroegheid van belang in verband met de oogstplanning.
Kwaliteit kool. De kool moet een groene kleur en een goede vulling hebben. Bovendien moet
de kool goed gesloten zijn.
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Schietgevoeligheid. Van jaar tot jaar komen grote verschillen voor in de mate van schieten. Vooral
in de vroege teelten kan schieten problemen opleveren. Een warme opkweek is dan ook een ver
eiste. In latere teelten kan het tijdstip van schieten de lengte van de oogstperiode en daarmee
de opbrengst beperken. De aanbevolen rassen zijn weinig schietgevoelig.
Rand. Rand komt zowel inwendig als uitwendig voor en zorgt voor kwaliteitsverlies. Rand is een
gevolg van een minder goede calciumvoorziening van cellen in de bladranden. Dit wordt vaak
veroorzaakt door het klimaat. Tussen de rassen bestaan verschillen in gevoeligheid. Vrijwel alle
aanbevolen rassen zijn weinig randgevoelig.
Bewaareigenschappen. Rassen die geteeld worden om na de oogst te worden bewaard, dienen
weinig gevoelig te zijn voor nerfbruin en ook na bewaring een goede kwaliteit te bezitten. De
bewaarverliezen moeten niet te groot zijn.
Opbrengst. Uiteraard is ook bij Chinese kool een hoge opbrengst met een hoog percentage klas
se I van groot belang bij de rassenkeuze.
Rassentabel met rubricering naar teeltwijze
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
vroege teelt
Dalida
Kasumi
Kingdom 65
Morillo
Nerva
Okido

N
A

zomerteelt

-

herfstteelt

-

-

A
A

-

-

A
B

-

-

-

-

-

A
N

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
N / - / - — Dalida

K: Tokita Seed Co. Ltd., Nakagawa, Japan.
V: Leen de Mos Groentezaden B. V., 's-Gravenzande.

Hybride die beproevenswaardig is in de vroege, zowel bedekte als onbedekte teelt.
Vroeg ras met veel omblad en een voldoende tot vrij goede kleur. De vulling en de sluiting van
de kool zijn voldoende tot vrij goed. Is weinig schietgevoelig. Heeft bij de oogst een korte pit.
Geeft een vrij goede opbrengst en een goed percentage klasse I.
A/A/ - — Kasumi

K: Kaneko Seed Co., Maebashi City, Japan.
V: Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.

Hybride die goed voldoet in de vroege, zowel bedekte als onbedekte teelt en de zomerteelt.
Vrij vroeg tot vroeg ras met veel omblad en een voldoende tot vrij goede kleur. De sluiting van
de kool is voldoende tot vrij goed en de vulling vrij goed. Is weinig schietgevoelig. Heeft bij de
oogst een korte pit. Geeft een goede opbrengst en een goed tot zeer goed percentage klasse I.
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- / A / A — Kingdom 6 5

K: Tokita Seed Co. Ltd., Nakagawa, Japan.
V: Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.

Hybride die goed voldoet in de zomer- en de herfstteelt.
Vroeg ras met veel omblad en een vrij goede kleur. De sluiting van de kool is vrij goed en de
vulling voldoende tot vrij goed. Is weinig schietgevoelig. Heeft bij de oogst een korte pit. Geeft
een goede opbrengst en een vrij goed percentage klasse I. Heeft na bewaring een matige, wat
bleke kleur. Is weinig tot zeer weinig gevoelig voor nerfbruin. Geeft na bewaring een goede op
brengst en een vrij goed percentage klasse I.
- / - / N — Morillo

K: Watanabe Seed Co. Ltd., Kogota, Japan.
V: Enza Zaden B. V., Enkhuizen.

Hybride die beproevenswaardig is in de herfstteelt.
Vrij vroeg ras met zeer veel omblad en een voldoende tot vrij goede kleur. De sluiting van de
kool is voldoende tot vrij goed en de vulling voldoende. Is weinig schietgevoelig. Heeft bij de
oogst een korte pit. Geeft een goede opbrengst en een goed percentage klasse I. Heeft na bewa
ring een vrij goede kleur. Is weinig gevoelig voor nerfbruin. Geeft na bewaring een goede op
brengst en een goed percentage klasse I. Bezit knolvoetresistentie.
A/ - / - — Nerva

K: Enza Zaden B. V., Enkhuizen.

Hybride die goed voldoet in de vroege, zowel bedekte als onbedekte teelt.
Zeer vroeg ras met vrij veel tot veel omblad en een voldoende kleur. De sluiting van de kool is
vrij goed en de vulling goed. Is vrij weinig schietgevoelig. Heeft bij de oogst een vrij korte tot
korte pit. Geeft een goede opbrengst en een vrij goed percentage klasse I. Lijkt in de bedekte
teelt wat gevoelig voor rotte koppen.
B/ — / — — Okido

K: Choong Ang, Seoul, Zuid-Korea.
V: Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.

Hybride die vrij goed voldoet in de vroege teelt indien er wordt afgedekt.
Zeer vroeg ras met veel omblad en een voldoende tot vrij goede kleur. De sluiting van de kool
is matig en de vulling voldoende. Is weinig schietgevoelig. Heeft bij de oogst een korte pit. Is
gevoelig voor inwendig rand. Geeft hierdoor een matige opbrengst en een matig percentage
klasse I.
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Courgette
^Cucurbita pepo L.)
De teelt van courgettes is in de vollegrondsgroenteteelt van beperkt belang. Wel is het areaal
de laatste jaren gegroeid van 10 ha in 1984 tot ongeveer 35 ha in 1991. De handelsproduktie was
in 1990 13 miljoen stuks ter waarde van 11,5 miljoen gulden. Daarvan was ruim 30% (4 miljoen
stuks) afkomstig van de vollegrondsteelt. Door de lagere prijzen in de zomer was de waarde daarvan
slechts 2 é 3 miljoen gulden (dus ongeveer 20% van de totale handelswaarde). In 1991 groeide
de aanvoer van het vollegrondsprodukt tot 5 â 6 miljoen stuks ter waarde van ongeveer 3 miljoen
gulden. Van de handelsproduktie wordt ruim 50% geëxporteerd naar vooral Duitsland en de Scan
dinavische landen. Van de totale Europese produktie neemt Nederland een onbetekend deel voor
zijn rekening met circa 0,5%. In Europa zijn achtereenvolgens Italië, Spanje en Frankrijk de grootste
producenten van courgettes. Frankrijk is de laatste jaren uitgegroeid tot het belangrijkste expor
terende land.
De teelt van courgettesin de vollegrond vindt in Nederland hoofdzakelijk plaats in Noord-Limburg.
Slechts 30% van de aanvoer van de vollegrond is uit de overige teeltcentra afkomstig. In het zuid
oostenvan het land geeft de handel de voorkeur aan het middelgroene type voor export naar Duits
land en in het westen prefereert men een wat donkerder groen type voor export naar Engeland.
Daarnaast is er enige teelt van gele courgettes. Het areaal daarvan is ongeveer 10% van het totale
met courgettes beteelde areaal in de vollegrond, maar neemt relatief sneller toe dan dat van de groene.
Er worden ruwweg drie teeltwijzen onderscheiden. Voor de vroege teelt onder plastic tunnels
wordt eind april geplant op 140 x 80 cm. Voor de zomerteelt wordt vanaf half juni geplant op
90 x 90 cm en voor de herfstteelt wordt in de eerste helft van juli op 140 x 80 cm geplant. Cour
gette is zeer gevoelig voor nachtvorst, wat betekent dat vroege nachtvorst soms al half oktober
een abrupt einde aan de herfstteelt maakt. Een nadeel van dit gewas is de grote en regelmatig
over een vrij lange periode verdeelde arbeidsbehoefte. Voorts is bestuiving door bijen noodzake
lijk. Aan de plant komen zowel mannelijke als vrouwelijke bloemen voor. De vruchten moeten
jong geoogst worden. De minimaal gewenste lengte is 7 cm en de maximaal toegestane lengte
is 30 cm. Die vruchten wegen dan respectievelijk ongeveer 50 en ongeveer 500 g. Dit betekent
dat er zeer regelmatig en frequent (liefst drie keer per week) moet worden geoogst.
De belangrijkste schimmelziekten die in dit gewas voorkomen zijn: grauwe schimmel (Botrytis
cinerea!, meeldauw (Sphaerotheca fuligineal, sclerotiënrot (Sclerotinia sclerotiorum) en vruchtvuur (Cladosporium cucumerinumi. Meeldauw en vruchtvuur komen vooral in de zomer- en de
herfstteelt voor en kunnen dan aanzienlijke schade veroorzaken. Het komkommermozaïekvirus
en het courgettegeelmozaïekvirus zijn de meest voorkomende virussen. Daarvan is de laatste het
meest gevreesd. De belangrijkste dierlijke belagers zijn spint en diverse soorten bladluizen. De
laatste zijn vooral schadelijk doordat zij virussen overbrengen.

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
A - Elite
Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Voldoet goed in alle teeltwijzen, doch het minst in de latere herfstteelt.
Heeft een vrij zwaar, open gewas, waardoor de vruchten gemakkelijk te oogsten zijn. De vruch
ten zijn middelgroen, gespikkeld, langwerpig en goed van vorm. Is vroeg oogstbaar en geeft een
vrij goede opbrengst. Is vatbaar voor meeldauw.
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A — Golden Zucchini

K: Hungnong, Seoul, Zuid-Korea.

Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Voldoet goed in alle teeltwijzen gericht op de teelt van gele courgettes.
Heeft een middelzwaar, open gewas, waardoor de vruchten gemakkelijk te oogsten zijn. De vruch
ten zijn egaal donkergeel, langwerpig en goed van vorm, maar er komen wel wat meer peervor
mige vruchten voor. Is vroeg oogstbaar en geeft door het vrij lage gemiddelde vruchtgewicht
en het vrij kleine aantal vruchten per plant een vrij lage opbrengst. Het percentage vruchten van
klasse I is echter vrij goed, waardoor de opbrengst aan klasse I vrij goed is.
A — Goldfinger

K: Asgrow-France, Sentis, Frankrijk.

Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Voldoet goed in alle teeltwijzen gericht op de teelt van gele courgettes.
Heeft een middelzwaar, voldoende open en sterk gewas met een goed uithoudingsvermogen,
wat vooral voor de herfstteelt een voordeel is.
De vruchten zijn gemakkelijk te oogsten, egaal okergeel, langwerpig en goed van vorm, maar
vallen gemakkelijk in een wat te fijne sortering. Is vroeg oogstbaar en geeft een vrij goede op
brengst van goede kwaliteit. Het percentage vruchten van klasse I is hoog.
B — Gold Rush

K: Petoseed Co. Inc., California, USA.

Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Voldoet vrij goed in alle teeltwijzen gericht op de teelt van gele courgettes.
Heeft een middelzwaar, open gewas, waardoor de vruchten gemakkelijk te oogsten zijn. De vruch
ten zijn egaal donkergeel, langwerpig en goed van vorm. Soms komen gedeeltelijk groene vruch
ten voor. Is vrij laat oogstbaar. Heeft een vrij hoog gemiddeld vruchtgewicht en geeft een vrij
klein aantal vruchten per plant. Geeft een matige opbrengst. Het percentage vruchten van klasseI
is matig, evenals de opbrengst aan klasse I.
B — Senator

K: Asgrow-France, Senlis, Frankrijk.

Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Voldoet vrij goed in alle teeltwijzen.
Heeft een zwaar, vrij open gewas. De vruchten zijn voldoende gemakkelijk te oogsten. De vruch
ten zijn middelgroen, gespikkeld, langwerpig en goed van vorm. Is vroeg oogstbaar en geeft een
goede opbrengst. Is vatbaar voor meeldauw.
A — Storr's Green

(Synomiem: Green Bush F1 Hybrid, Seneca Zucchini, Storr's
green hybrid. Zucchini Fl).
K: Petoseed Co. Inc., California, USA.

Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Voldoet goed in alle teeltwijzen, doch het best in de herfstteelt.
Heeft een zwaar, vrij open gewas. De vruchten zijn voldoende gemakkelijk te oogsten. De vruch
ten zijn middelgroen, gespikkeld, langwerpig en goed van vorm. Is vroeg oogstbaar en geeft een
vrij goede tot goede opbrengst. Is sterk tegen meeldauw.
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Doperwt
(Pisum sativum LJ
Doperwten worden overwegend geteeld voor de conservenindustrie. De teelt voor vers gebruik
is van zeer geringe betekenis. De teelt voor conserven vindt vrijwel uitsluitend plaats op con
tractbasis op akkerbouwbedrijven, waar de oogst volledig gemechaniseerd is. Noord-Brabant,
Limburg, Flevoland en Zuid-Holland zijn de belangrijkste teeltgebieden. Het areaal doperwten be
droeg in 1991 ongeveer 7.600 ha en de handelsproduktie 52,0 miljoen kg ter waarde van 37,6
miljoen gulden. Van de produktie wordt circa 75% gesteriliseerd en 25% diepgevroren. Van de
gesteriliseerde doperwten wordt ongeveer 60% in blik en 40% in glas verwerkt. Een vrij aanzien
lijk deel van de produktie wordt samen met peen verwerkt.
Voor de industrie wordt tussen begin maart en half mei gezaaid, waarbij voor vroege rassen een
hoog, en voor late rassen een wat lager plantgetal wordt aangehouden. De oogst begint half
juni en eindigt begin augustus.
Bij de rassenkeuze spelen de volgende eigenschappen een belangrijke rol:
Type. Binnen het rassensortiment wordt onderscheid gemaakt tussen rassen die in het zaadsta
dium ronde, gladde zaden bezitten en rassen met gekreukte zaden (kreukerwten). In het oogststadium kunnen de zaden lichtgroen of donkergroen zijn. Rondzadige rassen zijn vroeger en wor
den daardoor voornamelijk in de vroege teelten gebruikt. De vraag naar gesteriliseerde doperw
ten in Nederland richt zich voornamelijk op lichtgroene erwten van de sortering zeer fijn of extra
fijn. Voor de diepvries worden voor het grootste deel donkergroene erwten gevraagd.
Vroegheid. Voor een regelmatige aanvoer is oogstspreiding erg belangrijk. Dit kan bereikt wor
den door op verschillende tijdstippen te zaaien en door rassen te kiezen met een uiteenlopende
vroegheid. De spreiding in vroegheid tussen de verschillende rassen bedraagt twee à drie weken.
Plantgetal. Bij vroege rassen wordt in het algemeen een hoger plantgetal aangehouden dan bij
late rassen. Late rassen vormen hun eerste peulen hoger aan de plant en hebben bij het in bloei
komen dan ook al meer gewas gevormd. Ook het vermogen tot uitstoelen van een ras is van
belang bij de bepaling van het plantgetal.
Lengte stro. Rassen met lang en veel stro zijn ongewenst omdat dit de dorscapaciteit verlaagt.
Extreem korte rassen kunnen eveneens problemen geven doordat het gewas in ongunstige groeiomstandigheden te kort kan blijven, zodat er produktieverlies kan optreden. Te weinig stro geeft
bovendien dorsbeschadigingen. Op groeizame percelen is het raadzaam om voor een wat korter
ras te kiezen. Bij late zaai blijft het gewas korter, zodat dan een forser wordend ras nodig is.
Stevigheid stro. Een ras met een matige stevigheid zal sneller legeren. Een sterkgelegerd gewas
kan oogstverliezen geven en geeft tevens, door lichtgebrek, een grotere kans op het voorkomen
van blonde erwten. Een dicht, gelegerd gewas is in vochtige weersomstandigheden gevoelig voor
een aantasting van de grauwe schimmel (Botrytis cinerea).
Bloeiduur. De lengte van de bloeiperiode kan per ras vrij sterk verschillen. Een erg lange bloeipe
riode is ongewenst, omdat dit bij de oogst een produkt geeft met grote verschillen in TM-waarde.
De bloei moet uniform worden afgesloten. Een ras met veel nabloei geeft bij de oogst een hete
rogeen produkt.
Vatbaarheid voor ziekten. Bij de teelt van erwten komen ziekten voor die de oogstzekerheid
kunnen beïnvloeden. Topvergeling ontstaat door het erwtetopvergelingsvirus, een persistent vi
rus dat door luizen overgebracht wordt. Er bestaan rasverschillen in tolerantie voor deze ziekte.
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Amerikaanse vaatziekte (Fusarium oxysporum f.sp. pisi 1 en andere fysio's) blijft in de grond over
en komt in enkele gebieden voor. Alle beschreven rassen zijn resistent tegen fysio 1.
Valse meeldauw (Peronospora viciae f.sp. pisi) komt vrij algemeen voor en kan soms schadelijk
zijn. Ook de peulen kunnen aangetast worden, waardoor de zaden kleiner blijven en kunnen ver
kleuren. In ongunstige groeiomstandigheden, zoals een slechte bodemstructuur of een natte grond,
kan het gewas door verschillende voetziekten worden aangetast, welke aanzienlijke schade kun
nen veroorzaken.
Verwerkingskwaliteit. Voor de verwerkingskwaliteit zijn o.a. kleur, hoeveelheid beschadigde erw
ten, aroma, meligheid en hardheid van cotylen en zaadhuid van belang. De harheid van de erwt
wordt aan versgeoogste erwten gemeten met de tenderometer en uitgedrukt in een TM-getal.
Alleen rassen met een aanvaardbare verwerkingskwaliteit worden aanbevolen.
Opbrengst. De opbrengst is sterk afhankelijk van het oogsttijdstip. In de praktijk worden de erw
ten meestal geoogst bij een TM-waarde die ligt tussen de 100 en 140. Een hogere TM-waarde
gaat samen met een hogere opbrengst en in het algemeen een mindere verwerkingskwaliteit.
De uitbetaling voor het produkt vindt plaats naar opbrengst en TM-waarde.
Sortering. De voorkeur gaat uit naar rassen met een uniforme sortering. Met name voor het te
steriliseren produkt is een hoog percentage extra fijne en zeer fijne erwten (sorteringen I en II
met een doorsnede < 7,5 mm respectievelijk 7,5 - 8,2 mm) gewenst.
Geschiktheid voor mechanische oogst. Het gewas dient gemakkelijk mechanisch geoogst te
kunnen worden. Gewassen met veel stro geven vaak een lagere dorscapaciteit. Peulen waarvan
de peulwand de korrel nauw omsluit, zijn meestal moeilijker dorsbaar dan een ras met wat bollere
peulen. Een ras met moeilijk dorsbare peulen vraagt een hoger toerental bij het dorsen, hetgeen
meer beschadigde erwten kan geven.
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Overzicht van de eigenschappen van lichtgroene-doperwterassen
De rassen zijn naar vroegheid gerangschikt.
Onderzoek 1991,
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95
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1) Vroegheid: zv - zeer vroeg, v = vroeg, mv = middenvroeg, vi = vrij laat, t = iaat. 2) Een hoger cijfer
betekent respectievelijk langer stro, steviger stro, een kortere bloeiduur en een kortere nabloei. ••• = onvol
doende gegevens bekend.

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.

Rassen met lichtgroene erwten
A — Alouette

K: Sluis £t Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Voldoet goed in de teelt voor de industrie. Is vooral geschikt voor verwerking tot een gesterili
seerd produkt in glas of blik.
Vroeg, gekreuktzadig ras. Vormt een vrij lang en matig stevig gewas met een middelmatige korte
bloeiduur. Vertoont vrij weinig nabloei.
Gewenst aantal planten per m2: 110.
Doperwt: lichtgroen en extra fijn.
Opbrengst: zeer goed tot extreem goed.
Ziekten: onvatbaar voor Amerikaanse vaatziekte.
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O — Barette

Kw.r. 1978. K: S/uis £t Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Voldoet redelijk in de teelt voor de industrie. Is geschikt voor verwerking tot een gesteriliseerd
Produkt in glas of blik.
Vroeg, rondzadig ras. Vormt een vrij lang en redelijk stevig gewas met een vrij korte bloeiduur.
Vertoont weinig nabloei.
Gewenst aantal planten per m2: 90.
Doperwt: lichtgroen en zeer fijn tot extra fijn.
Opbrengst: goed.
Ziekten: onvatbaar voor Amerikaanse vaatziekte en vatbaar voor topvergeling.
A — Charmette

Kw.r. 1978. K: S/uis & Groot Research, Enkhuizen.
V: C.W. Pannevis B.V., Enkhuizen.

Voldoet goed in de teelt voor de industrie. Is geschikt voor verwerking tot een gesteriliseerd Pro
dukt in glas of blik en voor verwerking tot een diepvriesprodukt.
Zeer vroeg, rondzadig ras. Vormt een kort en redelijk stevig gewas met een korte bloeiduur. Ver
toont zeer weinig nabloei. Is vrij moeilijk dorsbaar.
Gewenst aantal planten per m2: 100.
Doperwt: lichtgroen en extra fijn.
Opbrengst: vrij goed.
Ziekten: onvatbaar voor Amerikaanse vaatziekte en vrij weinig vatbaar voor topvergeling.
A — Ciarette

K: Sluis & Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Voldoet goed in de teelt voor de industrie. Is vooral geschikt voor verwerking tot een gesterili
seerd produkt in glas of blik.
Vrij laat, gekreuktzadig ras. Vormt een vrij lang en redelijk stevig gewas met een vrij korte bloei
duur. Vertoont vrij weinig tot weinig nabloei.
Gewenst aantal planten per m2: 80.
Doperwt: lichtgroen en fijn tot zeer fijn.
Opbrengst: vrij goed.
Ziekten: onvatbaar voor Amerikaanse vaatziekte.
B — Evi

Kw.r. 1973. K: S/uis & Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Voldoet vrij goed in de teelt voor de industrie. Is geschikt voor verwerking tot een gesteriliseerd
produkt in glas of blik en matig geschikt voor verwerking tot een diepvriesprodukt. Het ras is
in de handel ook verkrijgbaar onder de naam Bonette.
Middenvroeg, rondzadig ras. Vormt een vrij lang en middelmatig slap gewas met een middelma
tig korte bloeiduur. Vertoont vrij weinig nabloei.
Gewenst aantal planten per m2: 85.
Doperwt: lichtgroen en zeer fijn tot extra fijn.
Opbrengst: zeer matig.
Ziekten: onvatbaar voor Amerikaanse vaatziekte en vrij weinig vatbaar voor topvergeling.
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N — Lorette

/<: S/uis & Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Is beproevenswaardig in de teelt voor de industrie. Is vooral geschikt voor verwerking tot een
gesteriliseerd produkt in glas of blik. Kan bij verwerking soms wat vertroebeling van de opgiet geven.
Laat, gekreuktzadig ras. Vormt een lang en vrij stevig gewas met een middelmatig korte tot vrij
korte bloeiduur. Vertoont zeer weinig nabloei.
Gewenst aantal planten per m2: 80.
Doperwt: lichtgroen en extra fijn.
Opbrengst: goed.
Ziekten: onvatbaar voor Amerikaanse vaatziekte.
O — Minarette

K: Sluis & Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Voldoet redelijk in de teelt voor de industrie. Is geschikt voor verwerking tot een gesteriliseerd
produkt in glas of blik.
Laat, gekreuktzadig ras. Vormt een lang en middelmatig slap gewas met een middelmatig korte
bloeiduur. Vertoont vrij weinig nabloei.
Gewenst aantal planten per m2: 70.
Doperwt: lichtgroen en fijn tot zeer fijn.
Opbrengst: goed.
Ziekten: onvatbaar voor Amerikaanse vaatziekte en topvergeling.
IM - Reinette

Kw.r. aangevr. K: S/uis & Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Is beproevenswaardig in de teelt voor de industrie. Is vooral geschikt voor verwerking tot een
gesteriliseerd produkt in glas of blik. Kan bij verwerking soms wat vertroebeling van de opgiet geven.
Vrij laat, gekreuktzadig ras. Vormt een lang en redelijk stevig gewas met een middelmatig korte
tot vrij korte bloeiduur. Vertoont vrij weinig nabloei.
Gewenst aantal planten per m2: 75.
Doperwt: lichtgroen en extra fijn.
Opbrengst: goed.
Ziekten: onvatbaar voor Amerikaanse vaatziekte.
N - Rhonette

Kw.r. 1992. K: Sluis & Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Is beproevenswaardig in de teelt voor de industrie. Is vooral geschikt voor verwerking tot een
gesteriliseerd produkt in glas of blik. Kan bij verwerking soms wat vertroebeling van de opgiet geven.
Laat, gekreuktzadig ras. Vormt een lang tot zeer lang en vrij stevig gewas met een middelmatig
korte tot vrij korte bloeiduur. Vertoont weinig nabloei.
Gewenst aantal planten per m2: 75.
Doperwt: lichtgroen en extra fijn.
Opbrengst: goed.
Ziekten: onvatbaar voor Amerikaanse vaatziekte.
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N - Valette

Kw.r. 1992. K: Sluis & Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Is beproevenswaardig in de teelt voor de industrie. Is vooral geschikt voor verwerking tot een
gesteriliseerd produkt in glas of blik.
Middenvroeg, rondzadig ras. Vormt een vrij lang en redelijk stevig gewas met een middelmatig
korte bloeiduur. Vertoont vrij weinig nabloei.
Gewenst aantal planten per m2: 85.
Doperwt: lichtgroen en extra fijn.
Opbrengst: goed tot zeer goed.
Ziekten: onvatbaar voor Amerikaanse vaatziekte.
in beproeving zijnde rassen *)
Atlanta

K: Vilmorin S.A., Beaufort-en-Vallée, Frankrijk.

Is beproevenswaardig in de teelt voor de industrie. Is vooral geschikt voor verwerking tot een
gesteriliseerd produkt in glas of blik.
Zeer vroeg, rondzadig ras. Vormt een middellang en vrij stevig gewas met een vrij lange bloei
duur. Vertoont weinig nabloei.
Gewenst aantal planten per m2: 100.
Doperwt: lichtgroen en extra fijn.
Opbrengst: zeer goed.

Rassen met donkergroene erwten
A — Darfon

Kw.r. 1987. K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Voldoet goed in de teelt voor de industrie. Is vooral geschikt voor verwerking tot een diepvriesprodukt.
Vrij laat tot laat, gekreuktzadig ras. Vormt een lang en middelmatig stevig gewas met een vrij
korte bloeiduur.
Gewenst aantal planten per m2: 75 tot 80.
Doperwt: donkergroen en fijn tot zeer fijn.
Opbrengst: zeer goed.
Ziekten: onvatbaar voor Amerikaanse vaatziekte en topvergeling.
A — Waverex

K: Van Waveren-Pflanzenzucht GmbH, Göttingen, Duitsland.

Voldoet goed in de teelt voor de industrie. Is vooral geschikt voor verwerking tot een diepvriesprodukt.
Laat, gekreuktzadig ras. Vormt een lang en vrij stevig gewas.
Gewenst aantal planten per m2: 90 tot 100.
Doperwt: donkergroen en fijn tot zeer fijn.
Opbrengst: zeer goed.
Ziekten: onvatbaar voor Amerikaanse vaatziekte en topvergeling.

*) Zie ook: "De toelating van beproevingsmateriaal" op blz. 10.
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Groene bloemkool
!Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis)
De teelt van groene bloemkool is in Nederland nog betrekkelijk jong en zeer beperkt van om
vang. De eerste aanvoer aan de veilingen vond in 1984 plaats. Toen werden er 9.000 stuks aan
gevoerd ter waarde van ongeveer 23.000 gulden. In de jaren daarna groeide de aanvoer vrij snel.
De laatste drie jaar schommelde de aanvoer tussen de 1 en 1,5 miljoen stuks en was de handels
waarde 1 â 1,5 miljoen gulden. Op basis van deze cijfers kan het areaal geschat worden op onge
veer 70 ha. De teelt vindt vooral plaats in West-Friesland. Ongeveer 70% van de totale aanvoer
wordt op de veiling WFO aangevoerd. Ook vindt de teelt plaats in de omgeving van Barendrecht.
Ongeveer 20% van de aanvoer werd de laatste jaren geëxporteerd naar vooral Duitsland.
Het rassenaanbod is nog dermate beperkt dat er nog niet voor elke teeltperiode een geschikt
ras is. Voor groene bloemkool is de zomerteelt de moeilijkste. De grootste aanvoer vindt dan
ook plaats in de perioden eind juni tot eind juli en september tot en met november. Oktober is
de belangrijkste aanvoermaand.
Voor de teeltperiodes met de daarbij behorende zaai- en planttijden kan verwezen worden naar
het hoofdstuk Bloemkool. Het belangrijkste verschil met de teelt van witte bloemkool is dat de
kool niet gedekt behoeft te worden, hetgeen al gauw zo'n 90 uur arbeid per ha scheelt. Ook de
belangrijkste raseigenschappen, kwaliteitskenmerken en ziekten en niet-parasitaire afwijkingen
komen overeen met die van witte bloemkool.

Rasbeschrijvingen
A — Alverda

Kw.r. 1986. K: Rijk Zwaan B.V., De Lier in samenwerking
met Meo Voto Zaden B. V., Andijk.

Voldoet goed in de weeuwenteelt, de januarizaai, de vrijsterteelt en in de herfstteelten en redelijk
in de zomerteelt. In de zomerteelt is de kans op schift en doorwas vrij groot.
Heeft halfopgericht, iets golvend, goedontwikkeld, smal, donker- tot blauwgroen blad en heeft,
vooral in de herfstteelt, een middellange groeiduur. Is niet zelfdekkend. Is goed uniform.
De kool is lichtgroen, vrij diep, middelgroot, middelmatig bonkig, vrij grof van korrel, goed vast,
weinig schiftgevoelig en vrij gevoelig voor doorwas.
De produktie aan klasse I is voldoende. Doorwas is de belangrijkste oorzaak van het ontstaan
van klasse II.
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Knolselderij
(Apium graveolens L, var. rapaceum (Mill.) DCJ
Het areaal knolselderij was aan het eind van de jaren zeventig nog ruim 2.000 ha. In de eerste
helft van de jaren tachtig kromp het areaal, doordat vooral de contractteelt voor de industrie sterk
in belangrijkheid afnam. Van de ongeveer 2.000 ha in 1979 was ongeveer 1.250 ha contractteelt
voor de industrie, dat was zo'n 60%. De laatste jaren schommelde het areaal rond de 1.300 ha,
waarvan ongeveer 40% contractteelt voor de industrie. De teelt vindt vooral plaats in het zuid
westen van het land, westelijk Noord-Brabant, Zeeland en de Zuidhollandse eilanden waar zich
80% van het areaal bevindt.
De handelsproduktie bedroeg de laatste jaren 40.000 à 50.000 ton ter waarde van ruim 10 â 12
miljoen gulden. Daarvan wordt ongeveer ruim 65% geëxporteerd naar vooral Duitsland, Frank
rijk en België. Een groot deel hiervan is bestemd voor de industrie. De Nederlandse industrie ver
werkt circa 15% van de totale handelsproduktie. De industriële verwerking is gericht op drogen,
verwerking tot tafelzuren en diepvriezen. De rest van de produktie is bestemd voor de binnen
landse, verse markt. De veilingaanvoer was de laatste jaren ongeveer 6.000 ton ter waarde van
zo'n 3,5 miljoen gulden en vond vooral plaats in de maanden oktober tot en met maart.
Voor de normale teelt worden er tussen de 45.000 en 50.000 planten per ha geplant (50 x 40 cm).
Bladrijke rassen moeten iets ruimer geplant worden dan bladarme rassen. De bladrijke rassen hebben
een lange groeiperiode nodig en dienen daartoe dan ook tijdig (eerste helft maart) gezaaid en
geplant te worden (tweede helft mei) op een afstand van 50 x 50 cm. De minderbladrijke rassen
hebben een wat kortere groeiperiode en kunnen nog tot half april gezaaid worden en nog tot
begin juni geplant worden op een afstand van 40 x 50 cm. Bij de teelt voor de verse markt wordt
soms nauwer geplant, bijvoorbeeld 30 x 25 cm. Daarbij heeft men dan nog de keuze tussen het
blijver-en-wijker-systeem en het voor-de-voet-op wegbossen. In het eerste geval wordt in juli om
en om gerooid. De kleine knolletjes worden dan met blad geveild en de overige planten laat men
uitgroeien om die in de herfst als knol te rooien. Als de prijzen in juli goed zijn, wordt ook wel
de gehele oogst als kleine knol met blad afgezet. Door opkweek onder verwarmd glas en door
bedekking met folie in het voorjaar kan vooral de oogst voor de verse markt aanzienlijk vervroegd
worden.
De knollen kunnen direct worden afgezet voor de verse markt of bij de industrie. Veelal worden
ze echter nog enige tijd (tot april) bewaard. Voor de teelt van knollen, die in een kas worden
opgekuild om in de loop van de winter met een pruikje vers blad te worden verkocht, zijn alle
rassen bruikbaar, mits uitgegaan wordt van jonge, gezonde knollen. De rassen van het Roem
van Zwijndrecht-type voldoen echter het best, daar deze het snelst uitlopen en een vol pruikje
met vers blad vormen.
Selderijmozaïekvirus kan de opbrengst aanzienlijk verlagen. Ernstige schade hierdoor is tot nu
toe alleen in het zuidwesten van ons land waargenomen. De gevoeligheid van de rassen voor
dit virus loopt uiteen. Een belangrijke schimmelziekte is bladvlekkenziekte (Septoria apiicola), die
vooral bij warm en nat weer nogal schadelijk kan zijn. Schurft (Phoma apiicolaj veroorzaakt zwarte
tot zwartbruine plekken op de buitenkant van de knol. Deze kunnen tot rotting overgaan, waarbij
de knol ook inwendig wordt aangetast. Schurftaantasting wordt bevorderd door slechte teeltomstandigheiden. Ook is er soms sprake van zaadbesmetting, waardoor de planten later moge
lijk worden aangetast. De laatste jaren komt ook de rattenkeutelziekte (Sclerotinia sclerotiorum!
in hinderlijke mate voor in knolselderij. Ook kan bacteriënrot (Erwinia carotovora) schade veroor
zaken. Deze aantasting is secundair en ontstaat op verwondingen. De aantasting is erger als al
vroeg een te bladrijk gewas ontstaat door een te nauwe plantafstand. De belangrijkste dierlijke
beschadigers zijn bladluizen en wantsen. Inwendig bruin, veroorzaakt door boriumgebrek, kan
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voorkomen worden door enkele malen met een borium bevattend middel te spuiten. Voorts kan
het voorkomen van zwarte harten een probleem zijn. Deze fysiogene afwijking treedt op als in
te droge omstandigheden de jonge bladeren de verdamping niet kunnen bijhouden, waardoor
er in deze bladeren calciumgebrek ontstaat en ze verdrogen en zwart worden. Secundair kan
daarop ook bacteriënrot ontstaan.
Bij de rassenkeuze van knolselderij speelt vooral het teeltdoel een belangrijke rol. Voor de industrie
zijn vooral de verwerkingseigenschappen bepalend. Voor de verse markt zijn deze eigenlijk van
minder belang. Gezien echter het feit dat de verwerkende industrie de belangrijkste afnemer van
dit gewas is, bepaalt deze in hoge mate de rassenkeuze. Rassen die alleen geschikt zijn voor de
verse markt beperken de teler dermate in zijn afzetmogelijkheden, dat dergelijke rassen eigenlijk
ongeschikt zijn. Rassen die geschikt zijn voor de verwerkende industrie kunnen wel afgezet wor
den op de verse markt. Het omgekeerde is meestal niet het geval. Hierdoor worden vrijwel geen
anthocyaanhoudende rassen meer geteeld.
Bij de teelt van knolselderij spelen de volgende eigenschappen een rol:
Loofeigenschappen. Langlooftypen hebben doorgaans een langere groeiperiode en dienen wat
eerder te worden gezaaid en geplant dan de rassen met kort loof. Rassen met lang en niet opge
richt loof moeten ruimer geplant worden. Een goed-door-het-loof bedekte knol ondervindt min
der schade door vroeg invallende nachtvorst.
Worteleigenschappen. De beworteling moet zoveel mogelijk aan de onderkant van de knol ge
concentreerd zijn om rooibeschadiging en schilverlies te beperken. Voorts geeft de industrie de
voorkeur aan rassen met betrekkelijk fijne wortels. De hoeveelheid wortels mag niet te groot zijn.
Diepgroeiende knollen hebben het voordeel dat ze beter beschermd zijn tegen slechte weersin
vloeden, maar het nadeel dat ze moeilijk te rooien zijn, wat vooral op zwaardere grond proble
men kan geven.
Knolvorm, gladheid en kleur. De vorm moet zo rond mogelijk zijn. Wangen en groeven geven
te veel schilverlies. De voorkeur gaat uit naar rassen met een mooie blanke kleur, wat er in de
praktijk op neerkomt dat anthocyaanhoudende rassen minder geschikt zijn.
Inwendige knoleigenschappen. Er zijn grote rasverschillen in gevoeligheid voor hol worden. Rassen
die gemakkelijk hol worden, zijn wat minder gewenst. Als gewassen sterker doorgroeien, neemt
de holheid doorgaans toe. Verhoging van het plantgetal biedt bij gevoelige rassen mogelijkheden
om de holheid te beperken, daar de doorgroei dan minder lang aanhoudt. Het vlees moet tot
midden in de knol goed vast zijn. Sponzige knollen zijn minder geschikt voor industriële verwer
king. De inwendige kleur moet zo blank mogelijk zijn en tijdens het verwerkingsproces ook goed
blank blijven. Ook mogen inwendige verkleuringen als donkere pitjes of vlekjes niet voorkomen
en tijdens het verwerkingsproces niet in aantal toenemen. Doordat de consument steeds meer
bezwaar maakt tegen het gebruik van sulfiet om de kleur blank te houden, is het inwendig blank
blijven de laatste jaren een nog belangrijker raskenmerk geworden. Rassen met anthocyaan zijn
in het algemeen aanzienlijk slechter van kleur dan anthocyaanvrije rassen. Vooral als de tijd tus
sen snijden en verdere verwerking wat langer duurt, komt dit euvel naar voren. Drogerijen geven
nog slechts incidenteel de voorkeur aan anthocyaanhoudende rassen, omdat die een beter aro
ma en een hoger drogestofgehalte hebben dan blanke rassen. Bij het drogen van dergelijke ras
sen moet wel sulfiet gebruikt worden.
Bewaarbaarheid. Niet alle geproduceerde knollen kunnen direct verwerkt worden. Rassen die
bij langere opslag in bewaarplaatsen minder indrogen en minder uitval door rot geven, verdienen
de voorkeur.
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Produktiviteit. Het spreekt voor zich dat naast alle genoemde kenmerken op kwaliteitsgebied
de produktiviteit voor de teler uiterst belangrijk is. Er komen grote verschillen in produktiviteit
tussen de rassen voor.

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
A — Brilliant

Kw.r. 1988. K: Bejo Zaden B.V., Warmenhuizen.

Voldoet goed in alle teeltwijzen.
Anthocyaanvrij, vrij weinig loof, goede knolbedekking. Wortels vrij hoog, vrij grof, vrij veel. Knol
rond tot trapeziumvormig, matig hoog boven de grond, glad, vrij weinig gevoelig voor hol wor
den, goed vast. Is zowel vers als enige tijd na snijden inwendig goed van kleur; vrijwel geen ver
kleuringen. Weinig aromatisch. Vrij hoge tot hoge produktie, vrij goed bewaarbaar. Gevoelig
heid voor selderijmozaïekvirus niet bekend.
B — Diamant

Kw.r. 1988. K: Bejo Zaden B.V., Warmenhuizen.

Voldoet vrij goed in alle teeltwijzen.
Anthocyaanvrij, vrij veel loof, matige knolbedekking. Wortels laag, vrij fijn, vrij veel. Knol rond
tot trapeziumvormig, vrij hoog boven de grond, glad, wat gevoelig voor hol worden, goed vast.
Is zowel vers als enige tijd na snijden inwendig matig van kleur; wat verkleuringen. Zwak aroma.
Hoge produktie, goed bewaarbaar. Gevoeligheid voor selderijmozaïekvirus niet bekend.
O — Luna

Kw.r. 1989. K: Bejo Zaden B.V., Warmenhuizen.

Voldoet redelijk in alle teeltwijzen, doch is vooral geschikt voor de verse markt.
Anthocyaanvrije hybride met weinig loof, vrij goede knolbedekking. Wortels middelhoog, vrij grof,
vrij veel. Knol rond tot trapeziumvormig, vrij hoog boven de grond, glad, weinig gevoelig voor
hol worden, goed vast. Is zowel vers als enig tijd na snijden inwendig matig van kleur; vrijwel
geen verkleuringen. Redelijke produktie, goed bewaarbaar. Gevoeligheid voor selderijmozaïekvi
rus niet bekend.
A — Monarch

Kw.r. 1978. K: Walter Hild, Marbach, Duitsland.
V: Nunhems Zaden B.V., Haelen (L.j.

Voldoet goed in alle teeltwijzen, doch is vooral geschikt voor de teelt voor de verwerkende in
dustrie.
Anthocyaanvrij, vrij weinig loof, goede knolbedekking. Wortels vrij hoog, vrij fijn, vrij veel. Knol
rond tot trapeziumvormig, matig hoog boven de grond, vrij glad, zeer gevoelig voor hol worden,
goed vast. Is zowel vers en enige tijd na snijden inwendig zeer goed van kleur; vrijwel geen ver
kleuringen. Vrij zwak aroma. Vrij hoge tot hoge produktie, vrij goed bewaarbaar, matig schilrendement. Vrij weinig gevoelig voor selderijmozaïekvirus.
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O - Ofir

Kw.r. 1984. K: Rijk Zwaan B. V., De Lier,

Voldoet redelijk in alle teeltwijzen.
Anthocyaanvrij, zeer weinig loof, zeer goede knolbedekking. Wortels, vrij hoog, fijn en vrij veel.
Knol vrij rond, matig hoog boven de grond, vrij glad, zeer weinig gevoelig voor hol worden, zeer
vast. Is zowel vers als enige tijd na snijden inwendig matig van kleur; vrij weinig verkleuringen.
Goed aroma. Zeer matige produktie, zeer goed bewaarbaar, vrij hoog schilrendement. Middel
matig gevoelig voor selderijmozaïekvirus.
O — Roem van Zwijndrecht

Roem van Zwijndrecht, Rijk Zwaan B. V., De Lier.

Voldoet redelijk in de teelt voor de verse markt voor de afzet in het voorjaar met een bladpruikje.
Is ook vrij goed geschikt voor de verwerking tot gedroogd produkt, als sulfiet wordt gebruikt.
Anthocyaanhoudend, veel loof, goede knolbedekking. Wortels vrij laag, fijn en veel. Knol rond
tot trapeziumvormig, vrij laag boven de grond, niet glad, vrij weinig gevoelig voor hol worden,
redelijk vast, inwendig redelijk van kleur, vrij weinig verkleuringen; kleur wordt na snijden snel
slechter. Matige produktie, goed bewaarbaar, matig schilrendement. Heeft een goed aroma en
een hoog drogestofgehalte en is daardoor speciaal geschikt voor drogen. Zeer gevoelig voor sel
derijmozaïekvirus.
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Knolvenkel
(Foeniculum vulgare P. MilU
Knolvenkel is een gewas uit de familie van de schermbloemigen, waartoe ook peen, kervel, pe
terselie en selderij behoren. Bij knolvenkel zijn de bladstelen aan het ondereind verdikt en vormen
een schijnknol, die plat of bol van vorm kan zijn.
De teelt van knolvenkel wordt vooral in de landen rond de Middellandse Zee aangetroffen. In
Nederland bedroeg het areaal in de vollegrond de laatste jaren naar schatting 200 ha. Het areaal
in Nederland is minder dan 1 % van het gezamenlijke Italiaanse en Spaanse areaal. De handelsproduktie bedroeg de laatste jaren 4,5 â 5 miljoen kg ter waarde van circa 7 miljoen gulden. Vooral
de afzet in de zomermaanden is voor de Nederlandse telers interessant, omdat in deze periode
vanuit het zuiden weinig knolvenkel wordt aangevoerd. Daardoor bestaan goede mogelijkheden
voor export. Een kleine 80% van de handelsproduktie wordt over de grens afgezet. Frankrijk is
de belangrijkste afnemer met ongeveer 45% van de export, gevolgd door Duitsland en Engeland
met respectievelijk 25 en 10% van de geëxporteerde hoeveelheid. De Nederlandse knolvenkel
wordt vooral in de zomer en vroege herfst aangevoerd. In de maanden augustus, september en
oktober is de aanvoer het grootst.
Knolvenkel wordt in de periode tussen half juni en eind november geoogst. Voor de vroege teelt
wordt in februari of begin maart op perspotten gezaaid. Om schieten te voorkomen, dient er bij
de opkweek een temperatuur van 14 tot 17 °C aangehouden te worden. Voor de overige teelten
worden vaak kluitplanten gebruikt. In de zomer wordt ook direct ter plaatse gezaaid vanwege
de hoge kosten van de opkweek van de planten. Het oogsten is handwerk. Na de oogst kan het
produkt enige tijd in de koelcel worden bewaard.
Knolvenkel kan door diverse ziekten en plagen worden aangetast, zoals sclerotiënrot (Sclerotinia
slerotiorum), kiemplantenziekte (Pythium spp.) en grauwe schimmel (Botrytis cinerea!. Op natte
percelen of op gronden met storende lagen in het profiel kan violet wortelrat (Helicobasidium
brebissonii) optreden. Ook wortelvlieg kan problemen geven bij de teelt van knolvenkel. Proble
men als barsten en sprantvorming ontstaan bij onregelmatige groei. Barsten komt vooral voor
bij rijpe knollen.
Belangrijke raseigenschappen bij knolvenkel zijn:
Produktie en kwaliteit. Een hoge produktie met een goed percentage klasse I is gewenst.
Knolvorm. Er bestaan rassen met platte en rassen met bolle knollen. Daarnaast hebben teeltomstan
digheden grote invloed op de knolvorm. Een bolle vorm is van groot belang. Elders in Europa
wordt vaak een boller produkt dan het Nederlandse geleverd, wat een ongunstige invloed op de
Nederlandse concurrentiepositie kan hebben. Een lange pit en zijscheuten geven een minder goede
vorm. De hoogte van de knol moet bij voorkeur niet meer dan V/i maal de diameter bedragen.
Kleur. Een helderwitte kleur is gewenst.
Uniformiteit. Een goede uniformiteit draagt ertoe bij dat bij de oogst zoveel mogelijk knollen van
dezelfde grootte worden geoogst. Hierdoor komen er minder te kleine knollen voor en wordt het
sorteren vereenvoudigd.
Schietgevoeligheid. Er bestaan rasverschillen in schietgevoeligheid. In goede teeltomstandig
heden hoeft met het aanbevolen assortiment schieten geen problemen op te leveren.
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Overzicht van de eigenschappen van knolvenkelrassen voor de zomerteelt
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
Onderzoek 1990.
relatieve pitlengte2)

65
6
7
65

O

relatieve knoldiamel

6
6
75
65

:•

percentage schot

Argo
Fino
Heracles
Pollux

O
c
j*:

relatieve opbrengst
klasse I

ras

E
O
>
O
c

uniformiteit1)

o>

65
55
7
6

100
100
94
106

8
4
3
9

99
97
103
100

44
45
38
47

1)

Een hoger cijfer betekent respectievelijk een betere knoivorm, kleuren uniformiteit. 2) Pitlengte als percenta
ge van de knolhoogte.

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
A/A/A —

Argo

K: Rijk Zwaan B. V., De Lier.

Voldoet goed in de vroege teelt, de zomer- en de herfstteelt.
Heeft een redelijke knoivorm en een redelijke tot vrij goede kleur en uniformiteit. Geeft een goe
de opbrengst aan klasse I. Is vrij gevoelig voor schot. Heeft een vrij goede knoldiameter en een
middelkorte pit.
B/B/B —

Fino

K: Eidg. Forschungsanstalt für Obst- Wein- und Gartenbau, WädenswillZwitserland.

Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht. Tussen de herkomsten komen ver
schillen voor in bolvorm en in schietneiging.
Voldoet vrij goed in de vroege teelt, de zomer- en de herfstteelt.
Heeft een redelijke knoivorm en kleur en een matige tot redelijke uniformiteit. Geeft een goede
opbrengst aan klasse I. Is weinig gevoelig voor schot. Heeft een wat kleine knoldiameter en een
middelkorte pit.
- I B / — — Heracles

K: Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht.

Voldoet vrij goed in de zomerteelt.
Heeft een vrij goede tot goede knoivorm en een vrij goede kleur en uniformiteit. Is gevoelig voor
bruine randjes aan de bladstelen, wat in een later stadium tot rot kan overgaan; dit is het groot
ste nadeel van dit ras, waardoor het niet geschikt is voor de herfstteelt. Geeft een matige op
brengst aan klasse I. Is weinig gevoelig voor schot. Heeft een goede knoldiameter en een korte
pit.

112

knolvenkel
-/N/IM — Pollux

K: Rijk Zwaan B.V., De Lier.

Is beproevenswaardig in de zomer- en herfstteelt.
Heeft een redelijke tot vrij goede knolvorm en kleur en een redelijke uniformiteit. Geeft een goe
de tot zeer goede opbrengst aan klasse I. Is vrij gevoelig voor schot. Heeft een vrij goede knol
diameter en een middelkorte pit.
In beproeving zijnde rassen *)
Atos

K: Sluis 8- Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Is beproevenswaardig in de zomer- en de herfstteelt. Heeft een goede knolvorm en een vrij góe
de uniformiteit. Geeft een goede opbrengst. Is vrij weinig gevoelig voor schot. Heeft een goede
knoldiameter.

* ) Zie ook: "De toelating van beproevingsmateriaal" op blz. 10.
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Koolraap
(Brassica napus var. napobrassica (L.) Rehb. }
De teelt van koolraap is van vrij geringe omvang en is volgens ingewijden een ondergewaardeer
de groente. In 1991 lag het areaal tussen de 150 en 200 ha. Van koolraap afzonderlijk is de handelsproduktie niet bekend. De door het PGF gegeven handelsproduktie geldt voor alle knollen
en rapen, doch bestaat voornamelijk uit die van koolrapen. Volgens het PGF was de handelspro
duktie in 1991 10,5 duizend ton met een waarde van bijna 4,5 miljoen gulden. Slechts een klein
gedeelte wordt geveild. Een flink gedeelte wordt rechtstreeks aan de industrie geleverd. De rest
wordt buiten de veiling om verhandeld. De industriële verwerking is gericht op diepvriezen, dro
gen voor kant-en-klare groentemengsels en soepen en conserveren in kant-en-klare stamppot.
Van jaar tot jaar kunnen de prijzen flink schommelen. Op veiling ZHZ was de middenprijs in 1989
f 0,25, terwijl in 1991 een middenprijs van ƒ0,50 werd gehaald. De aanvoerperiode loopt vooral
van september tot en met maart, terwijl tot in mei nog langbewaarde rapen worden aangevoerd.
De teelt vindt hoofdzakelijk plaats op kleigrond in Noord-Friesland, Groningen, Drente en in de
Bommeler Waard. Ook in Zeeland en West-Brabant komt de teelt op beperkte schaal voor. Kool
rapen worden overwegend op rijen ter plaatse gezaaid en later teruggedund tot 35 cm in de rijen.
De afstand tussen de rijen is 50 cm. De zaaiperiode loopt van eind mei tot eind juni. Vroeggezaaide koolrapen worden gemakkelijk houtig. Daarom is zaaien voor eind mei niet zonder risico. Ook
wordt wel op een plantenbed gezaaid en uitgeplant. Het laatste is het geval als er een nateelt
wordt gepleegd, bijvoorbeeld na vroege aardappelen. De witvlezige rassen kunnen tot 20 juni
gezaaid worden en de geelvlezige tot 30 juni. Er wordt dan in de tweede helft van juli geplant.
De oogst vindt plaats in de maanden oktober tot en met december en bedraagt zo'n 65 ton per
ha. Aan het eind van de groeiperiode kan het knolgewicht nog aanmerkelijk toenemen. Op het
veld kunnen koolrapen lichte vorst verdragen. Door de vorst kan de smaak zelfs verbeteren, doordat
de rapen zoeter worden. Naarmate de knollen langer te velde staan, neemt echter de kans op
houtig (stokkig) worden toe. Er wordt vooral geoogst met aangepaste bietenrooiers.
Een te rijke grond geeft een te sterke groei, waardoor de kans op holle koppen groot is. Holle
koppen gaan gemakkelijk rotten. Bovendien is een teveel aan stikstof nadelig voor de smaak.
Koolrapen zijn gevoelig voor boriumgebrek. Een ruw, kurkachtig oppervlak is een aanwijzing hier
voor. Rapen met boriumgebrek vertonen inwendig glazige vlekken, die bruin verkleuren. Bij ern
stig boriumgebrek ontstaan holle koppen, die gemakkelijk gaan rotten.
Een belangrijke schimmelziekte is valse meeldauw (Peronospora parasitica), die de plant in een
jong stadium reeds kan aantasten. Op rijpende koolrapen kan de schimmel via het blad naar de
kop groeien. Dergelijke knollen vertonen bruine vlekjes en/of streepjes in het weefsel.
Na de oogst kan het produkt tot in mei bewaard worden in luchtgekoelde bewaarplaatsen of in
koelcellen. Incidenteel wordt nog in een kuil bewaard.
Bij de rassenkeuze zijn naast de vleeskleur de onderstaande zaken van belang:
Vorm. De knol moet rond, glad, niet vertakt, zonder deuken en gemakkelijk rooibaar zijn. De
hals moet zo fijn en zo kort mogelijk zijn. Voor de industriële verwerking geeft men de voorkeur
aan grote knollen met een maximumdiameter van 25 cm.
Kwaliteit. De inwendige kleur moet egaal geel of wit zijn. De knol moet mals en niet houtig,
hol of glazig zijn.
Bewaarbaarheid. Daar de koolrapen gedurende een lange periode uit de bewaring geleverd moeten
kunnen worden, moet de knol een goede weerstand tegen rotten hebben. Rot kan veroorzaakt
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worden door natrot (Erwinia carotovora), sclerotiënrot {Sclerotinia sclerotiorum), zwartrot IThanatephorus cucumerisi en grauwe schimmel (Botrytis cinerea). Bij bewaarde koolrapen kan het
centrale gedeelte van de knol zwart verkleuren door valse meeldauw.
Type. Er zijn geel- en witvlezige typen. Daarnaast komen er diverse kleuren van de kop voor.
In Nederland worden, afhankelijk van het gebruiksdoel, geel- en witvlezige typen geteeld. De rassen
met groene, rode of paarse koppen hebben doorgaans een minder goede consumptiewaarde en
worden hoofdzakelijk voor veevoeder gebruikt.

Rasbeschrijvingen
Geelvlezige rassen
De rassen uit deze groep worden zowel voor de industrie als voor de verse consumptie geteeld.
De geelvlezige koolraap wordt door de industrie vooral diepgevroren, doch ook in gedroogde groen
temengsels gebruikt. De witvlezige rassen zijn daarvoor niet gevraagd.
A — Friese Gele
Voldoet goed in de teelt van koolrapen voor zowel de verse consumptie als voor de industriële
verwerking.
Geeft een ronde tot ovale, geelvlezige koolraap met een iets paarse, bronskleurige kop en een
fijne hals. Is weinig vertakt en zeer goed rooibaar. Heeft een zeer goede consumptiewaarde, vooral
omdat dit ras sterk is tegen glazigheid en houtigheid. De bewaarbaarheid kan soms wat tegenvallen.
Het loof is spreidend, lichtgroen, matig ontwikkeld en bedekt de grond slechts matig. Het loof
blijft vrij lang groen.
Door de firma D.S. Runia & Zn. te Berlikum (Friesland) wordt de bestgewaardeerde selectie
verhandeld.

Witvlezige rassen
Representanten van deze groep worden alleen voor de industriële verwerking geteeld. Het Pro
dukt wordt hoofdzakelijk gedroogd.
Ronde tot ovale, witvlezige raap met een fijne hals, weinig vertakt, weinig gevoelig voor holwor
den en barsten, goed rooibaar. Doorgaans weinig gevoelig voor glazigheid.
Uit proeven is gebleken dat de selectie van H. Heerema B.V. te Groningen het meest geschikte
type voor verwerking door de industrie is.
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Koolrabi
(Brassica oteracea L. convar. acephala (DC.) alef. var, gongylodes)
De teelt van koolrabi in de vollegrond is in Nederland van zeer geringe omvang. De teelt in de
vollegrond komt verspreid over het zuiden van ons land voor. Het areaal in 1991 moet op basis
van de door het PGF geregistreerde handelsproduktie, 6,0 miljoen kg ter waarde van 1,8 miljoen
gulden, geschat worden op 125 ha. Circa 15% van de produktie is bestemd voor export, voorna
melijk naar Duitsland, en ongeveer 75% wordt naar de industrie afgezet. De industrie verwerkt
de koolrabi voornamelijk tot een diepgevroren produkt. Enige jaren geleden was de teelt van koolrabi
in Nederland belangrijker. Door concurrentie in Duitsland van het Italiaanse en het Duitse pro
dukt stagneerde de export en kromp de teelt aanzienlijk in. De perspectieven voor de koolrabi
teelt zijn dan ook slecht.
De teelt voor de verse markt wordt onderverdeeld in een vroege teelt, een zomer- en een herfstteelt. Voor de vroege teelt wordt vanaf februari op perspotjes gezaaid. De opkweek vindt onder
glas bij een temperatuur van minstens 15 °C plaats. Er kan vanaf de tweede helft van maart uitgeplant worden. Een veelgebruikte plantafstand is 30 x 25 cm. Voor de zomer- en de herfstteelt
wordt vanaf half april tot eind juli gezaaid. Hoewel er ter plaatse gezaaid kan worden, gebruikt
men veelal perspotplanten. De opkweek vindt dan onder koud glas plaats. In de zomerteelt is
de plantafstand vaak 30 x 30 cm en in de herfstteelt 40 x 30 cm.
De belangrijkste schimmelziekten zijn: valse meeldauw tPeronosporaparasitica), botrytis (Botrytis
cinerea) en knolvoet (Plasmodiophora brassicae).
Belangrijke eigenschappen die bij de rassenkeuze een rol spelen, zijn:
Vroegheid. Vooral in de vroege teelt kan de vroegheid een belangrijke rol spelen in verband met
primeurprijzen. Een te lange groeiduur kan voor de zomer- en herfstteelt met name op intensieve
groenteteeltbedrijven ook een duidelijk nadeel zijn. Daarnaast is de vroegheid van belang in ver
band met de oogstplanning.
Bladeigenschappen. Voor een goede presentatie in het fust dient koolrabi voldoende lang blad
te hebben. Te lang blad doet echter afbreuk aan de presentatie. In verband met botrytis verdient
een opgerichte bladstand de voorkeur. Het blad moet tevens zoveel mogelijk vrij zijn van ziekten
zoals valse meeldauw. Een fijne bladinplant en een opgerichte bladstand zijn gewenst.
Knolkwaliteit. De consument verlangt een ronde tot iets platronde knol. De witte rassen zijn
veel meer gevraagd dan de blauwe. Blauwe rassen worden in Nederland niet of nauwelijks ge
teeld. Een putje boven op de knol is ongewenst, omdat daarin water kan blijven staan, waardoor
rotting kan optreden. De rassen dienen weinig gevoelig voor barsten en aanslag aan de onder
kant van de knol te zijn. Als het pootje van de knol te kort is, zit de knol te dicht bij de grond.
Bij neerslag of beregening geeft dit vervuiling van de knol. Bij een te kort pootje is de kans op
rot en verruwing van de knol aan de onderkant ook groter. Om deze redenen is ook een stevig
pootje gewenst. Anthocyaanhoudende rassen kunnen door koude rood verkleuren.
Uniformiteit. Een goede uniformiteit, vooral ten aanzien van het gelijktijdig afrijpen is zeer be
langrijk. Naarmate de uniformiteit groter is, hoeft er minder vaak te worden doorgeoogst. Hybri
den zijn in het algemeen uniformer dan selecties.
Vezeligheid. Vezelige koolrabi is uitermate ongewenst. Omdat dit door de consument bij aan
koop niet geconstateerd kan worden, leidt dit tot marktbederf. Vezeligheid kan visueel beoor
deeld worden. Beter is het sensorisch vaststellen van de vezeligheid, omdat niet alle zichtbare
vezels sensorisch als vezelig ervaren worden.
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Rassentabel met rubricering naar teeltwijze
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
ras

vroege
teelt

Express Forcer
Kolpak
Korist
Quick Star
Wupper

zomer- en
herfstteelt

A

-

A
A
B
A

-

A
A
A

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.

A/ - — Express Forcer

K: Takii S Co. Ltd., Kyoto, Japan.
V: Enza Zaden B. V., Enkhuizen.

Voldoet goed in de vroege teelt.
Extreem vroege hybride, die middelkort tot vrij kort, voldoende tot vrij fijn ingeplant blad heeft.
Heeft een platte tot platronde knol met een vrij lang pootje. Is vrij weinig tot weinig gevoelig
voor aanslag en zeer weinig gevoelig voor barsters. Is vrij weinig vezelig. De knol heeft bovenop
een putje.
- / A — Kolpak

K: Bejo Zaden B.V., Warmenhuizen.

Voldoet goed in de zomer- en de herfstteelt. Is vooral geschikt voor de industrie.
Vroege hybride die vrij lang tot lang, matig tot voldoende fijn ingeplant blad heeft. De knol is
platrond tot rond en heeft een vrij lang tot lang pootje. Is weinig gevoelig voor aanslag en zeer
weinig gevoelig voor barsters. Heeft een vrij goede vleeskleur. Is weinig vezelig.
A / A — Korist

K: Bejo Zaden B.V., Warmenhuizen.

Voldoet goed in de vroege teelt, de zomer- en de herfstteelt.
Zeer vroege hybride die vrij lang tot lang, voldoende fijn ingeplant blad heeft. De knol is platrond
tot plat. Is weinig gevoelig voor aanslag en zeer weinig gevoelig voor barsters. Is weinig vezelig.
A/B — Quickstar

K: Karl Hi/d, Marbach am Neckar, Duitsland.
V: Nunhems Zaden B.V., Haelen (LJ.

Voldoet goed in de vroege teelt en vrij goed in de zomer- en de herfstteelt.
Zeer vroege tot extreem vroege hybride die vrij lang blad heeft. De knol is platrond en heeft een
vrij lang tot lang pootje. Is zeer weinig gevoelig voor aanslag en vrij gevoelig voor barsters. Is
vrij weinig vezelig.
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A/A — Wupper

K: Rijk Zwaan B. V., De Lier.

Voldoet goed in de vroege teelt, de zomer- en de herfstteelt.
Vroege tot zeer vroege hybride die vrij lang tot lang, matig tot voldoende fijn ingeplant blad heeft.
De knol is platrond tot rond en heeft een vrij lang pootje. Is weinig gevoelig voor aanslag en zeer
weinig gevoelig voor barsters. Is voldoende sterk tegen vezeligheid.
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Kroot
(Beta vulgaris L. var. rubra LJ
Het areaal kroten in de vollegrond bedroeg in 1991 352 ha, waarvan 78 ha op contract werd ge
teeld. De handelsproduktie bedroeg 20,8 miljoen kg met een waarde van 5,6 miljoen gulden. Veel
van de kroten voor de verse markt worden gekookt alvorens te worden afgezet. Ongeveer 25%
van de kroten wordt door de verwerkende industrie afgenomen, waarbij de verwerking tot een
gesteriliseerd produkt in glas het belangrijkst is. Industriekroten worden daarnaast verwerkt tot
zoetzure conserven en tot diepvriesprodukt, terwijl het sap wordt gebruikt als kleurstof.
Bij de teelt van kroten worden de volgende teeltwijzen onderscheiden: de zeer vroege teelt, de
vroege teelt, de zomerteelt en de herfstteelt. Voor de zeer vroege teelt wordt in februari tot begin
maart in perspotten gezaaid, in april geplant en in mei of begin juni geoogst. Na het planten wordt
er vaak afgedekt met vliesdoek. In veel gevallen worden deze kroten in bossen van drie stuks
verhandeld. Voor de vroege teelt wordt in maart gezaaid en vanaf half juni tot half juli geoogst.
Voor de zomerteelt wordt in april gezaaid en in augustus en september geoogst. Voor de herfst
teelt wordt vanaf eind april tot eind mei gezaaid en geoogst in oktober en november. De kroten
vari deze teelt kunnen eventueel worden bewaard. Bij de laatste drie teeltwijzen wordt ter plaatse
gezaaid, terwijl de kroten bijna altijd zonder blad verhandeld worden. Herfstkroten worden voor
al in Noord-Holland geteeld en boskroten vooral op de Zuidhollandse eilanden en in de omgeving
vari Kampen.
Problemen die zich bij de bewaring kunnen voordoen, zijn: broei, slap worden, rotting als gevolg
van nog aanwezige loofresten en aantasting door schimmels. Daarnaast is het zogenaamde 'zwart'
een belangrijk probleem. De oorzaak hiervan is nog niet exact bekend, mogelijk is de schimmel
Phoma betae de veroorzaker. De eerste aantasting ontstaat waarschijnlijk al tijdens de teelt. Om
het 'zwart' worden tijdens de bewaring te beperken, dient naar een bewaartemperatuur van 3
tot 4 °C gestreefd te worden. Bij lagere temperaturen ontstaat er meer verkurking, bij hogere
temperaturen meer rot. Er bestaan voor wat betreft de gevoeligheid voor zwart verschillen tus
sen de rassen, die vooral tot uiting komen na bewaring. Deze verschillen zijn echter moeilijk vast
te stellen.
Tijdens de teelt kan het bietecysteaaltje (Heterodera schachtii) schade veroorzaken. De bieteke
ver en maden van de bietevlieg kunnen bij de opkomst de kiemplanten beschadigen. Uitval kan
ook veroorzaakt worden door wortelbrand (Pleospora betae). Het optreden van mozaïek (bietemozaïekvirus) en vergelingsziekte (bietevergelingsvirus) kunnen de groei van het gewas ongunstig
beïnvloeden. Beide virussen kunnen door luizen worden overgebracht. Bij schurft (Streptomycessoorten) ontstaan verkurkte plekken op de kroot en in een later stadium wratachtige uitwassen.
De kroot wordt daardoor onverkoopbaar. Er is nog onvoldoende bekend over verschillen in ge
voeligheid van de rassen voor deze ziekten en plagen. Vooral in de vroege teelt kan de gewasont
wikkeling ernstig worden belemmerd door bladvlekkenziekten (Cercospora betico/a en Ramularia betico/a). Voor deze ziekten zijn wel verschillen in gevoeligheid tussen de rassen bekend.
Naast diverse ziekten en plagen kan ook hartrot voorkomen. Dit wordt veroorzaakt door boriumgebrek en kan worden voorkomen door een juiste bemesting.
Bij de rassenkeuze zijn de volgende eigenschappen van belang:
Schieten. Vooral bij de zeer vroege en de vroege teelt, maar ook bij de zomerteelt, dienen de
rassen een goede schieterresistentie te bezitten.
Knolvorming. Vooral bij de zeer vroege teelt, maar ook bij de vroege teelt is een snelle, vroege
knolvorming van belang. De kroten worden met een minimumgewicht van 400 gram in bossen
van drie stuks aangevoerd.
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Uitwendige kwaliteit. Een smalle loofinplant en een ronde vorm zijn gewenst. Voor de zeer vroege
teelt worden echter vaak platronde rassen en selecties gebruikt, omdat deze vroeger geoogst
kunnen worden. Kroten dienen een fijne staart en een donkerrode kleur te hebben. De knollen
moeten zo glad mogelijk zijn. Bij de bewaring kan verkurking optreden, wat ongewenst is. Een
juiste bewaartemperatuur kan dit helpen voorkomen.
Inwendige kleur. Het inwendige van de kroot dient donkerrood en vrij van lichtgekleurde ringen
te zijn. Bij de zeer vroege teelt speelt de kleur echter een minder belangrijke rol. Zwart is zeer
ongewenst.
Opbrengst en sortering. De opbrengst is van groot belang. De sortering moet zo uniform moge
lijk zijn. Op de veilingen worden meestal de beste prijzen betaald voor sortering A en modjo A.
Kroten ingedeeld bij modjo A hebben een gewicht van 50 â 100 gram en een diameter die meestal
tussen 40 en 60 mm ligt. Kroten van sortering A wegen 100 tot 300 gram per stuk en hebben
een diameter van 60 à 80 mm.
Rassentabel met rubricering naar teeltwijze
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.

ras
Alvro Mono
Bikores
Boltardy
Gladoro
Libero
Mobile
Regala

zeer
vroege
teelt

vroege
teelt

zomerteelt

herfst
teeit
vers

A

-

-

-

-

-

-

-

A

A

A

-

-

-

-

-

B
A
A

A

B

-

-

-

-

-

B

B

B

B
B
B

-

herfst
teeit
industrie
-

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
A/ — / — / —

— Alvro Mono

Kw.r. 1970. K: Huizer Zaden Holland B. V., Rijsoord.

Voldoet als boskroot goed in de zeer vroege teelt.
Is extreem vroeg en vormt vrij veel tot veel loof. De knollen zijn rond tot hoogrond, glad en heb
ben een fijne staart. De uitwendige kleur is goed en de inwendige kleur slecht. Lijkt vrijwel onge
voelig voor groeischeuren. Het zaad is monogerm.
- / - / - / - / A — Bikores

K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Voldoet goed in de herfstteeit voor de industrie.
Vormt veel, zeer stevig loof en heeft een vrij fijne tot fijne loofinplant. De knollen zijn rond van
vorm, soms wat hoekig, vrij glad tot glad en hebben een fijne staart. De inwendige kleur is vrij
goed tot goed en de uitwendige kleur voldoende tot vrij goed. Geeft een matige opbrengst. Het
zaad is multigerm.
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-/B/A/A/- —

Boltardy

K. Sluis & Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Voldoet vrij goed in de vroege teelt en goed in de zomerteelt en de herfstteelt voor de verse markt.
Vormt veel tot zeer veel vrij stevig tot stevig loof en heeft een vrij fijne tot fijne loofinplant. De
knol is rond, vrij glad tot glad, en heeft een vrij fijne tot fijne staart en een voldoende tot vrij
goede inwendige kleur. Geeft een vrij goede opbrengst in de herfstteelt. Het zaad is mulitigerm.
Is vrij vatbaar voor bladvlekkenziekte. Is weinig schietgevoelig.
- /A/ - /- / - — Gladoro

K: Rijk Zwaan B. V., De Lier.

Voldoet als boskroot goed in de vroege teelt.
Is zeer vroeg en vormt vrij veel tot veel loof. De knollen zijn dikplat, vrij glad tot glad en hebben
een vrij fijne tot fijne staart en een vrij goede tot goede inwendige kleur. Het zaad is multigerm.
Is gevoelig voor barsten en vrij weinig vatbaar voor bladvlekken. Is iets schietgevoelig, maar geeft
bij warme opkweek geen problemen. Bij ter plaatse zaaien dient echter niet te vroeg gezaaid te
worden.
- / A / A / B / B — Libero

Kw.r. 1976. K: Rijk Zwaan B.V., De Lier.

Voldoet goed in de vroege teelt en de zomerteelt en vrij goed in de herfstteelt voor de verse markt
en de industrie.
Is zeer vroeg. Vormt vrij veel tot veel loof in de vroege teelt en de zomerteelt en middelmatig
veel loof in de herfstteelt. Het loof is vrij stevig en de loofinplant fijn tot zeer fijn. De knol is platrond tot rond, glad tot zeer glad, en heeft een vrij fijne tot fijne staart en een vrij goede tot goede
inwendige kleur. Geeft in de zomer- en herfstteelt een zeer goede opbrengst. Het zaad is multi
germ. Is weinig vatbaar voor bladvlekkenziekte. Is schietgevoelig, zodat niet te vroeg gezaaid
moet worden. Lijkt wat gevoelig voor zwart.
— / — / — / — /B — Mobile

K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Voldoet vrij goed in de herfstteelt voor de industrie.
Vormt veel, stevig tot zeer stevig loof en heeft een vrij fijne tot fijne loofinplant. De knol is tolvormig, vrij glad en heeft een middelmatig fijne staart en een vrij goede inwendige kleur. De op
brengst is vrij goed. Het zaad is monogerm. Is schietgevoelig.
-/B/B/B/B — Regala

Kw.r. 1978. K: Bejo Zaden B.V., Warmenhuizen.

Voldoet vrij goed in de vroege teelt, de zomerteelt en de herfstteelt voor de verse markt en de
industrie.
Is vroeg oogstbaar. Vormt vrij veel tot veel, vrij stevig tot stevig loof en heeft een fijne loofin
plant. De knol is rond tot hoogrond, vrij glad en heeft een vrij fijne tot fijne staart en een voldoen
de tot vrij goede inwendige kleur. De opbrengst is goed tot zeer goed in de zomerteelt en vrij
goed in de herfstteelt. Het zaad is multigerm. Is nogal vatbaar voor bladvlekkenziekte. Is weinig
schietgevoelig.
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(Lactuca sativa L. var. capitata LJ
Kropsla wordt in Nederland zowel onder glas als in de vollegrond geteeld. De laatste jaren is het
areaal wat ingekrompen, terwijl er bij ijssla een uitbreiding heeft plaatsgevonden. In 1991 is het
areaal (volgens het CBS) echter uitgebreid van 850 ha in 1990 naar 1.140 ha, terwijl het areaal
ijssla iets kromp. De handelsproduktie bedroeg volgens het PGF in 1991 15,6 miljoen kg ter waar
de van 20,2 miljoen gulden. Ongeveer 55% hiervan wordt geëxporteerd, waarbij Duitsland veruit
de belangrijkste afnemer is. Noord-Brabant en het noorden van Limburg zijn de belangrijkste teeltgebieden met samen twee derde van het areaal. De teelt komt ook op enige schaal voor rond
Heemskerk, Barendrecht en IJsselmuiden.
De teelt van kropsla kan worden onderverdeeld in: de zeer vroege teelt die na het planten wordt
afgedekt met agryl, de vroege teelt, de zomerteelt, de vroege en de late herfstteelt. De bedekte
teelt wordt in februari gezaaid en in de eerste helft van mei geoogst. De vroege teelt wordt tus
sen eind februari en half april gezaaid. De oogst vindt in de periode tussen eind mei en eind juni
plaats. De oogst van de zomerteelt vindt in juli en augustus plaats, die van de vroege herfstteelt
in september en die van de late herfstteelt in oktober.
De laatste jaren heeft het nitraatgehalte van kropsla wat meer belangstelling gekregen, mede van
wege de normering die voor dit produkt geldt. Tussen 1 mei en 1 november is maximaal een
gehalte van 2.500 ppm toegestaan. Vooralsnog lijkt dit voor kropsla uit de vollegrond echter wei
nig problemen op te leveren.
Bij de rassenkeuze zijn de volgende eigenschappen van belang:
Bladkleur. De bladkleur kan variëren van lichtgeelgroen tot donkergrijsgroen. Een erg lichte of
erg donkere kleur wordt minder gewaardeerd. De consument heeft de indruk dat donkergroene
sla niet mals is. Een grijze kleur is eveneens minder wenselijk.
Kropomvang en vulling. Er bestaan rassen met grote en rassen met kleine kroppen. Op de vei
lingen worden zeer grote, vaak wat losse kroppen en zeer kleine kroppen minder gewaardeerd.
Rassen met een kleine krop zijn vaak alleen geschikt voor groeikrachtige gronden.
Sluiting. Zowel de onder- als de bovenzijde van de krop dienen uit oogpunt van presentatie goed
gesloten te zijn. Een graterige onderkant, waarbij de bladschijf niet doorloopt tot de basis van
de hoofdnerf is ongewenst.
Rand. Rand wordt veroorzaakt door een verstoord evenwicht tussen vochtopname en verdam
ping, waardoor in de bladranden de voorziening met calcium onvoldoende is. Als gevolg hiervan
gaan er cellen in de bladranden kapot en treedt er bruinverkleuring van deze randen op. Rand
kan zowel bij scherpdrogend weer, als bij overvloedige regenval optreden en oorzaak van bolrot
zijn. Rassen die weinig gevoelig voor rand zijn, zijn zeer gewenst. In de vroege teelten is de ge
voeligheid voor rand van wat minder groot belang, omdat er in die periode vanwege wat gelijk
matiger klimaatsomstandigheden meestal minder rand optreedt.
Smet. Door een aantasting door Botrytis cinerea treedt rotting van de onderste bladeren op, waar
door naast gewichts- en kwaliteitsverlies extra arbeid nodig is om het produkt veilingklaar te maken.
Virus. Van de virusziekten bij sla komt het slamozïekvirus het meeste voor. Slamozaïekvirus is
een non-persistent virus dat door luizen kan worden overgebracht. Luisbestrijding om virusversprei
ding tegen te gaan helpt niet afdoende. Een flinke aantasting maakt de kropsla waardeloos. Veel
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rassen zijn tegenwoordig virustolerant. Ze kunnen echter wel aangetast worden door andere vi
russen. Naast het slamozaïekvirus komen ook het bobbelbladvirus, het komkommermozïekvirus
en het pseudo-slavergelingsvirus voor.
Wit. Het belangrijkste probleem in de slateelt is valse meeldauw (Bremia lactucael, in de praktijk
meestal wit genoemd. Door deze schimmelziekte kan de teelt geheel mislukken. Chemische bestrij
ding geeft vaak onvoldoende resultaat, omdat sommige fysio's resistent zijn tegen metalaxyl.
Van deze schimmelziekte zijn tot nu toe 16 fysio's bekend, waarbij aangetekend moet worden
dat fysio 9 nooit in Nederland gevonden is. Door gebruik te maken van de resistenties van de
rassen kan de kans op een aantasting worden verkleind.

Rassentabel met rubricering naar teeltwijze
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.

ras
Annecy
Avanti
Clarion
Donar
Fleur
Floret
Mi iy
Ralf
Reskia
Savian
Siletta
Soraya
Sumian
Vincent
Zoirro
1)

zeer vroege
en vroege
teelt

zomerteelt

herfstteelt

-

-

1)

-

0

-

-

-

A

-

N

-

-

-

N

-

-

N
N

-

-

-

-

N

A

-

-

-

-

N

N

-

-

A
N

-

-

-

N

-

-

N

-

Valt onder de beproevingszaadregeling.
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Gevoeligheid voor slamozaïekvirus en witpatroon
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
witpatroon2)
ras
Annecy
Avanti
Clarion
Donar
Fleur
Floret
Milly
Ralf
Reskia
Savian
Siletta
Soraya
Sumian
Vincent
Zorro

slamozaïek
virus1)

1

2

3

4

T
T
T
T
T
T
T
T
G
T
T
T
T
T
T

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

5

6

7

R
R
R
R
R
R
R
R
V
R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R
R
R
V
R
R
R
R
R
R

10 11 12 13 14 15 16
R
R
R
R
R
R
R
R
V
R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

V
R
R
V
V
R
R
V
R
V
R
R
V
V
V

R
V
V
R
R
V
V
R
V
R
R
V
R
R
R

V
V
V
V
V
V
V
V
R
R
R
V
R
V
V

R
V
V
R
R
V
V
R
V
R
R
V
R
R
R

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
R
V
V
V

') Gevoeligheid voor slamozaïekvirus: T = tolerant, G = gevoelig. 2) Vatbaarheid voor meeldauw: H = re
sistent V — vatbaar, ••• = onvoldoende gegevens bekend.
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Overzicht van de eigenschappen van kropslarassen
De rassen zijn per teeltwijze alfabetisch gerangschikt.
Onderzoek 1991.

ra
c
cd
>
E
O

onderzijde

grofheid1)

rand

smet

spranten

gevoeligheid
voor1)

bovenzijde

sluiting
krop1)

Zeer vroege en vroege teelt
Floret
7
65
Milly
6
65
7
Reskia
65
Siletta
7
6

6
6
65
6

6
7
65
65

55
65
6
6

65
65
55
65

65
65
6
65

75
8
75
8

Zomerteelt
Avanti
Donar
Soraya
Sumian
Zorro

7
75
7
6
65

65
6
65
65
7

65
7
6
55
6

65
65
6
65
65

6
55
55
6
6

65
65
65
65
65

55
65
6
65
6

7
8
7
7
8

Herfstteelt
Annecy
Clarion
Fleur
Ralf
Savian
Vincent

65
75
65
7
7
7

75
65
7
65
65
65

65
65
6
65
65
65

65
6
6
65
6
65

6
55
55
6
6
55

65
6
65
65
65
65

6
6
6
6
6
6

75
75
75
75
75
8

T3
-C
ra
0
O
>

'td

ras

1 ) Een hoger cijfer betekent respectievelijk een vroeger ras, een grotere omvang, een betere sluiting, fijnere
nerven en een geringere gevoeligheid voor rand, smet en spranten.

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
- 101 - — Avanti

K: Bruinsma Se/ectiebedrijven B.V., Naaldwijk.

Voldoet redelijk in de zomerteelt.
Gewas: vormt een vrij grote tot grote, vaste, licht- tot middelgroene krop, die aan de bovenen onderzijde voldoende tot vrij goed sluit. Heeft vrij fijne nerven. Kropt vroeg.
Schietneiging: traag.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: tolerant voor slamozaïekvirus en resistent tegen de fysio's 1 t/m 7
en 10 t/m 12 van het wit. Is vrij weinig tot weinig gevoelig voor rand, middelmatig gevoelig voor
smet en weinig gevoelig voor sprantvorming.
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- / - / A — Clarion

Kw.r. 1982. K: Enza Zaden B.V., Enkhuizen.

Voldoet goed in de herfstteelt.
Gewas: vormt een vrij grote tot grote, vrij vaste, middelgrijsgroene krop, die aan de bovenzijde
voldoende tot vrij goed en aan de onderzijde voldoende sluit. Heeft middelmatig fijne nerven.
Kropt vroeg tot zeer vroeg.
Schietneiging: traag.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: tolerant voor slamozaïekvirus en resistent tegen de fysio's 1 t/m 7
en 10 t/m 12 van het wit. Is vrij weinig gevoelig voor rand en smet en weinig tot zeer weinig
gevoelig voor sprantvorming.
- /IM/ - — Donar

K: Rijk Zwaan B. V., De Lier.

Is beproevenswaardig in de zomerteelt.
Gewas: vormt een vrij grote, lichtgroene tot wat geelachtige krop, die aan de bovenzijde vrij goed
en aan de onderzijde voldoende tot vrij goed sluit. Heeft middelmatig fijne nerven. Kropt vroeg
tot zeer vroeg.
Schietneiging: traag.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: tolerant voor slamozaïekvirus en resistent tegen de fysio's 1 t/m 7,
10, 11, 13 en 15 van het wit. Is vrij weinig tot weinig gevoelig voor rand en smet en zeer weinig
gevoelig voor sprantvorming.
- / - / N — Fleur

K: Enza Zaden B. V., Enkhuizen.

Is beproevenswaardig in de herfstteelt.
Gewas: vormt een grote, middelgroene krop, die aan de boven- en de onderzijde voldoende sluit.
Heeft middelmatig fijne nerven. Kropt vrij vroeg tot vroeg.
Schietneiging: traag.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: tolerant voor slamozaïekvirus en resistent tegen de fysio's 1 t/m 7,
10, 11, 13 en 15 van het wit. Is vrij weinig tot weinig gevoelig voor rand, vrij weinig gevoelig
voor smet en weinig tot zeer weinig gevoelig voor sprantvorming.
N / - / - — Floret

K: Leen de Mos Groentezaden B.V., 's-Gravenzande.

Is beproevingswaardig in de zeer vroege en de vroege teelt.
Gewas: vormt een grote, licht- tot middelgroene krop, die aan de boven- en onderzijde voldoen
de sluit. Heeft middelmatig fijne nerven. Kropt vrij vroeg tot vroeg.
Schietneiging: traag.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: tolerant voor slamozaïekvirus en resistent tegen de fysio's 1 t/m 7
en 10 t/m 12 van het wit. Is vrij weinig tot weinig gevoelig voor rand en smet en weinig tot zeer
weinig gevoelig voor sprantvorming.
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I M / - / - — Milly

Kw.r. aangevr. K: Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht.

Is beproevenswaardig in de zeer vroege en de vroege teelt.
Gewas: vormt een vrij grote tot grote, middelgrijsgroene krop, die aan de onderzijde vrij goed
en aan de bovenzijde voldoende sluit. Heeft vrij fijne tot fijne nerven. Kropt vrij vroeg.
Schietneiging: traag tot zeer traag.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: tolerant voor slamozaïekvirus en resistent tegen de fysio's 1 t/m 7
en 10 t/m 12 van het wit. Is vrij weinig tot weinig gevoelig voor rand en smet en zeer weinig
gevoelig voor sprantvorming.
- - / N — Ralf

K: Rijk Zwaan B. V., De Lier.

Is beproevenswaardig in de herfstteelt.
Gewas: vormt een vrij grote tot grote, middelgroene krop, die aan de boven- en de onderzijde
voldoende tot vrij goed sluit. Heeft vrij fijne nerven. Kropt vroeg.
Schietneiging: zeer traag.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: tolerant voor slamozaïekvirus en resistent tegen de fysio's 1 t/m 7,
10, 11, 13 en 15 van het wit. Is vrij weinig tot weinig gevoelig voor rand, vrij weinig gevoelig
voor smet en weinig tot zeer weinig gevoelig voor sprantvorming.
A / - / - — Reskia

Kw.r. 1975. K: Rijk Zwaan B.V., De Lier.

Voldoet goed in de zeer vroege en de vroege teelt.
Gewas: vormt een vrij grote tot grote, vaste, lichtgeelgroene krop, die aan de boven- en onderzij
de voldoende tot vrij goed sluit. Heeft vrij fijne nerven. Kropt vroeg.
Schietneiging: traag.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: gevoelig voor slamozaïekvirus en resistent tegen de fysio's 1 t/m 4,
6, 11, 12 en 14 van het wit. Is middelmatig gevoelig voor rand, vrij weinig gevoelig voor smet
en weinig tot zeer weinig gevoelig voor sprantvorming.
- / - /N — Savian

Kw.r. aangevr. K: S/uis Et Groot Research, Enkhuizen.
V: C.W. Pannevis B.V., Enkhuizen.

Is beproevenswaardig in de herfstteelt.
Gewas: vormt een vrij grote tot grote, licht- tot middelgrijsgroene krop, die aan de bovenzijde
voldoende tot vrij goed en aan de onderzijde voldoende sluit. Heeft vrij fijne nerven. Kropt vroeg.
Schietneiging: traag tot zeer traag.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: tolerant voor slamozaïekvirus en resistent tegen de fysio's 1 t/m 7
en 10, 11, 13, 14 en 15 van het wit. Is vrij weinig tot weinig gevoelig voor rand, vrij weinig gevoe
lig voor smet en weinig tot zeer weinig gevoelig voor sprantvorming.
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til - I - — Siletta

Kw.r. aangevr. K: Leen de Mos Groentezaden B.V., 's-Gravenzande.

Is beproevenswaardig in de zeer vroege en de vroege teelt.
Gewas: vormt een grote, middelgroene krop, die aan de bovenzijde voldoende en aan de onder
zijde voldoende tot vrij goed sluit. Heeft vrij fijne fijne nerven. Kropt vrij vroeg.
Schietneiging: vrij snel.
Zaadkleur: zwart.
Ziekten en beschadigingen: tolerant voor slamozaïekvirus en resistent tegen de fysio's 1 t/m 7
en 10 t/m 16 van het wit. Is vrij weinig tot weinig gevoelig voor rand en smet en zeer weinig
gevoelig voor sprantvorming.
- / A l - — Soraya

Kw.r. 1983. K: Rijk Zwaan B. V., De Lier.

Voldoet goed in de zomerteelt.
Gewas: vormt een vrij grote tot grote, vaste, middelgroene krop, die aan de boven- en onderzijde
voldoende sluit. Heeft middelmatig fijne nerven. Kropt vroeg.
Schietneiging: zeer traag.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: tolerant voor slamozaïekvirus en resistent tegen de fysio's 1 t/m 7
en 10 t/m 12 van het wit. Is vrij weinig tot weinig gevoelig voor rand, vrij weinig gevoelig voor
smet en weinig gevoelig voor sprantvorming.
— / N / - — Sumian

Kw.r. aangevr. K: Sluis & Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Is beproevenswaardig in de zomerteelt.
Gewas: vormt een vrij grote tot grote, licht- tot middelgroene krop, die aan de bovenzijde matig
tot voldoende en aan de onderzijde voldoende tot vrij goed sluit. Heeft vrij fijne nerven. Kropt
vrij vroeg.
Schietneiging: traag tot zeer traag.
Zaadkleur: zwart.
Ziekten en beschadigingen: tolerant voor slamozaïekvirus en resistent tegen de fysio's 1 t/m 7,
10 en 11 van het wit. Is vrij weinig tot weinig gevoelig voor rand en smet en weinig gevoelig
voor sprantvorming.
- / - / N — Vincent

K: Rijk Zwaan B. V., De Lier.

Is beproevenswaardig in de herfstteelt.
Gewas: vormt een vrij grote tot grote, middelgroene krop, die aan de boven- en onderzijde vol
doende tot vrij goed sluit. Heeft middelmatig fijne nerven. Kropt vroeg.
Schietneiging: vrij traag.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: tolerant voor slamozaïekvirus en resistent tegen de fysio's 1 t/m 7
en 10, 11, 13 en 15 van het wit. Is vrij weinig tot weinig gevoelig voor rand, vrij weinig gevoelig
voor smet en zeer weinig gevoelig voor sprantvorming.
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— /IM/ — — Zorro

K: Rijk Zwaan B.V., De Lier.

Is beproevenswaardig in de zomerteelt.
Gewas: vormt een grote, middelgroene tot wat geelachtige krop, die aan de bovenzijde voldoen
de en aan de onderzijde voldoende tot vrij goed sluit. Heeft vrij fijne nerven. Kropt vrij vroeg tot
vroeg.
Schietneiging: traag.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: tolerant voor slamozaïekvirus en resistent tegen de fysio's 1 t/m 7,
10, 11, 13 en 15 van het wit. Over de resistentie tegen fysio 16 is niet voldoende bekend. Is vrij
weinig tot weinig gevoelig voor rand, vrij weinig gevoelig voor smet en zeer weinig gevoelig voor
sprantvorming.

In beproeving zijnde rassen *)
Annecy

K: Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.

Is beproevenswaardig in de herfstteelt.
Gewas: vormt een grote tot zeer grote, middelgroene krop, die aan de boven- en de onderzijde
voldoende tot vrij goed sluit. Heeft vrij fijne nerven. Kropt vrij vroeg tot vroeg.
Ziekten en beschadigingen: tolerant voor slamozaïekvirus en resistent tegen de fysio's 1 t/m 7,
10, 11, 13 en 15 van het wit. Is vrij weinig tot weinig gevoelig voor rand, vrij weinig gevoelig
voor smet en zeer weinig gevoelig voor sprantvorming.

* ) Zie ook: "De toelating van beproevingsmateriaal" op blz. 10.
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Krulandijvie
ICichorium endivia L. var. crispum)
Krulandijvie wordt ook wel frisée genoemd, afgeleid van de Franse naam chicorée frisée. Het
is een type andijvie dat in Nederland tot de op kleine tot zeer kleine schaal geteelde gewassen
gerekend wordt. De aanvoer op de veilingen, het overgrote deel van de handelsproduktie, was
de laatste jaren ongeveer 2 miljoen stuks ter waarde van 1 â 2 miljoen gulden. Het areaal krulan
dijvie in de vollegrond beslaat 10 â 15 ha. De teelt vindt hoofdzakelijk plaats in de teeltcentra
rond Barendrecht en Breda en in Noord-Limburg. In tegenstelling tot in Nederland is in ZuidEuropa de teelt van krulandijvie van groot belang. Het totale areaal andijvie in Frankrijk en Italië
is ongeveer 20.000 ha. Naar schatting is de helft daarvan bestemd voor de teelt van krulandijvie.
Kenmerkend voor krulandijvie is het vaak diepingesneden en vooral sterkgekrulde blad. Het Pro
dukt wordt deels afgezet naar snijderijen als grondstof voor kleinverpakte verse salademengsels
en deels op de verse markt. Voor beide afzetmarkten is een goed geelgekleurd hart een eerste
vereiste. Een gedeelte van de aanvoer wordt geëxporteerd naar hoofdzakelijk Duitsland, waar
het Nederlandse produkt, in vergelijking met het Zuideuropese produkt, een onbetekenende po
sitie inneemt.
Tussen krulandijvie en gladbladige andijvie, het in Nederland meest bekende type, zijn grote over
eenkomsten in de uitvoering van de teelt. Krulandijvie is echter veel gevoeliger voor rand dan
gladbladige, waardoor bespuitingen met kalksalpeter soms noodzakelijk zijn. Ook is krulandijvie
vatbaarder voor een aantasting door smet. Ter verkrijging van een geel hart zijn extra teeltmaa
tregelen noodzakelijk in de vorm van afdekking met materiaal dat 90% van het licht wegneemt;
veelal geperforeerde, zwarte, plastic folie of over iedere krop een kap. Voor overige informatie
over de teelt en de belangrijkste ziekten wordt verwezen naar het hoofdstuk Andijvie.
Bij de rassenkeuze zijn twee rassen van belang, te weten Wallonne en Très fine maraîchère. Van
beide rassen zijn verscheidene selecties in de handel die onderling niet veel verschillen. Het ras
Wallonne is groter van omvang en iets grover van krul dan Très fine maraîchère. Dit betekent
dat de plantafstand op het gekozen ras moet worden afgestemd. Bij Wallonne plant men door
gaans op 30 x 30 cm en bij Très fine maraîchère is 25 x 25 cm voldoende ruim. Bij de genoemde
plantafstanden kan bij beide rassen op een ongeveer gelijk beschot in kg per oppervlakteëenheid
worden gerekend.
Voor de teelt en afzet in Nederland zijn alleen rassen geschikt, die fijn tot zeer fijn gekruld zijn
en een vol, geel hart vormen. De genoemde twee rassen voldoen in Nederlandse omstandighe
den het best aan die eis.

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
A — Très fine maraîchère

(Synoniem: Gloire de l'Exposition)
Coquette, Royal S/uis, Enkhuizen.
Gronal, Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.
lone, Enza Zaden B.V., Enkhuizen.
Lindo, Leen de Mos Groentezaden B. l/., 's-Gravenzande.
Nina, Huizer Zaden Holland B. V., Ridderkerk.
Oxalie, Rijk Zwaan B. V., De Lier.

Voldoet vrij goed tot goed in alle teeltwijzen, doch in de herfstteelt het minst wegens het grotere
risico van rand in die periode.
Het blad is middellang, diep ingesneden, fijn gekruld en mals.
130

krulandijvie
De kleur van het buitenblad is middelgroen tot lichtgroen en glanzend. Het hart is geel gekleurd.
De groeiwijze is horizontaal afstaand, doch het hart vult goed en kleurt goed geel. Afdekken ge
durende de laatste 3 â 5 dagen voor de oogst blijft evenwel noodzakelijk.
De omvang is klein; bij plantafstanden ruimer dan 25 x 25 cm wordt het veld onvoldoende gevuld.
De groeisnelheid is vrij traag. Is, zeker als bij een hoog kropgewicht wordt geoogst en in het bij
zonder in de herfstteelt, zeer gevoelig voor rand en smet.
Coquette groeit vrij traag. Heeft een kleine omvang. Is zeer fijn gekruld. Heeft een voldoende
geelgekleurd hart en is middelmatig randgevoelig.
Gronal groeit vrij traag. Heeft een vrij grote omvang. Is zeer fijn gekruld. Heeft een zeer goed
geelgekleurd hart en is vrij randgevoelig.
lone groeit snel. Heeft een vrij grote omvang. Is voldoende fijn gekruld. Heeft een zeer goed geel
gekleurd hart en is vrij randgevoelig.
Lindo groeit vrij traag. Heeft een vrij kleine omvang. Is zeer fijn gekruld. Heeft een voldoende
tot goed geelgekleurd hart en is middelmatig randgevoelig.
Nina groeit vrij snel. Heeft een kleine omvang. Is zeer fijn gekruld. Heeft een voldoende geelge
kleurd hart en is middelmatig randgevoelig.
Oxalie groeit vrij traag. Heeft een kleine omvang. Is zeer fijn gekruld. Heeft een goede geelkleuring van het hart en is middelmatig randgevoelig.
B — Wallonne

(Synoniem: President)
Despa, Nunhems Zaden B.V., Haelen (L.l.
Frisan, Royal Sluis, Enkhuizen.
Ilda, Huizer Zaden Holland B. V., Ridderkerk.
President, Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht.
Cosma, Rijk Zwaan B. V., De Lier.
Wallonne, Leen de Mos Groentezaden B. V., 's-Gravenzande.

Van dit ras worden door verscheidene bedrijven selecties in de handel gebracht, die onderling
slechts weinig van elkaar verschillen.
Voldoet vrij goed in de zomerteelt en goed in de herfstteelt, doch is wat grover gekruld dan Très
fine maraîchère.
Het blad is lang, vrij diep ingesneden, vrij fijn gekruld en mals.
De kleur van het buitenblad is middelgroen en glanzend. Het hart is geel gekleurd.
De groeiwijze is iets opgericht en het hart vult goed en kleurt voldoende geel. Afdekken geduren
de de laatste 3 à 5 dagen voor de oogst blijft evenwel noodzakelijk.
De omvang is groot; bij een plantafstand van 30 x 30 cm wordt het veld voldoende gevuld.
De groeisnelheid is vrij hoog. Is, zeker als bij een hoog kropgewicht wordt geoogst, vrij gevoelig
voor rand en smet, doch is in de herfstteelt dermate sterker tegen rand en smet dan Très fine
maraîchère dat voor die teeltperiode dit ras te prefereren is ondanks de minder fijne krulling.
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Lollo rossa
(Lactuca sativa L. var. acephala Alef J
De juiste benaming voor lollo rossa is rode krulsla. Lollo rossa is in feite een rasnaam. Omdat
deze naam echter algemeen voor het produkt gebruikt wordt, is in dit hoofdstuk deze aanduiding
ook van toepassing op het gewas.
Van de rode-slasoorten hebben de plukslatypen lollo rossa en rode eikebladsla een bescheiden
maar vaste plaats in het pakket groente dat in Nederland geteeld wordt. Lollo rossa is veruit de
belangrijkste van deze twee en maakt de laatste jaren een sterke groei door. In de jaren 1989,
1990 en 1991 was de veilingaanvoer respectievelijk 887, 1.120 en 1.222 ton tegen een waarde
van respectievelijk 0,9, 2,2 en 2,6 miljoen gulden. Ongeveer 80% daarvan is produkt van de vollegrond. Voor 1991 geeft het PGF een handelsproduktie van ongeveer 3.100 ton met een waar
der van 6,7 miljoen gulden.
Kennelijk wordt er een flink areaal geteeld voor afzet buiten de veiling voor grootwinkelbedrijven
en snijderijen. De op de veilingen aangevoerde lollo rossa wordt voor 60 à 80% geëxporteerd
naar vooral Duitsland. Het op contract geteelde areaal is bestemd voor de binnenlandse con
sumptie. Het areaal lollo rossa in de vollegrond in Nederland kan, op basis van gegevens van
het PGF over 1991, geschat worden op ongeveer 30 ha voor aanvoer op de veilingen en op onge
veer 60 ha voor afzet buiten de veiling om.
De teelt vindt plaats rond Barendrecht en Grubbenvorst en in mindere mate rond Breda. Lollo
rossa is wat minder geschikt dan radicchio rosso voor verwerking in een snijderij, omdat het blad
daarvoor wat te zacht is.
Lollo rossa maakt een compacte, half bolvormige, ronde en zeer gekroesde krop en heeft een
wat langere pit dan kropsla. Door het compacte type kan lollo rossa wat nauwer worden geplant.
Een veelgebruikte plantafstand is 25 x 25 cm. De teeltwijze vertoont verder veel overeenkomsten
met die van kropsla. Rand speelt echter een minder belangrijke rol. Lollo rossa moet fijngekroesd
zijn en een intens rode kleur hebben. De roodverkleuring vindt aan de buitenzijde van de krop
plaats. De doorkleuring in de krop is gering. De inwendige kleur is groengeel. De mate van rood
verkleuring wordt sterk beïnvloed door de temperatuur. Omdat lage temperaturen de roodver
kleuring bevorderen, zijn de meeste problemen wat dit betreft te verwachten in de zomer- en
de herfstteelten. Sinds enkele jaren zijn er rassen die intenser rood kleuren, maar tevens minder
groeikrachtig zijn. Dat houdt in dat men in de praktijk voor teeltperiodes, waarin de kleur minder
problematisch is, al snel voor de sneller groeiende Lollo rossa-selecties kiest. Naast een betere
kleur richt de veredeling zich op resistenties tegen de fysio's van het wit (Bremia lactucae).
Rassentabel met rubricering naar teeltwijze
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
ras
Lolla rossa
Malibu
Sesam
Sigla
Valeria
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vroege
teelt
B
N
A
N
B

zomerteelt
O
N
A
N
B

herfstteelt
-

N
A
N
B

lollo rossa

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
B / O / - — Lollo rossa

Atsina, Royal Sluis, Enkhuizen.
Axon, Nunhems Zaden B.V., Haelen (LJ.
Loros, Enza Zaden B. V., Enkhuizen.
Lollo rossa, C.W. Pannevis B.V., Enkhuizen.
Lotto, Leen de Mos Groentezaden B. V., 's-Gravenzande.
Rossy, Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.

Voldoet vrij goed in de vroege teelt en redelijk in de zomerteelt. Wordt in de voorjaarsteelt vrij
vaak verkozen boven de donkerder-roodgekleurde rassen wegens de hogere groeisnelheid.
Pluksla met een compacte, halfbolvormige, vrij losse, zeer gekroesde krop. Uitwendig rood, in
wendig groengeel. Vormt in een rijp stadium een kleine bol. De kleur is in de vroege teelt veelal
vrij goed, in de zomer- en herfstteelt echter niet rood genoeg. Geeft een vrij goede opbrengst.
Vraagt vanwege de wat grotere kropomvang een wat ruimere plantafstand dan de overige twee
genoemde rassen. Is gevoelig voor slamozaïekvirus en vatbaar voor alle belangrijke fysio's van
het wit.
IM/N/N — Malibu

Kw.r. 1992. K: Rijk Zwaan B.V., De Lier.

Is beproevenswaardig in de vroege teelt, de zomer- en de herfstteelt.
Pluksla van het lollo rossa-type met een vrij compacte, halfbolvormige, zeer gekroesde kop. Groeit
snel en heeft een zeer goed rode kleur. Is goed uniform en heeft wat grove nerven. Is van boven
goed gesloten. Is sterk tegen rand en smet en geeft een goede produktie. Is gevoelig voor slamo
zaïekvirus en resistent tegen de witfysio's 1 t/m 16.
A/A/A — Sesam

Kw.r. 1992. K: Rijk Zwaan B.V., De Lier.

Voldoet goed in de vroege teelt, de zomer- en de herfstteelt.
Pluksla van het lollo rossa-type met een zeer compacte, halfbolvormige, zeer gekroesde krop.
Heeft een goed rode kleur. Is redelijk uniform en heeft wat grove nerven. Vormt in een rijp sta
dium een kleine bol. Geeft vooral in de herfstteelt een matige produktie. Is vrij sterk tegen rand
en smet. Is gevoelig voor slamozaïekvirus en vatbaar voor alle belangrijke fysio's van het wit.
N / N / N — Sigla

K: Enza Zaden B.V., Enkhuizen.

Is beproevenswaardig in de vroege teelt, de zomer- en de herfstteelt.
Pluksla van het lollo rossa-type met een zeer compacte, halfbolvormige, zeer gekroesde kop. Groeit
vrij snel en heeft in het voorjaar een goed rode kleur. De kleur in de herfstteelt is slechts redelijk.
Is goed uniform en heeft wat grove nerven. Is van boven goed gesloten. Is, vooral in de herfst
teelt, matig gevoelig voor rand en smet en geeft een vrij goede produktie. Is gevoelig voor slamo
zaïekvirus en resistent tegen de witfysio's 1 t/m 16.
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lollo rossa
B/B/B — Valeria

Kw.r. 1990. K: Leen de Mos Groentezaden B.V.,
's-Gravenzande.

Voldoet vrij goed in de vroege teelt, de zomer- en de herfstteelt.
Pluksla van het lollo rossa-type met een compacte, halfbolvormige, zeer gekroesde krop. Heeft
een vrij goed rode tot iets paarse kleur.
Vormt in een rijp stadium een kleine bol. Heeft een lager stuksgewicht dan de selecties van Lollo
rossa. Geeft een redelijke produktie. Is middelmatig gevoelig voor rand en smet. Is gevoelig voor
slamozaïekvirus en vatbaar voor alle belangrijke fysio's van het wit.
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Paksoi
(Brassica chinensis L.j
Paksoi wordt ruim tien jaar in Nederland op enige schaal geteeld. Het behoort tot de familie van
de kruisbloemigen en is nauw verwant aan Chinese kool. Het gewas groeit echter nog sneller
en vormt geen kool, maar zwaarontwikkelde, witte bladstelen. Nagenoeg alle bovengrondse de
len kunnen voor consumptie worden gebruikt. Er bestaan enkele types waarvan de gewashoogte
verschilt. Voor Nederland is het compacte type met een gewashoogte van 30 tot 40 cm van be
lang. Het langere type, Taisai, heeft een lichtgroene bladkleur en is wat gevoeliger voor schieten
en natrot. In 1991 bedroeg de veilingaanvoer 1,3 miljoen kg ter waarde van 1,2 miljoen gulden.
Op basis daarvan kan het totale areaal, zowel onder glas als in de vollegrond, geschat worden
op ruim 15 ha. Naar schatting bedraagt het vollegrondsareaal circa 5 ha. De export van paksoi
bedroeg in 1991 ongeveer 10% van de veilingaanvoer. De laatste jaren neemt de export wat af.
De belangrijkste afnemers zijn Engeland en Duitsland.
Bij paksoi onderscheiden we een vroege teelt, een zomer- en een herfstteelt. Voor de vroege
teelt wordt in maart gezaaid en in april geplant, waarna bedekking noodzakelijk is om schieten
te voorkomen. De oogst van de vroege teelt loopt van mei tot begin juni, die van de zomerteelt
van half juni tot eind augustus en die van de herfstteelt van begin september tot half oktober.
De opkweek van paksoi duurt twee tot drie weken. Veelal wordt op een perspot gezaaid. De
beste opkweektemperatuur is 18 â 20 °C. Een te hoge temperatuur geeft lange planten, terwijl
te lage temperaturen, vooral aan het begin van de opkweek, schieters tot gevolg kunnen heb
ben. Er worden 16 â 20 planten per m2 uitgeplant. Ruimer planten geeft een hogere opbrengst,
maar heeft ook tot gevolg dat de planten breder uitgroeien, waardoor ze moeilijker te verpakken
zijn. De teelt duurt, afhankelijk van het seizoen, slechts drieënhalf tot zes weken. Bij de oogst
wegen de planten 200 tot wel 800 gram. Planten met een gewicht van ongeveer 400 gram zijn
het meest gewenst. Het produkt moet worden verpakt in speciale paksoi-polyhoezen met opdruk.
Grote ziekteproblemen kent het gewas niet. Slakken, luizen, mineervlieg, koolvlieg en rupsen
kunnen, als niet tijdig wordt bestreden, schade aanrichten. Natrot (Erwinia carotovora subsp.
carotovora) treedt meestal op nadat de plant, bijvoorbeeld door insekten, beschadigd is. De ste
len worden bruin en waterig en gaan rotten. De belangrijkste schimmelziektes zijn: bladvlekkenziekte (Mycosphaerella brassicicola) en spikkelziekte (A/ternaria brassicicola en Altemaria brassicae).
Paksoirassen dienen compact en, voor teelt in Nederland, niet te lang te zijn. De bladstelen mo
gen niet te veel uitwaaieren. Te forse of brede planten zijn slecht te verpakken en geven bij het
verpakken meer kans op beschadiging. Daarnaast kan met deze rassen het gewenste plantgetal
minder goed gehaald worden. Het blad moet een donkergroene kleur hebben en de rassen mo
gen niet te gevoelig voor schieten zijn. Voor een eenmalige oogst is een goede uniformiteit een
vereiste. In Nederland worden vrijwel uitsluitend rassen met witte, wat ronde stengels geteeld.

Rasbeschrijvingen
A — Hypro

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Hybride die in de vroege teelt, de zomer- en de herstteelt goed voldoet.
Compact type, circa 35 cm hoog, met glanzend, donkergroen, opstaand blad. Heeft dikke, kale
bladstelen die wit tot enigszins lichtgroen van kleur zijn. Groeit snel, heeft een goede uniformiteit
en geeft een goede opbrengst. Is weinig gevoelig voor schieten.
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Pastinaak
fPastinaca sativa L.)
Pastinaak, ook wel pinksternakel of witte wortel genoemd, is een gewas dat voornamelijk voor
de groentedrogerijen op contract wordt geteeld. Daarnaast komt de teelt voor op biologisch
dynamische bedrijven voor afzet voor verse consumptie. Het contractareaal voor de industrie wordt
geschat op circa 19 ha in 1991. Er is een dalende tendens in de vraag naar het produkt, dat vooral
in soepen verwerkt wordt. De teelt voor de industrie vindt voornamelijk plaats in de omgeving
van Ossendrecht.
Pastinaak is een tweejarig gewas dat in het tweede jaar bloeit met vrij grote, gele bloemschermen. Zover komt het echter vaak niet, omdat de wortel aan het eind van het eerste jaar geoogst
wordt. De wortel is vrij aromatisch. In Engeland is de teelt van pastinaak van groter belang dan
in Nederland. Veel rassen zijn dan ook van Engelse oorsprong.
Pastinaak kan zowel vlakvelds als op ruggen geteeld worden. Er wordt tussen half april en begin
mei gezaaid. In veel gevallen wordt een plantafstand van ongeveer 50 bij 20 cm aangehouden.
De oogst vindt in november en december plaats. De wortels zijn vrij goed winterhard, waardoor
de oogst vaak na de oogst van andere gewassen plaats vindt. De wortels worden met de hand
gekopt, omdat men bij mechanisch koppen veel beschadigingen verwacht.
Het gewas wordt weinig aangetast door ziekten. Wel kan de wortelvlieg veel schade aanrichten.
Enkele eigenschappen die bij de rassenkeuze een belangrijke rol spelen, zijn:
Bruine koppen. Door het bruin worden van de kop, ook wel kanker genoemd, gaat de kwaliteit
sterk achteruit. Kanker vormt het grootste probleem in de teelt van pastinaak. Tussen de rassen
bestaan verschillen in de gevoeligheid hiervoor.
Diepte loofinplant. In verband met de verliezen door het koppen is het gewenst, dat het loof
niet te diep ingeplant en dus de kop zo weinig mogelijk ingezonken is.
Wortelkwaliteit. De vorm van de wortel kan uiteenlopen van min of meer bolvormig tot bijna
cilindrisch. Een niet-vertakte wortel met een niet te lange punt en een zo cilindrisch mogelijke
vorm is gewenst. In verband met de kans op beschadigingen bij machinaal rooien is een stevige,
niet te lange wortel van belang. Er wordt verder de voorkeur gegeven aan rassen met een kleine
pit en een gladde wortel, omdat hierdoor zowel in de industrie als bij verse consumptie minder
schilverliezen optreden.
Percentage drogestof. Voor industriële verwerking tot gedroogd produkt is een ras met een hoog
percentage drogestof gewenst.
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Overzicht van de eigenschappen van pastinaakrassen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
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1 ) Een hoger cijfer betekent respectievelijk een betere vorm, een ondiepere toofinplant, een gladdere, stevige
re, uniformere en minder vertakte wortel en een geringere gevoeligheid voor bruine koppen.

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
A — Albino

K: Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.

Voldoet goed in de teelt voor de industrie en voor de verse markt.
Is vrij uniform. Heeft een lange wortel met een vrij dikke kop en een voldoende tot vrij goede
vorm. De pit is vrij groot. Is glad, middelmatig stevig en heeft een vrij ondiepe loofinplant. De
wortels zijn zeer weinig vertakt en hebben een hoog drogestofgehalte. Is zeer weinig gevoelig
voor bruine koppen. De opbrengst is matig.
B — Cobham Improved Marrow

K: A.L. Tozer Ltd., Cobham, Engeland.
V: Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.

Voldoet vrij goed in de teelt voor de industrie en voor de verse markt.
Is vrij uniform. Heeft een vrij lange wortel met een vrij dikke tot dikke kop en een matige vorm.
De pit is middelmatig groot. Is vrij glad, vrij stevig en heeft een middelmatig diepe loofinplant.
De wortels zijn zeer weinig tot extreem weinig vertakt en hebben een hoog drogestofgehalte.
Is zeer weinig gevoelig voor bruine koppen. De opbrengst is goed.
B — White Gem

K: Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.

Voldoet vrij goed in de teelt voor de industrie en voor de verse markt.
Is matig tot voldoende uniform. Heeft een vrij lange wortel met een dikke kop en een voldoende
vorm. De pit is vrij groot. Is middelmatig ruw, middelmatig stevig en heeft een middelmatig on
diepe loofinplant. De wortels zijn vrij weinig vertakt en hebben een vrij hoog drogestofgehalte.
Is vrij weinig gevoelig voor bruine koppen. De opbrengst is goed.
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Peterselie
(Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex. A.W. Hill,/
Peterselie is in de vollegrondsgroenteteelt in Nederland een van de kleine gewassen. Het wordt
gebruikt voor het kruiden van spijzen en voor het garneren van schotels.
Het gewas wordt zowel voor de verse markt als voor de industriële verwerking geteeld. In het
eerste geval wordt het produkt hoofdzakelijk gebost op de veilingen aangevoerd. Voor de industrie
wordt gemaaid en direct aan de industrie geleverd. Het produkt wordt gedroogd of diepgevro
ren. De teelt voor de industrie komt voor op de wat grotere bedrijven, waar machinaal geoogst
kan worden. Soms wordt gemaaide en in poolfust verpakte peterselie op de veilingen aange
voerd. Voor de verse markt wordt de teelt voornamelijk op tuinbouwbedrijven rondom grote ste
den aangetroffen. De teelt voor de industrie vindt in hoofdzaak in Noord-Brabant plaats. De aanvoerperiode van peterselie van de vollegrond valt in de maanden juli tot en met oktober.
Het areaal peterselie in de vollegrond voor de verse consumptie wordt geschat op ongeveer 15
ha. Dat is vergelijkbaar met het areaal bospeterselie in de teelt onder glas. Het areaal peterselie
op contract voor grootwinkelbedrijven en industrie beloopt ongeveer 35 ha. Daar het vrijwel on
mogelijk is om exacte gegevens over het areaal voor de industrie te verkrijgen, is dit cijfer discu
tabel. Het PGF gaat uit van ongeveer 8 ha, doch er zijn bronnen die uitgaan van ongeveer 35
ha, omdat het PGF ongeveer 30 ha voor de drogerijen niet zou hebben meegeteld. De veilingaanvoer van de vollegrond was de laatste jaren ongeveer 3,5 miljoen bosjes. De industrie verwerkte
een kleine 400 ton volgens de gegevens van het PGF. De handelswaarde ligt al een aantal jaren
op 5 â 7 miljoen gulden. Daarvan kwam in 1991 ongeveer 5 miljoen gulden voor rekening van
de peterselie van onder glas en circa 2 miljoen gulden voor peterselie uit de vollegrond.
Voor de teelt in de vollegrond wordt veelal tussen begin april en eind juni op rijen gezaaid. Het
is ook mogelijk de planten onder glas op te kweken. Men zaait dan 4 à 5 zaden per perspot, zodat
er polletjes peterselie ontstaan, die later buiten op rijen worden geplant. Tijdens de teelt vraagt
dit gewas weinig arbeid. Gedurende de oogst voor afzet op de verse markt is de arbeidsbehoefte
groot. De planten worden dan uitgetrokken of afgesneden en gebost. Als er wordt gesneden,
kan van hetzelfde gewas verscheidene keren worden geoogst. Bij het snijden is het belangrijk
om niet te laag te snijden, zodat het groeipunt intact blijft en het gewas voldoende gelegenheid
krijgt om weer goed uit te groeien. Na het snijden vindt een overbemesting plaats. Dan kan na
circa vier weken opnieuw worden geoogst. Het tijdstip van de oogst wordt mede bepaald door
de prijsvorming. Een peterseliegewas heeft een tamelijk lang oogsttraject. Bij teelt voor de ver
werkende industrie wordt in het voorjaar op rijen gezaaid en in de zomer verscheidene keren ma
chinaal gemaaid.
In het algemeen komen er weinig ziekten voor. De belangrijkste zijn sclerotiënrot (Sclerotinia scle
rotiorum) en bladvlekkenziekte (Septoria apiicolal. Vooral bladvlekkenziekte kan in het najaar grote
problemen geven. De belangrijkste dierlijke belagers zijn bladluizen en wortelvlieg.
Bij peterselie zijn er gladbladige en gekrulde rassen. De gladbladige zijn Gewone Snij en Amster
damse Snij. Amsterdamse Snij heeft een kortere steel en is donkerder en iets fijner dan Gewone
Snij. De gladbladige geven doorgaans een hoge produktie en een goede hergroei. In de teelt voor
de drogerijen worden die rassen nog op grote schaal geteeld, al neemt ook voor dat doel de inte
resse voor de gekrulde rassen toe. Verder zijn twee gekrulde rassen van belang, Gekrulde en Moskrul
2, die uit diverse selecties bestaan. Het ras Gekrulde heeft een langergesteeld gewas dan Moskrul 2 en is minder gekruld. Daarnaast worden nog zelfstandige rassen als Grüne Perle gevoerd.
Voor de teelt in Nederland voor de verse markt zijn alleen gekrulde rassen van belang.
Belangrijke eigenschappen die bij de rassenkeuze een rol spelen, zijn:
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peterselie
Groeikracht. Een goede groeikracht is vooral in het voorjaar en in het najaar van belang, omdat
in die teeltperioden de teeltduur van nature lang is.
Kleur. Een donkere kleur verdient de voorkeur.
Fijnheid. Fijn, dun blad is gewenst.
Krulling. Peterselie moet goedgekruld blad geven. Pareling in het blad, het te ver doorkrullen,
waardoor de lichtergroene achterkant van het blad zichtbaar wordt, is echter ongewenst.
Hergroei. Een goede hergroei is van belang als verscheidene keren geoogst wordt.
Opbrengst. Een zo hoog mogelijke produktie is gewenst.
Oogstbaarheid. Het bossen moet niet meer tijd vragen dan hoognodig. Vergeling van het blad
is ongewenst. Vooral bij latere oogsten en bij een te dichte stand kunnen problemen ontstaan.
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Grüne Perle
Masina
Moskrul 2
- Fonvert
- Frisco
- Krausa
- Multikrul
- Pagoda
- Verta

groeikracht1)

ras/selectie

kleur1)

Overzicht van de eigenschappen van peterselierassen voor de verse markt
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
Onderzoek 1990.
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) Een hoger cijfer betekent respectievelijk een donkerdere kleur, een grotere groeikracht, fijner blad, sterker
gekruld blad en een betere hergroei.

1

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
A — Grüne Perle

K: Walter en Karl Hild, Marbach, Duitsland.
V: Nunhems Zaden B.V., Haelen (LJ.

Voldoet goed in de teelt voor de verse markt.
Heeft een vrij goede tot goede kleur en een voldoende tot vrij goede groeikracht. Het blad is
vrij fijn en vrij goed gekroesd. De hergroei is vrij goed. De produktie is vrij goed.
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peterselie
A — Masina

K: Rijk Zwaan B. V., De Lier.

Voldoet goed in de teelt voor de verse markt.
Heeft een vrij goede kleur en een vrij goede tot goede groeikracht. Het blad is fijn en vrij goed
gekroesd. De hergroei is vrij goed en de produktie is goed.
A — Moskrui 2

Fonvert, Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.
Frisco, C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.
Krausa, Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.
Multikrul, Huizer Zaden Holland B. V., Rijsoord.
Pagoda, Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.
Verta, Rijk Zwaan B. V., De Lier.

Voldoet goed in de teelt voor de verse markt.
Fonvert heeft een vrij goede tot goede kleur en groeikracht. Het blad is voldoende tot vrij fijn
en voldoende tot vrij goed gekroesd. De hergroei is vrij goed tot goed. De produktie is goed tot
zeer goed.
Frisco heeft een vrij goede tot goede kleur en groeikracht. Het blad is voldoende tot vrij fijn en
voldoende tot vrij goed gekroesd. De hergroei is vrij goed. De produktie is goed.
Krausa heeft een vrij goede kleur en een vrij goede tot goede groeikracht. Het blad is vrij fijn
en vrij goed gekroesd. De hergroei is voldoende tot vrij goed. De produktie is vrij goed.
Multikrul heeft een vrij goede kleur en een vrij goede tot goede groeikracht. Het blad is vrij fijn
en vrij goed gekroesd. De hergroei is voldoende tot vrij goed. De produktie is vrij goed.
Pagoda heeft een vrij goede kleur en vrij goede tot goede groeikracht. Het blad is vrij fijn en vol
doende tot vrij goed gekroesd. De hergroei is voldoende tot vrij goed. De produktie is vrij goed.
Verta heeft een vrij goede tot goede kleur en een vrij goede groekracht. Het blad is vrij fijn en
vrij goed gekroesd. De hergroei is voldoende. De produktie is vrij goed.
A — Gewone Snij

Gewone Snij, Enza Zaden B. V., Enkhuizen.
Gewone Snij, Royal Sluis, Enkhuizen.

Voldoet goed in de teelt voor de industrie.
Heeft een vrij lichte bladkleur en een goede groeikracht. Het blad is glad en vrij fijn. De produktie
is goed. Het gedroogde produkt heeft een matige kleur en is vrij fijn.
A — Amsterdamse Snij

Solon, Rijk Zwaan B.V., De Lier.

Solon voldoet goed in de teelt voor de industrie.
Heeft een goede bladkleur en een vrij goede tot goede groeikracht. Het gewas is wat korter dan
dat van Gewone Snij. Het blad is glad en vrij fijn. De produktie is goed. Het gedroogde produkt
heeft een goede kleur en is vrij fijn. Lijkt een hoog drogestofgehalte te hebben.
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Peul
(Pisum sativum L. var. saccharatum SerJ
De teelt van peulen is van geringe omvang. Het areaal bedraagt 50 â 60 ha.
De handelsproduktie bedroeg de laatste jaren 400.000 â 450.000 kg ter waarde van ongeveer 3,5
miljoen gulden. De peulen worden voornamelijk in Nederland afgezet en zijn uitsluitend bedoeld
voor verse consumptie. Naast de Nederlandse produktie werd er in 1990 nog 1 miljoen kg geïm
porteerd. Er werd tevens 0,3 miljoen kg geëxporteerd. De teelt komt vooral voor in het oosten
van Noord-Brabant. Veiling Veldhoven is het belangrijkste aanvoerpunt.
Verscheidene erwterassen worden gekenmerkt door de eigenschap dat ze geen vlies ontwikke
len in hun peulen. Daardoor kunnen ze, als ze onrijp worden geoogst, als groente worden gege
ten. Rassen die een vlies vormen, dienen op tijd geplukt te worden. Zodra de peul iets ouder
wordt, ontstaat een perkamentachtige laag en kookt de peul moeilijk gaar.
De peulerassen zijn in te delen in twee groepen, namelijk rijspeulen en stampeulen. Tegenwoor
dig worden uitsluitend rijspeulen geteeld. Vroege rijspeulen worden tussen half januari en half
februari gezaaid en in de eerste helft van juni geoogst. De planten worden onder koud glas opge
kweekt. Er worden pollen van drie planten gepoot. Late rijspeulen worden tussen half maart en
half april ter plaatse gezaaid en tussen half juni en half juli geoogst. Rijspeulen worden aan gaas
of rijshout geteeld.
Voor de belangrijkste ziekten wordt verwezen naar het hoofdstuk Doperwt. Een schimmelziekte
die bij peul aanzienlijk meer schade kan aanrichten dan bij doperwt, is de grauwe schimmel (Bo
trytis cinerea). Bij meermalig gebruik van steunmateriaal kunnen hierop achtergebleven gewasresten het nieuwe gewas besmetten.
Belangrijke eigenschappen die bij de rassenkeuze een rol spelen, zijn:
Vroegheid. Voor de primeurteelt is de vroegheid van een ras zeer belangrijk.
Dubbelpeuligheid. Bij rassen waarbij twee peulen bij elkaar aan één steel zitten, ligt de plukprestatie hoger.
Peulkwaliteit. Kwalitatief goede peulen zijn recht, glad, vlezig en vliesloos en bevatten weinig
zaad. Een donkere peul wordt in het algemeen meer gewaardeerd dan een lichte. In verband met
de plukkosten verdienen rassen met grote peulen de voorkeur.

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
O — Heraut
Van dit ras worden door verscheidene bedrijven selecties in de handel gebracht.
Voldoet redelijk in de vroege en de late teelt.
Vroege tot zeer vroege rijspeul met een redelijke opbrengst. Draagt de peulen vrij hoog. De peu
len zijn lichtgroen, vliesloos, vrij recht tot recht, gemiddeld acht â negen cm lang en circa ander
halve cm breed. Is overwegend tweepeulig.
Is gevoelig voor nachtvorst en koude, onvatbaar voor Amerikaanse vaatziekte (Fusarium
oxysporumj en vatbaar voor topvergeling.
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peul
A

Record

Van dit ras worden door verscheidene bedrijven selecties in de handel gebracht.
Voldoet goed in de vroege en de late teelt.
Zeer vroege rijspeul met een goede opbrengst. De peulen zijn licht- tot middelgroen, vrij glad
tot glad, vliesloos, vrij recht tot recht en gemiddeld circa negen cm lang en anderhalve cm breed.
Geeft bij het begin van de oogst al redelijk veel dubbele peulen. Het gewas wordt hoog. Tussen
de selecties komen kleine verschillen voor. In het algemeen geven de vroegste selecties een wat
lagere opbrengst dan de wat latere.
Is vrij goed bestand tegen nachtvorst, onvatbaar voor Amerikaanse vaatziekte !Fusarium
oxysporumj en zeer vatbaar voor topvergeling.
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Prei
(Allium porrum L.)
Het areaal prei bedroeg in 1990 2.854 ha, waarvan 228 ha op contract werd geteeld. In 1991 vond
een zeer forse uitbreiding van het areaal plaats. Het CBS registreerde 3.799 ha, waarvan 311 ha
contractteelt. De handelsproduktie bedroeg in 1991 98,8 miljoen kg ter waarde van 117,5 miljoen
gulden. Ongeveer 50% van de prei is bestemd voor vers, binnenlands verbruik. De export is geste
gen van ongeveer 14,5 miljoen kg in 1985 tot 45,1 miljoen kg in 1991, wat circa 40% van de han
delsproduktie is. Een groot deel van de export gaat naar West-Duitsland. Een kleine 10% van
de prei wordt door de industrie afgenomen voor diepvriezen en drogen. Noord-Brabant en Lim
burg zijn, met respectievelijk 50 en 38% van het totale areaal, de belangrijkste teeltgebieden.
De preiteelt kan worden opgesplitst in een zomerteelt, een vroege en een late herfstteelt en een
winter- en een late winterteelt. De zomerteelt is qua omvang de minst belangrijke teelt. Zomerprei wordt in de maanden juni, juli en augustus aangevoerd en vormt ongeveer 10% van de tota
le jaarlijkse veilingaanvoer. Zomerprei wordt onder verwarmd glas opgekweekt, waarbij in het
begin een temperatuur van 18 é 20 °C wordt aangehouden. Tijdens de opkweek laat men de
temperatuur wat zakken, zodat de planten kunnen afharden. Prei voor oogst in juni of begin juli
wordt vaak op kistjes gezaaid in de periode tussen eind december en half januari. Na het uitplanten eind maart of begin april worden de planten met plastic folie afgedekt, waardoor een verdere
vervroeging bereikt kan worden. De wat latere zomerprei wordt vanaf half januari tot begin fe
bruari gezaaid en in april uitgeplant. Voor de zomerteelt wordt een plantdiepte van 8 â 10 cm
gebruikt. Schieters kunnen een probleem zijn in deze teelt.
De herfstteelt kan worden gesplitst in een vroege en een late herfstteelt. De aanvoer van vroege
herfstprei valt in de maanden september en oktober, die van de late herfstprei in de maanden
november en december. In deze vier maanden wordt circa 35% van prei op de veilingen aange
voerd. Voor herfstprei wordt zowel ter plaatse gezaaid als in ponsgaten geplant. Deze laatste
teeltwijze komt het meest voor. De planten worden onder platglas of plastic tunnels opgekweekt.
Vroege herfstprei wordt in de eerste helft van maart gezaaid en in de eerste helft van juni ge
plant. Voor de vroege herfstteelt worden zo nu en dan wat latere selecties gebruikt, die dan ook
eerder gezaaid moeten worden. Late herfstprei wordt eind maart of begin april gezaaid en in de
tweede helft van juni uitgeplant. Bij de ponsgatenmethode wordt veelal een plantdiepte van 16
tot 20 cm aangehouden. Ter plaatse gezaaide prei moet na opkomst gedund en tijdens de groei
aangeaard worden.
De oogst van de winter- en de late winterteelt vormt circa 55% van de jaarlijkse veilingaanvoer.
Geoogst wordt in de maanden januari tot en met mei. Prei van de late winterteelt wordt vaak
nog enige tijd bewaard om de periode tot de aanvoer van de zomerprei te overbruggen. Ook winterprei wordt wel bewaard om te kunnen leveren in perioden met strenge vorst. Prei die op het
veld staat, kan dan niet worden gerooid, zodat er in die perioden vaak een goede prijs op de
veiling gekregen wordt. Winterpei wordt in de eerste helft van april gezaaid en in de eerste helft
van juli geplant. De oogst valt in de maanden januari, februari en maart. Late winterprei wordt
in de tweede helft van april gezaaid en de tweede helft van juli geplant. De opkweek vindt al
dan niet onder plastic in de vollegrond plaats. Geplant wordt in ponsgaten van ongeveer 18 cm
diep. Naast deze teeltmethode wordt ook in deze teelt prei ter plaatse gezaaid. Het zaaien vindt
dan plaats in de eerste helft van mei. Late winterprei wordt op een andere wijze geteeld dan win
terprei. Het gewas wordt voor de winter minder bemest, zodat een wat jonger en vaak gezonder
gewas de winter in gaat. Na de winter wordt overbemest en moet een hergroei plaatsvinden.
De prei moet worden geoogst voordat er schot in komt.
Bladvlekkenziekten zijn in de preiteelt een belangrijk probleem. Van de bladvlekkenziekten zijn
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de papiervlekkenziekte (Phytophthora porri) en de purpervlekkenziekte (Alternaria porri) de be
langrijkste. Daarnaast komen regelmatig ook de fluweelvlekkenziekte (Ciadosporium allii-porri)
en de zwarte-strepenziekte ILeptotrochiia porri) voor. Een andere ziekte die de laatste jaren meer
aandacht vraagt, is roest (Puccinia al/ii). Vooral in de herfst- en winterteelten kunnen bladvlekkenziekten en roest grote schade aanrichten. Een afdoende bestrijding is niet bekend. Wel lijkt
een bodembedekking een aantasting door papiervlekkenziekte te kunnen beperken. Ook fusariumvlekkenziekte (Fusarium cuimorum) en een secundaire aantasting door bacteriën (Erwinia spj
kunnen schade veroorzaken. Geelstreepvirus is in het verleden een belangrijk probleem geweest,
dat met de komst van donkergekleurde rassen grotendeels is opgelost. Welliswaar wordt er nog
prei gedeklasseerd op grond van geelstreepvirus, maar waarschijnlijk betreft het hier een geelverkleuring als gevolg van slijtage en niet door een aantasting van geelstreepvirus. Dierlijke parasie
ten die in de preiteelt voorkomen, zijn: de preimot, de uievlieg en thrips.
Bij de rassenkeuze zijn de volgende eigenschappen van belang:
Type. Rassen en selecties met een opgerichte bladstand en een lange, gesloten schacht hebben
minder last van vervuiling, doordat er minder grond in de bladoksels terecht kan komen. Dit heeft
in het verleden problemen gegeven bij de export van prei. De bladstand is ook van belang uit
mechanisatieoogpunt. Een opgerichte bladstand geeft minder kans op bladbreuk.
Schachtlengte. Een lange schacht met minstens 14 cm wit is gewenst. De schachtlengte en de
lengte van het wit zijn echter sterk door de plantdiepte te beïnvoeden. Zomerprei en ter plaatse
gezaaide prei hebben door een geringere plantdiepte vaak een wat kortere schacht. In het verle
den werden in de winter vaak rassen met een korte schacht geteeld, omdat deze een betere win
terhardheid zouden bezitten. Tegenwoordig zijn er ook selecties die een langere schacht combi
neren met een vrij goede winterhardheid.
Bladkleur. Een donkere bladkleur is gewenst. Een donkere kleur gaat vaak samen met een gerin
gere gevoeligheid voor slijtage en een lagere groeisnelheid.
Knobbel. Een knobbel is een ongewenste eigenschap, omdat het veilingklaar maken van prei
met een knobbel veel extra tijd vraagt. Bovendien blijven na het schoonmaken op de knobbel
vaak delen van het verwijderde blad achter.
Vroegheid. Vooral in de zomerteelt is vroegheid een belangrijk aspect, omdat met een vroeg ras
op de veiling een betere prijs gehaald kan worden. Omdat vroegheid vaak gekoppeld is aan een
wat lichtere bladkleur en een grotere gevoeligheid voor slijtage, zijn vroege rassen vaak minder
geschikt voor wat latere teelten.
Opbrengst en slijtage. In de preiteelt is een hoge opbrengst gewenst. De prei moet echter zo
weinig mogelijk slijtage vertonen, daar dit bij het schoonmaken te veel tijd kost. Vlotgroeiende
prei geeft vaak wel een hoge opbrengst, maar is tevens gevoeliger voor slijtage. In de zomerprei
moet het produkt eigenlijk gerooid worden voordat slijtage optreedt. Bij winterprei is slijtage een
zeer belangrijke eigenschap, omdat de prei vaak in een rijp stadium op het veld moet kunnen
blijven staan. Bovendien uit vorstgevoeligheid zich ook in slijtage.
Ziektegevoeligheid. Er bestaan verschillen tussen de rassen in gevoeligheid voor bladvlekkenziekten en roest. De verschillen tussen de aanbevolen rassen zijn per teeltwijze niet erg groot.
In de preiteelt wordt veel gebruik gemaakt van selecties van de rassen Herfstreuzen 2 en 3, Blauw
groene Herfst en Blauwgroene Winter. Selecties van Herfstreuzen 2 en 3 hebben ten opzichte
van Blauwgroene Herfst en Blauwgroene Winter een grotere groeisnelheid, een langere schacht
en een lichtere bladkleur. Selecties van Blauwgroene Herfst en Blauwgroene Winter lijken wat
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minder gevoelig voor slijtage, maar geven een lagere opbrengst. Selecties van Herfstreuzen 2
en 3 zijn vooral geschikt voor de zomerteelt en selecties van Blauwgroene Herfst voor de vroege
en late herfstteelt. Vanwege de betere vorstresistentie en de wat mindere ziektegevoeligheid worden
selecties van Blauwgroene Winter vooral in de beide winterteelten gebruikt. Binnen alle rassen
wordt gestreefd naar een langere schacht, gecombineerd met een donkere bladkleur en een op
gericht planttype. Binnen het ras Blauwgroene Winter ligt het accent daarbij op de schachtleng
te en het planttype en binnen de rassen Herfstreuzen 2 en 3 op de bladkleur. Daarnaast zijn een
betere ziektetolerantie of -resistentie en een geringere gevoeligheid voor slijtage zeer belangrijke
punten voor alle rassen.
Rassentabel met rubricering naar teeltwijze
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
zomer
teelt
ras
Alma
Blauwgroene Herfst
Blauwgroene Winter
Herfstreuzen 2
Herfstreuzen 3
Jolant

B
B

N
A
B

vroege
herfst
teelt

late
herfst
teelt

winterteelt

late
winterteelt

-

-

-

A

A

-

-

A
A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A
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Aanbevolen rassen en selecties per teeltwijze
De rassen/selecties zijn alfabetisch gerangschikt.
ras/selectie
Alma
- Alma
- Norda
Blauwgroene Herfst
- Ardea
- Ginka
- Glorina
- Lancelot
- Longina
- Paragon
- Pinola
- Portant
- Sterna
- Tadorna
Blauwgroene Winter
- Arkansas
- Gavia
- Porino
- Poriver
Herfstreuzen 2
- Rami
Herfstreuzen 3
- Albana
- Enak
Jolant

zomerteelt

vroege
herfstteelt

late
herfstteelt

winterteelt

late
winterteelt

+
+

-

-

-

-

+
-

+
—
+
+
+
+
+
—

+
+
—
—
+
+

—
—
—
+
—
—

—
—
—
—

-

—
—
—

—
—

+
+
—
—

+
+
+
+

+

-

-

-

-

+
+
+

-

-

-

-

+ = aanbevolen voor de betreffende teeltwijze, - = niet aanbevolen voor de betreffende teeltwijze.
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Overzicht van de eigenschapppen van selecties van preirassen voor de zomerteelt
De rassen/selecties zijn alfabetisch gerangschikt.
Onderzoek 1990.
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) Een hoger cijfer betekent respectievelijk een vroeger ras, een opgerichter pianttype, een donkerdere bladkleur en minder knobbel.
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Overzicht van de eigenschappen van selecties van preirassen voor de herfstteelten
De selecties zijn per teeltwijze gerangschikt.
Onderzoek 1991.

o
o
>
<D

V)
O)

<L>
0 -p

ras/selectie

> c
Q3 0
Il -S ra
£ o

> .c
QJ o
J=
£ «

Vroege herfstteelt
Blauwgroene Herfst
- Ardea
- Glorina
- Lancelot
- Longina
- Paragon
- Sterna
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- Pinola
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) Een hoger cijfer betekent respectievelijk een opgerichter pianttype, een donkerdere b/adkleur, minder knob
bel, een geringere vatbaarheid voor bladvlekkenziekten en een geringere gevoeligheid voor slijtage.
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Overzicht van de eigenschappen van selecties van preirassen voor de winterteelten
De rassen/selecties zijn per teeltwijze alfabetisch gerangschikt.
Onderzoek 1988.
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Winterteelt
Blauwgroene Herfst
- Portant
Blauwgroene Winter
- Arkansas
- Gavia

104

107

65

7

6

65

65

101
96

100
93

7
7

7
8

6
65

7
7

7
65

Late winterteelt
Blauwgroene Winter
- Arkansas
- Gavia
- Porino
- Poriver

101
91
105
102

106
100
102
93

7
75
65
65

7
75
7
7

65
65
65
6

6
6
6
6

65
65
55
6

) Een hoger cijfer betekent respectievelijk een opgerichter planttype, een donkerdere bladkleur, minder knob
bel, een geringere vatbaarheid voor bladvlekkenziekten en een geringere gevoeligheid voor slijtage.
1

Rasbeschrijvingen
De rassen/selecties zijn alfabetisch gerangschikt.
B/ -

— Alma

Kw.r. 1981. K: Rijk Zwaan B. V., De Lier.
Alma, Rijk Zwaan B. V., De Lier.
Norda, Rijk Zwaan B. V., De Lier.

Aima voldoet vrij goed in de zomerteelt.
Is vroeg en geeft een goede opbrengst. De planten zijn vrij opgericht en hebben lange schachten
met vrij weinig tot weinig knobbel. De bladkleur is vrij donker tot donker.
Norda voldoet redelijk in de zomerteelt.
Is middelmatig vroeg en geeft een matige opbrengst. De planten zijn zeer opgericht en hebben
vrij lange schachten met vrij weinig knobbel. De bladkleur is donker.
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B/A/A/A/- —

Blauwgroene Herfst

Ardea, Enza Zaden B.V., Enkhuizen.
Ginka, Bejo Zaden B, V., Warmenhuizen.
Glorina, C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.
Lancelot, Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.
Longina, C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.
Paragon, Rijk Zwaan B. V., De Lier.
Pinola, Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.
Portant, Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.
Sterna, Enza Zaden B. V., Enkhuizen.
Tadorna, Enza Zaden B.V., Enkhuizen.

Ardea voldoet goed in de vroege en de late herfstteelt.
Is weinig vatbaar voor bladvlekkenziekten en in de vroege herfstteelt weinig en in de late herfst
teelt vrij weinig tot weinig gevoelig voor slijtage. De planten zijn opgericht tot zeer opgericht en
hebben vrij lange tot lange schachten met vrij weinig tot weinig knobbel. De bladkleur is vrij
donker tot donker. Geeft een goede opbrengst.
Ginka voldoet redelijk in de late herfstteelt.
Is weinig vatbaar voor bladvlekkenziekten en weinig gevoelig voor slijtage. De planten zijn opge
richt en hebben vrij lange schachten met middelmatig veel knobbel. De bladkleur is donker. Geeft
een goede opbrengst.
Glorina voldoet vrij goed in de vroege herfstteelt.
Is vrij weinig vatbaar voor bladvlekkenziekten en vrij weinig gevoelig voor slijtage. De planten
zijn vrij opgericht en hebben vrij korte schachten met vrij weinig tot weinig knobbel. De bladkleur
is vrij donker tot donker. Geeft een vrij goede opbrengst.
Lancelot voldoet goed in de vroege herfstteelt.
Is weinig vatbaar voor bladvlekkenziekten en vrij weinig gevoelig voor slijtage. De planten zijn
opgericht en hebben zeer lange schachten met vrij weinig tot weinig knobbel. De bladkleur is
vrij donker tot donker. Geeft een goede opbrengst.
Longina voldoet vrij goed in de vroege herfstteelt.
Is weinig vatbaar voor bladvlekkenziekten en vrij weinig gevoelig voor slijtage. De planten zijn
vrij opgericht tot opgericht en hebben vrij lange schachten met vrij weinig tot weinig knobbel.
De bladkleur is vrij donker tot donker. Geeft een vrij goede opbrengst.
Paragon voldoet redelijk in de vroege herfstteelt.
Is vrij weinig tot weinig vatbaar voor bladvlekkenziekten en vrij weinig gevoelig voor slijtage. De
planten zijn middelmatig opgericht en hebben korte schachten met weinig knobbel. De bladkleur
is donker. Geeft een vrij goede opbrengst.
Pinola voldoet vrij goed in de late herfstteelt.
Is vrij weinig tot weinig vatbaar voor bladvlekkenziekten en vrij weinig tot weinig gevoelig voor
slijtage. De planten zijn vrij opgericht tot opgericht en hebben vrij korte schachten met vrij weinig
knobbel. De bladkleur is donker. Geeft een vrij goede opbrengst.
Portant voldoet goed in de winterteelt.
Is vrij weinig tot weinig vatbaar voor bladvlekkenziekten en vrij weinig tot weinig gevoelig voor
slijtage. De planten zijn vrij opgericht tot opgericht en hebben lange schachten met vrij weinig
knobbel. De bladkleur is donker. Geeft een goede opbrengst.
Sterna voldoet vrij goed in de zomer- en goed in de vroege herfstteelt.
Is in de zomerteelt vrij vroeg en geeft een goede opbrengst. De planten zijn zeer opgericht en
hebben vrij korte schachten met vrij weinig tot weinig knobbel. De bladkleur is donker.
Is in de vroege herftteelt weinig vatbaar voor bladvlekkenziekten en vrij weinig tot weinig gevoe
lig voor slijtage. De planten zijn vrij opgericht tot opgericht en hebben vrij korte schachten met
vrij weinig tot weinig knobbel. De bladkleur is donker. Geeft een goede opbrengst.
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Tadorna voldoet vrij goed in de late herfstteelt.
Is weinig vatbaar voor bladvlekkenziekten en vrij weinig tot weinig gevoelig voor slijtage. De planten
zijn opgericht en hebben korte schachten met vrij weinig tot weinig knobbel. De bladkleur is don
ker. Geeft een vrij goede opbrengst.
- /- /- /A/A — Blauwgroene Winter

Arkansas, Royal Sluis, Enkhuizen.
Gavia, Enza Zaden B. V., Enkhuizen.
Porino, Nunhems Zaden B.V., Haelen (L.j.
Poriver, Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.

Arkansas voldoet goed in de winter- en de late winterteelt.
Is vrij weinig tot weinig vatbaar voor bladvlekkenziekten en vrij weinig tot weinig gevoelig voor
slijtage. De planten zijn opgericht en hebben vrij lange tot lange schachten met vrij weinig tot
weinig knobbel. De bladkleur is donker. Geeft een goede opbrengst.
Gavia voldoet vrij goed in de winter- en de late winterteelt.
Is vrij weinig tot weinig vatbaar voor bladvlekkenziekten en vrij weinig tot weinig gevoelig voor
slijtage. De planten zijn opgericht tot zeer opgericht en hebben in de winterteelt korte en in de
late winterteelt vrij lange schachten met vrij weinig tot weinig knobbel. De bladkleur is donker
tot zeer donker. Geeft in de winterteelt een vrij goede en in de late winterteelt een matige opbrengst.
Porino voldoet goed in de late winterteelt.
Is vrij weinig vatbaar voor bladvlekkenziekten en middelmatig gevoelig voor slijtage. De planten
zijn vrij opgericht tot opgericht en hebben vrij lange schachten met vrij weinig tot weinig knob
bel. De bladkleur is donker. Geeft een goede tot zeer goede opbrengst.
Poriver voldoet goed in de late winterteelt.
Is vrij weinig vatbaar voor bladvlekkenziekten en vrij weinig gevoelig voor slijtage. De planten
zijn vrij opgericht tot opgericht en hebben korte schachten met vrij weinig knobbel. De bladkleur
is donker. Geeft een goede opbrengst.
I M / - / - / - / - — Herfstreuzen 2

Rami, Nunhems Zaden B.V., Haelen (L.).

Rami is beproevenswaardig in de zomerteelt.
Is vrij vroeg en geeft een goede tot zeer goede opbrengst. De planten zijn vrij opgericht en heb
ben vrij lange schachten met vrij weinig tot weinig knobbel. De bladkleur is vrij donker tot donker.
A / - / - / - / - — Herfstreuzen 3

Albana, Nunhems Zaden B. V., Haelen (LJ.
Enak, Rijk Zwaan B. V., De Lier.

Albana voldoet goed in de zomerteelt.
Is in de zomerteelt vrij vroeg en geeft een goede opbrengst. De planten zijn vrij opgericht tot
opgericht en hebben vrij korte schachten met vrij weinig knobbel. De bladkleur is donker.
Enak is beproevenswaardig in de zomerteelt.
Is middelmatig vroeg en geeft een goede opbrengst. De planten zijn vrij opgericht tot opgericht
en hebben vrij korte schachten met vrij weinig tot weinig knobbel. De bladkleur is vrij donker
tot donker.
B / - / - / - / - — Jolant

K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Voldoet vrij goed in de zomerteelt.
Is middelmatig vroeg en geeft een matige opbrengst. De planten en hebben een vrij lange schacht
met vrij weinig tot weinig knobbel. De bladkleur is donker.
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Pronkboon
fPhaseolus coccineus L J
Het areaal pronkbonen kan geschat worden op ongeveer 20 ha in 1990. De teelt komt verspreid
in het land voor, maar vindt vooral plaats in Noord-Brabant en Limburg, De pronkboon is grover
dan de stoksperzie- en stoksnijboon en is beter bestand tegen de meeste ziekten en ruwe weers
omstandigheden. Daarom wordt zij vaak als windkering bij gewassen als snijbonen en augurken
gebruikt. Het produkt wordt in veel gevallen alleen geoogst als de prijzen goed zijn. Over de handelsproduktie zijn geen gegevens bekend. De veilingaanvoer bedroeg in 1991 ruim 0,3 miljoen
kg ter waarde van 0,5 miljoen gulden. Gezien de teeltwijze zal de handelsproduktie hier niet veel
van afwijken.
De meeste rassen en selecties zijn draadgevoelig, hoewel er ook rassen zonder draad zijn. Draadgevoelige rassen moeten, om draadvorming te voorkomen, jong geplukt worden. Op de belang
rijkste veiling voor pronkbonen, VGV Grubbenvorst, worden rassen met en zonder draad niet
gescheiden aangevoerd.
Pronkbonen zijn onvatbaar voor bonescherpmozaïekvirus (scherpmozaïek en topsterfte), bonerolmozaïekvirus (rolmozaïek en zwarte-vaatziekte) en stippelstreep en hebben doorgaans ook weinig
van schimmelziekten te lijden. Indien onvoldoende vruchtwisseling wordt toegepast, komt soms
verwelkingsziekte of vaatziekte (Fusarium oxysporum f.sp. phaseoli) voor. Verder zijn vooral de
roodbloeiende rassen, evenals sommige witbloeiende, nogal vatbaar voor vetvlekkenziekte (Pseu
domonas syringae pv. phaseolicola).

Rasbeschrijvingen
A — Emergo
Voldoet goed in de normale teelt.
Is als boon om te snijden uitstekend geschikt voor vers gebruik en conserven. Moet op tijd wor
den geplukt. Is witbloeiend.
De peul is recht of zwak gebogen, 25 à 29 cm lang, smal, groen en vlezig en heeft een draad.
Er zijn van dit ras verscheidene selecties in de handel onder de naam Emergo of Erecta.
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Rabarber
(Rheum rhabarbarum L J
Rabarber staat al meer dan 5.000 jaar bij de mens in de belangstelling. Aanvankelijk echter niet
als groente, maar als geneesmiddel. De Chinezen hebben waarschijnlijk in het verre verleden dit
gewas uit de Aziatische steppen gehaald en gedomesticeerd. Zij teelden dit gewas om de wortel,
waaruit een sterk purgeermiddel werd gewonnen, voor welk doel rabarber in China nog altijd
wordt gebruikt. Eerst omstreeks 1600 ontdekte Gerarde in Engeland dat men de stelen kan eten
als snijbiet en spinazie. Het duurde echter tot ver in de achttiende eeuw voordat rabarber als groente
een grotere bekendheid kreeg. In Nederland dateert de teelt van ongeveer 1900.
Het areaal rabarber is in Nederland de laatste jaren aan weinig schommelingen onderhevig ge
weest en was 300 é 350 ha, waarvan ongeveer 50 ha op contract werd geteeld voor de verwer
kende industrie. Van het totale areaal is naar schatting 70% gericht op de normale teelt, 20%
op de vervroegde teelt onder plastic folie en 10% op de forceerteelt. De belangrijkste teeltcentra
zijn: het zuiden van Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Limburg. Ook komt de teelt van ra
barber op beperkte schaal voor in Noord-Holland. De handelsproduktie nam de laatste jaren toe
en was in 1991 ongeveer 11.000 ton en had een waarde van ongeveer 6 miljoen gulden. Slechts
ruim de helft daarvan werd op de veilingen aangevoerd. De belangrijkste aanvoerperiode valt in
de maanden maart tot en met augustus. De aanvoer van geforceerde rabarber komt doorgaans
al in november op gang. Van de handelsproduktie wordt ongeveer 20% geëxporteerd naar Duits
land, Frankrijk en België. De industrie verwerkt ongeveer 12% van de handelsproduktie tot moes.
Daarvan wordt ongeveer 20% diepgevroren. De rest wordt in glas geconserveerd.
Rabarber wordt vermeerderd door scheuren van de moederplant. Daartoe kan men de moeder
plant in de herfst of in het voorjaar in delen splitsen. Het verdient aanbeveling om daarbij twee
neuzen per stek aan te houden. Een snelle vermeerdering wordt verkregen als wordt uitgegaan
van opgepotte planten. Hierbij kunnen twee methoden worden gevolgd: het verticaal en het ho
rizontaal doorsnijden van de pollen. Bij de laatste methode wordt het groeipunt in de hoofdknop
weggesneden, waarna slapende ogen gaan uitlopen. De uitgelopen ogen worden dan met het
eerste blad van de moederplant afgesneden en opgepot.
Rabarber kan op praktisch alle grondsoorten worden geteeld, mits de ontwatering goed is. Bij
de teelt van pollen voor de forceerteelt is een lichte grond te prefereren, omdat veel werkzaam
heden die in de herfst moeten gebeuren, zoals planten en rooien, dan gemakkelijker uit te voeren
zijn. Daarnaast ontwikkelen de stekken zich op lichte grond in het algemeen beter dan op zware
grond. Over de noodzaak van vruchtwisseling is weinig bekend. Het is echter aan te bevelen om
zowel voor de pollenteelt-voor-forcering als voor de normale teelt uit te gaan van verse, aaltjesvrije grond.
De belangrijkste schimmelziekten die in de rabarberteelt voorkomen, zijn roest (Puccinia phragmitis)
en valse meeldauw (Peronospora jaapiana). Voorts is rabarber gevoelig voor diverse soorten aaltjes,
zoals bietecysteaaltjes, stengelaaltjes en destructoraaltjes. Ook kunnen diverse virussen het ge
was aantasten en opbrengstderving veroorzaken. Bij dit gewas, dat vegetatief wordt vermeer
derd, zijn aaltjes en virussen eigenlijk alleen goed te bestrijden door uit te gaan van gezond plantmateriaal op niet-besmette, verse grond en door geen waardplanten van de aaltjes als voorvrucht
te telen. De belangrijkste dierlijke belagers van rabarber zijn bladluizen; deels wegens de directe
schade en deels doordat ze virussen overbrengen.
Voor de forceerteelt worden één tot drie jaar oude pollen in de wintermaanden in donker ge
maakte schuren of kassen opgezet. Alvorens de pollen kunnen worden geforceerd, moeten zij
echter voldoende koude hebben gehad om de knoprust te doorbreken. Vroege rassen hebben
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minder koude nodig dan late rassen. De koudebehoefte wordt uitgedrukt in de koudesom, bere
kend aan de hand van de dagelijkse grondtemperatuur tussen de pollen op 10 cm diepte. Het
werkzame traject van de koude ligt tussen -2 en +6,5 °C. Beneden -2 °C neemt het effect
af tot bijna nihil en boven 6,5 °C neemt de intensiteit snel af tot vrijwel nul bij 10 °C. Als crite
rium voor de berekening geldt het aantal graden tussen de minimumtemperatuur en 10 °C. Men
meet in een bepaalde periode bijvoorbeeld 8, 7, 6, 4, 2, -2 en 0 °C. De koudesom in die week
is dan 2 + 3 + 4 + 6 + 8+ 12+ 10 = 45 koudeëenheden. In verband met de rooibaarheid
op vooral zware grond is het aan te raden de pollen vroeg te rooien. Vroeg rooien heeft waar
schijnlijk geen effect op het sneller bereiken van de koudesom. Tussen de rassen bestaan ver
schillen in de koudebehoefte die nodig is voor het verkrijgen van een volledige rustdoorbreking.
Bij de rasbeschrijvingen worden koudesomtrajecten gegeven. In een relatief warme herfst, als
de koudesom slechts langzaam oploopt, kan het laagste getal worden aangehouden, en in een
relatief koude herfst, als de koudesom snel oploopt, het hoogste getal. Met behulp van de groeistof
GA3 kan men de rust eerder doorbreken. Wel moet, wil die groeistof een optimaal effect sorte
ren, de helft van de koudesom reeds op natuurlijke wijze bereikt zijn.
Voor de vervroegde teelt worden de percelen vroeg in het voorjaar met folie afgedekt. Daardoor
wordt een vervroeging van ongeveer twee weken verkregen. Voor deze teelt voldoen vroege ras
sen het best, omdat dan optimaal van hoge primeurprijzen kan worden geprofiteerd.
Het overgrote deel van de rabarberteelt vindt plaats als normale teelt. Door vroege en late rassen
te kiezen kan een oogstspreiding van twee tot drie weken worden bereikt.
Enkele belangrijke raseigenschappen zijn:
Vroegheid. Voor alle teelten is de vroegheid van belang, omdat in de loop van het seizoen de
prijzen dalen. Ook zijn de vroegheidsverschillen tussen de rassen een instrument om tot oogstsprei
ding te komen. Men spreekt van een vroeg ras als de koudesom laag is.
Kwaliteit van de stelen. De stelen moeten (kist)lang, dik, recht, glad en rood zijn. Ook is een
diepe goot ongewenst. De stelen moeten rechtop groeien om gemakkelijker te kunnen worden
geoogst. Voorts mogen de stelen niet splitsen in zogenaamde "vorken".
Forceerbaarheid. Tussen de rassen bestaan verschillen in forceerbaarheid. Dat heeft te maken
met de koudesom en met het te oogsten produkt. Sommige rassen geven onvoldoende stelen
of een slechte kwaliteit en komen daardoor niet voor forcering in aanmerking.
Verwerkingskwaliteit. De verwerkende industrie geeft de voorkeur aan zowel uit- als inwendig
groene stelen om een frisgroene moes te verkrijgen. Na verwerking dient de moes niet scherpzuur van smaak te zijn. Een afwijkend aroma en een hoog gehalte aan oxaalzuur zijn ongewenst.
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Rassentabel met rubricering naar teeltwijze
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
normale teelt
forceerteelt

ras
Frambozen Rood
Goliath
Timperley Early
Versteeg

vervroegde teelt

vers

-

A
B
B

B
A
-

-

-

-

-

A

A
A

industrie
-

A

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
A/A/B/

— Frambozen Rood

Van dit ras zijn verscheidene selecties in de handel, waarvan sommige zelfs onder een eigen naam.
Voldoet goed in de forceerteelt en in de vervroegde teelt en vrij goed in de normale teelt voor
de verse markt.
Is vrij vroeg tot vroeg en voldoende produktief.
De stelen zijn lang, recht, vrij dik, gootvormig, aan de achterzijde vrij sterk geribd, uitwendig
donkerrood, bij forceren inwendig rood en hebben een rode voet. In de vervroegde en de norma
le teelt is het bovenste stuk van de steel vrij groen en is ook de inwendige kleur vrij groen.
Geeft bij forceren een hoog percentage klasse I en bij de vervroegde en de normale teelt een
voldoende percentage klasse I. Wordt vooral in Limburg geteeld. Heeft voor een volledige rustdoorbreking 190-210 koudeëenheden nodig. De forceertemperatuur mag vanaf het opzetten tot
aan de eerste oogst 17 °C zijn, maar moet daarna worden verlaagd tot 14 °C.
A/B/A/A - Goliath
Voldoet goed in de forceerteelt, de normale teelt voor de verse markt, de normale teelt voor de
industrie en vrij goed in de vervroegde teelt. Is echter zó laat dat de produktie in de vervroegde
teelt grotendeels samenvalt met de normale teelt van vroege rassen, maar geeft zwaardere stelen.
Is laat en zeer produktief.
De stelen zijn middellang, recht, dik tot zeer dik, weinig gootvormig, aan de achterzijde vrij wei
nig geribd, uitwendig groen, bij forceren uitwendig iets rood, inwendig groen en hebben een wit
te voet. Is vrij scherp zuur door een betrekkelijk laag kalkgehalte.
Geeft in alle teeltwijzen een hoog percentage klasse I.
Vormt meestal enige schietstengels. Wordt vooral in de omgeving van Barendrecht geteeld, doch
wordt ook steeds vaker in Limburg aangetroffen. Heeft voor een volledige rustdoorbreking 300-310
koudeëenheden nodig. De forceertemperatuur mag vanaf het opzetten tot aan de eerste oogst
17 â 18 °C zijn, maar moet daarna worden verlaagd tot 14 °C.
— /B/ — / — — Timperley Early
Voldoet vrij goed in de vervroegde teelt. Heeft hierin een plaats, omdat dit ras zeer vroeg is en
daardoor goede perspectieven biedt voor hoge primeurprijzen.
Is zeer vroeg en zeer produktief.
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De stelen zijn middellang, matig recht, vrij dun, zeer weinig gootvormig, aan de achterzijde wei
nig geribd, uitwendig groen, maar bij forceren iets rood, inwendig groen en hebben een lichtrode
voet.
Geeft een voldoende percentage klasse I.
Vormt meestal enige schietstengels. De jonge pollen rotten na het planten soms in, daarom wordt
aangeraden de wortels na het scheuren enige tijd te laten indrogen. Oudere pollen hebben te
kleine neuzen, die te weinig klasse I geven.
- / - / - /A — Versteeg
Voldoet goed in de normale teelt voor de industrie.
Is laat en extreem produktief.
De stelen zijn vrij lang, recht, dik tot zeer dik, middelmatig gootvormig, aan de achterzijde vrij
weinig geribd, uit- en inwendig groen en hebben een witte voet.
Geeft een zeer hoog percentage klasse I.
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Radicchio rosso
(Cichorium intybus L. var. foiiosum Hegi^
Radicchio rosso wordt in Nederland sinds 1985 op bescheiden schaal geteeld. Het areaal is de
laatste jaren echter snel gegroeid en wordt geschat op 110 ha in 1991. Het produkt kent goede
afzetmogelijkheden naar snijderijen, waar het gebruikt wordt voor bijmenging in salades. In 1991
bedroeg de veilingaanvoer 1 miljoen kg ter waarde van 3 miljoen gulden. Ongeveer 30% hiervan
kwam tot stand op de veiling CHZ. Gegevens over de handelsproduktie zijn niet bekend. Er be
staan goede exportmogelijkheden naar de Verenigde Staten.
In Italië is de teelt van aanzienlijke omvang; het areaal daar bedraagt circa 13.000 ha. Het gewas
wordt ook in Zwitserland en Duitsland geteeld, maar in tegenstelling tot Italië importeren deze
landen ook. Radicchio rosso is verwant aan gewassen als cichorei, andijvie, witlof en groenlof.
Kenmerkend voor radicchio rosso zijn: de rode tot donkerrode kleur van het blad, de witte nervatuur en de bittere smaak. Er zijn twee gewastypen: het langwerpige en bolvormige. In Nederland
wordt het bolvormige 'Chioggia'-type geteeld.
De teelt van radicchio rosso kan worden onderverdeeld in: de vroege teelt, de zomerteelt en de
herfstteelt. De vroege teelt wordt in maart gezaaid, vanaf half april geplant en in juni en juli ge
oogst. De zomerteelt wordt in mei gezaaid, in de tweede helft van mei of begin juni geplant en
in juli en augustus geoogst. De herfstteelt wordt eind juni, begin juli gezaaid, de tweede helft
van juli geplant en in september of oktober geoogst. Met het huidige rassensortiment is bewa
ring van het produkt van de herfstteelt niet goed mogelijk. Bewaring leidt tot aanzienlijke opbrengst
en kwaliteitsverliezen. Verwacht wordt dat het in de toekomst mogelijk is enige weken te bewa
ren, zodat ook aanvoer in december mogelijk is. Bij alle genoemde teeltwijzen vindt de opkweek
plaats bij 20 °C om schot te voorkomen. Naast deze teeltwijzen wordt radicchio rosso ook wel
ter plaaste gezaaid. Het zaaien vindt plaats vanaf eind mei. Bij bodemtemperaturen onder 15 °C
moet er afgedekt worden om schieten te voorkomen. Het gewas is tot nu toe vrij heterogeen,
zodat dooroogsten noodzakelijk is om een redelijke opbrengst te verkrijgen. Een krop is goed
oogstbaar als deze goed gevuld en gesloten is en een minimumgewicht van 160 gram heeft. Kroppen
met een gewicht van meer dan 220 gram zijn het meest gewenst. Kroppen met een gewicht lager
dan 80 gram zijn niet veilbaar, terwijl kroppen met een gewicht tussen 80 en 160 gram in klasse
II vallen. Bij de oogst wordt het produkt ontdaan van omblad.
De belangrijkste problemen bij de teelt worden veroorzaakt door smet en rand. Rand kan zoveel
mogelijk beperkt worden door onder andere: een goede structuur, een matige (stikstof)bemesting,
beregening bij lage kroptemperaturen en een goede beschikbaarheid van calcium voor de plan
ten. Er bestaan rasverschillen in gevoeligheid voor rand. Tegen het oogstrijpe stadium kan in de
krop nog smet optreden, vermoedelijk ten gevolge van een aantasting door grauwe schimmel
(Botrytis cinerea>.
Enige eigenschappen die bij de rassenkeuze een belangrijke rol spelen, zijn:
Vroegheid. In de vroege teelt is de vroegheid van de rassen van belang in verband met de primeurprijzen.
Kleur van de krop. Een helderrode kleur is gewenst. Er komen zowel rassen met een te groene
als met een te donkerrode kleur voor.
Uniformiteit. Om het dooroogsten zoveel mogelijk te beperken, zijn uniforme rassen nodig. Ook
met de huidige hybriden blijft dooroogsten noodzakelijk.
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Schietgevoeligheid. In de vroege teelt en in de ter plaatse gezaaide teelt kan schot optreden.
Bovendien kan dit probleem zich ook voordoen in de zomerteelt na een koude periode. Het is
in deze teelten noodzakelijk rassen te kiezen die weinig gevoelig zijn voor schot.
Opbrengst en kwaliteit. Een goede opbrengst met een goede kwaliteit zijn gewenst. Daarom
is het van belang uit te gaan van rassen die sterk zijn tegen rand. In alle teeltwijzen kan dit ver
schijnsel zich voordoen, vaak gevolgd door smet.

Rassentabel met rubricering naar teeltwijze
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
ras
Elios
Medusa
Rubello

vroege teelt

zomerteelt

herfstteelt

B
B

B

B

-

-

-

A

A

Overzicht van de eigenschappen van radicchio-rossorassen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
Onderzoek 1991.
—

vroegheid1)

uniformiteit1

relatieve opl
klasse I

relatieve opbrengst
klasse I> 220 gram:

% schieters
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Vroege teelt
Elios
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6
6
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65

65
7

65
65
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88

112
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15
12

7
20

Zomerteelt
Elios
Rubello

65
6

7
7

6
65

6
65
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113

78
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13
7

13
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Herfstteelt
Elios
Rubello

65
65

7
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65
7

6
7
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8
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) Een hoger cijfer betekent respectievelijk een vroeger ras, een grotere hoeveelheid omblad en een betere uni
formiteit. 2) Kleur: 1 = groenwit, 7 = helderrood, 9 = donkerrood. 3I Relatieve opbrengst aan kroppen met
een gewicht groter dan 220 gram. *) ••• = geen gegevens bekend.
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Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
B/B/B — Elios

K: Bejo Zaden B.V., Warmenhuizen.

Voldoet vrij goed in de vroege teelt, de zomer- en de herfstteelt.
Middenvroege hybride met veel omblad en een voldoende tot vrij goede kropkleur. De krop heeft
een iets groene nerf. De uniformiteit is voldoende tot vrij goed. Is in de vroege teelt en de herfst
teelt vrij weinig gevoelig en in de zomerteelt gevoelig voor rand. De opbrengst aan klasse I is
goed in de vroege teelt tot zeer goed en in de zomer- en de herfstteelt zeer matig. Is bij lage
temperaturen gevoelig voor schieten.
B/ — / — — Medusa

K: Bejo Zaden B.V., Warmenhuizen.

Voldoet vrij goed in de vroege teelt.
Middenvroege hybride met vrij veel tot veel omblad, een vrij goede kropkleur en een voldoende
tot vrij goede uniformiteit. Is gevoelig voor rand. Geeft een zeer matige opbrengst aan klasse
I. Is gevoelig voor schieten.
- / A / A — Rubello

Kw.r. aangevr. K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Voldoet goed in de zomer- en de herfstteelt.
Middenvroege hybride met veel omblad, een vrij goede kropkleur en een vrij goede uniformiteit.
Is vrij gevoelig voor rand. Geeft een zeer goede opbrengst aan klasse I. Is weinig gevoelig voor
schieten.
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Rammenas
SRaphanus sativus L.)
De teelt van rammenas is in ons land bescheiden van omvang. De handelsproduktie bedroeg in
1991 in totaal 3,0 miljoen kg ter waarde van 4,0 miljoen gulden. De teelt wordt zowel in de vollegrond als onder glas uitgeoefend. Het areaal rammenas in de vollegrond wordt geschat op circa
15 ha. De veilingaanvoer van rammenas uit de vollegrond bedroeg in 1991 1,5 miljoen stuks en
vindt vooral tussen juni en november plaats. De laatste jaren is er meer belangstelling voor dit
gewas ontstaan. De teelt vindt in Limburg en rond Breda plaats.
Het produkt rammenas ontstaat door verdikking van de hypocotyle stengel en de wortel. Naar
vorm en kleur kan het in verschillende typen worden ingedeeld. Naar vorm kan onderscheid wor
den gemaakt tussen ronde, halflange en lange wortels. De vraag naar ronde of kegelvormige wortels
is zeer gering. Ronde wortels kunnen wit of zwart zijn; halflange en lange wortels kunnen wit,
roze, bruinzwart en zwart zijn. In Nederland worden vrijwel uitsluitend rassen met witte wortels
geteeld. Voor de teelt in de vollegrond wordt hoofdzakelijk de lange Japanse rammenas van het
Minowase-type geteeld. In toenemende mate gebruikt men voor hiervoor de naam daikon. De
wortels van dit type zijn vrij lang, hebben een stompe punt en een minder scherpe smaak.
Rammenas vraagt een lichte, diepdoorwortelbare, humusrijke grond. Op zware gronden zijn de
wortels doorgaans korter en eerder misvormd dan op lichte gronden. Bij de teelt in de vollegrond
kan onderscheid gemaakt worden tussen een vroege teelt (zaaien in maartl, een zomerteelt (zaaien
tussen half maart en half juni) en een herfstteelt (zaaien tussen eind juni en eind juli). Voor de
vroege teelt moeten halflange rassen als Rex opgekweekt worden in paperpots bij een tempera
tuur van 15 °C, en vervolgens na uitplanten afgedekt worden met agryl om de schietneiging te
onderdrukken. Daikon wordt na half maart gezaaid en vraagt een hogere temperatuur bij de op
kweek, minimaal 20 °C. Na een korte opkweekperiode van 8 a 10 dagen wordt dan uitgeplant
en afgedekt met agryl. In de vroege teelt is bij ter plaatse zaaien agrylafdekking niet voldoende
om de schietneiging te onderdrukken.
Ook in de zomerteelt is voor daikon bij zaai in april afdekking vereist en bij zaai in mei, afhankelijk
van de weersomstandigheden, gewenst. Vanaf juni kunnen alle typen volvelds zonder afdekking
gezaaid worden.
Voor de herfstteelt worden vaak wat ruimere plantafstanden dan in de vroege teelt en de zomer
teelt aangehouden. Bij een juiste rassenkeuze kan het produkt van deze teeltwijze na de oogst
tot in januari bewaard worden. Tijdens de bewaring is het vaal worden van de wortel het groot
ste probleem. Voorde herfstteelt wordt tussen half juni en eind juli gezaaid. Daikon kan tot uiter
lijk 5 augustus gezaaid worden, de halflange rassen tot medio augustus.
Bij rammenas is een aantal ziekten en plagen van belang. Rammenas is erg gevoelig voor wormste
kigheid, wat veroorzaakt wordt door de koolvlieg. De larven van de koolvlieg tasten de wortels
aan op het scheidingsvlak van grond en lucht. Bij een vrij sterke aantasting zijn de wortels onver
koopbaar. Bij te verwachte aanwezigheid van koolvliegpoppen in de grond kan een afdoende
bestrijding gevonden worden door een grondbehandeling met chloorfenvinfos, gevolgd door af
dekken met insektengaas direct na opkomst. Bij ontbreken van koolvliegpoppen in de grond is
afdekken met insektengaas afdoende. Voorts kan de wortel door zwart of schurft (Streptomyces
scabies) worden aangetast. Als de grond een laag kalkgehalte heeft, komt deze ziekte echter
weinig of niet voor. Ook kan rammenas worden aangetast door rhizoctonia (Thanatephorus
cucumeris) en valse meeldauw (Peronosperaparasitica). Niet-parasitaire afwijkingen zijn: scheu
ren van de wortel, voos worden van de wortel en glazigheid. Bij glazigheid lijkt een tekort aan
borium een rol te spelen.
Bij bewaring doen zich nog andere problemen voor. In proeven zijn de rassen bewaard in een
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gewone koeling bij 0 tot 1 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 90%. Bij langduricjte bewa
ring treedt toch enige uitdroging op, waardoor het produkt een wat vaal uiterlijk krijgt. Onder
zoek naar de optimale bewaarmethode voor daikon is nog gaande.
Bij rammenas bestaan aanzienlijke verschillen in scherpte van de smaak. De scherpe smaak wordt
veroorzaakt door mosterdolie. In Duitsland is vastgesteld dat een scherpe smaak samengaat met
een goede bewaarbaarheid. Bij de aanbevolen daikonrassen ontbreekt deze scherpe smaak na
genoeg geheel.
Daikon heeft een langere groeiduur en bereikt een hoger stukgewicht dan de overige rassen.
Voor daikon zijn de volgende eigenschappen van belang:
Vorm. De wortel moet lang, glad en cilindrisch zijn.
Kleur. De wortel moet wit zijn en de kop mag niet groenverkleuren.
Uniformiteit. Een uniform produkt is gewenst.
Rassentabel met rubricering naar teeltwijze
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
ras
April Cross
Easter
Minowase Spring Cross
Minowase Summer Cross
Rex
Silverstar

bewaarteelt

zomer
teelt

herfstteelt

A

A

-

-

-

-

N

B
A
O

A
A
A
O

-

-

-

vroege
teelt

-

O
A

-

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
A / A / - / - — April Cross

K: Takii 8- Co. Ltd., Kyoto, Japan.

Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Daikonhybride die goed voldoet in de vroege teelt en de zomerteelt.
Is vroeg. Dient voor de vroege teelt warm te worden opgekweekt en na uitplanten afgedekt te
worden met agryl. Kan in ongunstige weersomstandigheden in juli voortijdig schieten. De wor
tels van pasgeschoten planten vertonen echter geen verhouting. Ze blijven vrij lang mals en dus
geschikt voor consumptie. Heeft een lange, witte, gladde, cilindrische wortel met, indien vol
groeid, een stukgewicht van 400 â 500 gram. Is voldoende uniform. Geeft in de vroege teelt een
zeer goede totale opbrengst en een zeer goede opbrengst aan klasse I. Kan bij afdraaien kopbeschadiging geven door scheuren. Is zeer weinig gevoelig voor voos worden.
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- / - /"A/N — Easter

K: Takii Et Co. Ltd., Kyoto, Japan.
V: Nickerson-Zwaan, Barendrecht.

Daikonybride die goed voldoet in de herfstteelt en beproevenswaardig is in de bewaarteelt.
Is vrij laat en heeft een witte kop en een voldoende gladde wortel. De vorm van de wortel is lang
en cilindrisch. Is redelijk produktief en heeft, indien volgroeid, een stukgewicht van 400 â 500
gram. Is weinig gevoelig voor voos worden.
- / B / A / - — Minowase Spring Cross

K; Takii & Co. Ltd., Kyoto, Japan.

Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Daikonhybride die vrij goed voldoet in de zomer- en goed in de herfstteelt.
Kan in ongunstige weersomstandigheden in juli voortijdig schieten. De wortels van pasgeschoten planten vertonen echter geen verhouting. Ze blijven vrij lang mals en dus geschikt voor con
sumptie. Heeft een open bladtype en vormt vrij veel loof. Heeft een lange, witte, gladde, cilindri
sche wortel met, indien volgroeid, een stukgewicht van 400 â 500 gram. Kan bij afdraaien kopbeschadiging geven door scheuren. Is zeer weinig gevoelig voor voos worden.
- / A / A / - — M i n o w a s e S u m m e r C r o s s K: Takii 8- Co. Ltd., Kyoto, Japan.
Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Daikonhybride die goed voldoet in de zomer- en de herfstteelt.
Kan in ongunstige weersomstandigheden in juli voortijdig schieten. De wortels van pasgeschoten planten vertonen echter geen verhouting. Ze blijven vrij lang mals en dus geschikt voor con
sumptie. Heeft een open bladtype en vormt vrij veel loof. Is iets later dan Minowase Spring Cross.
Heeft een lange, witte, gladde, cilindrische wortel met, indien volgroeid, een stukgewicht van
400 à 500 gram. Kan bij afdraaien kopbeschadiging geven door scheuren. Is zeer weinig gevoelig
voor voos worden.
O/O/O/- — Rex

K: Fa. Eugen Fetzer, Kitzingen, Duitsland.

Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Tetraploïd ras van het halflange type dat redelijk voldoet in de vroege, de zomer- en de herfstteelt.
Is vroeg en heeft een iets ingesneden bladschijf. Heeft een middellange, witte, vrij gladde en nogal
spitse wortel met een brede, soms groene kop. Geeft in de vroege teelt en in de zomerteelt een
voldoende en in de herfstteelt een voldoende tot vrij goed percentage wortels van klasse Imet
een stukgewicht van 200 â 300 gram. Is in de vroege teelt weinig tot zeer weinig en in de zomer
en herftteelt vrij weinig tot weinig gevoelig voor voos worden.
A / - / - / - — Silverstar

K: Enza Zaden B. V., Enkhuizen.

Daikonhybride die goed voldoet in de vroege teelt.
Is vrij laat, wat gevoelig voor groen worden van de kop en heeft een voldoende gladde wortel.
Dient voor de vroege teelt warm te worden opgekweekt en na het uitplanten afgedekt te worden
met agryl. De wortel is lang en cilindrisch. Is voldoende uniform. Is weinig gevoelig voor schie
ten. Geeft een vrij goede totale opbrengst en een vrij goede opbrengst aan wortels van klasse
I. Heeft, indien volgroeid, een stukgewicht van 400 â 500 gram. Is zeer weinig gevoelig voor voos
worden.
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Rode eikebladsla
(Lactuca sativa L. var. acephala Alef.)
Van de rode-slasoorten hebben de plukslatypen lollo rossa en rode eikebladsla een bescheiden
maar vaste plaats in het pakket groente dat in Nederland geteeld wordt. Rode eikebladsla is de
minst belangrijke van deze twee. De handelsproduktie bedroeg de laatste jaren ruim 0,3 miljoen
kg ter waarde van ruim 0,5 miljoen gulden. Naar schatting wordt 60 tot 80% van de produktie
geëxporteerd, waarbij Duitsland een belangrijke afnemer is. Het areaal in Nederland kan worden
geschat op ongeveer 10 ha en de belangrijke teeltgebieden liggen rond Barendrecht, Breda en
Grubbenvorst. Het produkt wordt vooral verwerkt in salades. Door het zachte blad en doordat
de niet-helderrode kleur in de verpakking als bruin overkomt, is rode eikebladsla minder geschikt
dan radicchio rosso om te versnijden.
Rode eikebladsla vormt een open, rozetvormige plant met ingesneden bladranden. Evenals lollo
rossa heeft rode eikebladsla een langere pit dan kropsla. Bovendien is de plantomvang groter.
Gestreefd wordt naar een compact produkt, wat kan worden bereikt door in een jong stadium
te oogsten. Daarnaast zijn er de laatste jaren compactere typen op de markt verschenen. Ook
bij rode eikebladsla is de rode kleur van groot belang. Bij lagere temperaturen kleuren de planten
beter rood dan in warme omstandigheden. Er is veel belangstelling voor rodergekleurde rassen,
die zich de laatste jaren dan ook aandienen.
De teeltwijze vertoont verder veel overeenkomsten met die van kropsla.
Rand speelt echter een minder grote rol. Evenals bij lollo rossa richt de veredeling zich op een
betere kleur en resistenties tegen de fysio's van het wit (Bremia lactucae).

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
A — Red Salad Bowl

Mascara, Leen de Mos Groentezaden B.V., 's-Gravenzande.

Mascara voldoet goed in de vroege teelt, de zomer- en de herfstteelt.
Pluksla met een open rozetvormige krop en een redelijke rode doorkleuring van het hart. Heeft
lang, ingesneden, gelobd en vrij stevig blad. De onderzijde van de krop is vrij grof en open. Is
vrij compact en heeft ook in warmere perioden een redelijk doorkleuring. Geeft een redelijke pro
duktie. Het meest gewenste oogstgewicht is 250 gram per krop. Zware kroppen (300 g en zwaar
der) zijn in het afzetkanaal zeer moeilijk te hanteren en zijn slecht houdbaar.
Is gevoelig voor slamozaïekvirus en resistent tegen de fysio's 1, 3, 5 en 7 van het wit. Over de
resistentie tegen de fysio's 6 en 10 t/m 14 zijn niet voldoende gegevens bekend.
B — Raisa

K: Rijk Zwaan B. V., De Lier.

Voldoet vrij goed in de vroege teelt, de zomer- en de herfstteelt. Is eigenlijk geen echt eikebladslatype.
Zomerkrulsla met donkerrood, glanzend, gekruld, eikebladachtig blad. Vormt een wat losse, op
gaande, compacte krop. Heeft een lichtrode, gespikkelde doorkleuring naar het hart. Heeft zacht
blad. De onderzijde is niet geheel gesloten. Geeft een vrij goede produktie. Is gevoelig voor sla
mozaïekvirus en vatbaar voor alle belangrijke fysio's van het wit.
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Rodekool
(Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef var. rubra DCJ
In 1991 bedroeg het areaal rodekool voor de herfst- en bewaarteelt in Nederland circa 970 ha,
waarvan 150 ha op contract werd geteeld. Het areaal vroege rodekool kan worden geschat op
30 ha. De handelsproduktie bedroeg in 1991 50,4 miljoen kg ter waarde van 19,7 miljoen gulden.
Een kleine 40% van de rodekool wordt op de verse markt afgezet, terwijl ongeveer 30% bestemd
is voor export. De industrie betrekt veel rodekool, al of niet via contractteelt. Het grootste ge
deelte wordt verwerkt tot gesteriliseerd produkt, verder wordt een gedeelte diepgevroren en een
beperkt gedeelte gedroogd. De belangrijkste teeltgebieden zijn Noord-Holland (teelt voor de ver
se markt) en Brabant (teelt voor de industrie).
De teelt van rodekool kan worden onderverdeeld in een teelt voor de verse markt en een teelt
voor de industrie. De teelt voor de verse markt wordt onderverdeeld in de vroege teelt, de zomerteelt, de herfstteelt, de nateelt en de teelt voor de (lange) bewaring. Ook het produkt van de
herfstteelt kan eventueel worden bewaard. Vroege rassen in deze teeltwijze kunnen in het alge
meen kort (tot februari) en late rassen lang (tot mei) worden bewaard. De laatste jaren is er be
langstelling voor de teelt van vroege rassen gedurende het gehele seizoen. Hiermee kan een sprei
ding van de oogst worden bereikt. Bovendien kan met deze teeltwijze een nateelt plaatsvinden,
waarbij rond 1 juli wordt geplant, dus bijvoorbeeld na de bollen. De vroege teelt wordt in januari
onder lichtverwarmd glas gezaaid, in april geplant en in juli geoogst. De zomerteelt wordt in fe
bruari gezaaid, in mei geplant en in augustus of september geoogst. De herfstteelt voor de verse
markt en de teelt voor de industrie worden in de eerste helft van maart gezaaid, rond half mei
geplant en in oktober of november geoogst. De (lange) bewaarteelt wordt rond half maart ge
zaaid, rond half mei geplant en in de tweede helft van oktober of in november geoogst. Het be
waarde produkt wordt gedurende de winter en het voorjaar afgezet. De plantafstanden variëren
per teeltwijze. Voor de teelt voor de verse markt wordt veelal een plantgetal van rond de 60.000
planten per ha aangehouden. Alleen de late rassen hebben wat meer ruimte nodig. Voor de lan
ge bewaring, waarbij een zwaardere kool wordt geoogst, worden ongeveer 33.000 planten per
ha uitgeplant, terwijl voor de herfstrassen voor de industrie ongeveer 25.000 planten per ha ge
bruikelijk zijn. Vooral bij hoge plantgetallen worden er hoge eisen gesteld aan de uniformiteit van
de rassen.
De belangrijkste schimmelziekten die in rode kool voorkomen, zijn: bladvlekkenziekte
(Mycosphaerella brassicico/a) en valse meeldauw (Perenospora parasitica). Ook kan de bacterie
ziekte zwartnervigheid (Xanthomonas campestris pv. campestris) schade veroorzaken. De aan
tasting door witte roest (Albugo candidat wordt de laatste jaren algemener. De belangrijkste dierlijke
parasieten zijn koolvlieg, luizen en diverse rupsen. De laatste jaren vormt trips een groot pro
bleem in de sluitkoolteelt, maar rodekool lijkt hiervoor wat minder gevoelig dan wittekool.
De belangrijkste eigenschappen die bij de rassenkeuze een rol spelen, zijn:
Vroegheid. Vooral bij de vroege teelt is dit een belangrijke eigenschap, omdat mogelijk een wat
hogere prijs behaald kan worden. Ook als de rodekool als nateelt wordt verbouwd, is vroegheid
(dus een korte groeitijd) een belangrijke eigenschap. Daarnaast kan de vroegheid van belang zijn
in verband met de oogstplanning.
Schietgevoeligheid. Dit is eveneens vooral bij de vroege teelt van belang. Schietgevoelige ras
sen worden voor deze teelt niet aanbevolen.
Bladeigenschappen. Het omblad beschermt de kool in zekere mate tegen slechte weersomstan
digheden. De kool dient daarvoor voldoende in het blad verscholen te zitten. Vooral in de herfst-
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teelt en de lange bewaarteelt is dit een belangrijke eigenschap. De hoeveelheid omblad is mede
bepalend voor het te kiezen plantgetal.
Vorm. Voor de verse markt is een uniforme, ronde kool gewenst.
Kleur. Een donkerrode in- en uitwendige kleur en een dikke intacte waslaag zijn in verband met
de presentatie voor de verse markt het meest gewenst. Rassen die bestemd zijn voor teelten vroeg
in het seizoen, zijn veelal bleekrood van kleur. Later in het seizoen nemen de eisen die aan de
kleur worden gesteld toe.
Fijnheid. Voor de presentatie van de kool is een uitwendig fijne kool gewenst. Bij een dergelijke
kool liggen de buitenste bladeren glad om de kool heen en zijn de bladnerven smal.
Inwendige kwaliteit. De kool moet voldoende gevuld zijn en een fijne structuur, een goede kleur,
dun blad en een korte, rechte, smalle pit hebben. Voor de industrie is in verband met boorverliezen een zo uniform mogelijke pitlengte van belang.
Produktie. Voor de teelt voor de verse markt is vooral een hoog slagingspercentage met een
zo uniform mogelijke kool in de gewichtsklasse tussen 750 en 1.500 gram van belang. Te vroeg
of te laat oogsten kost opbrengst, omdat dan meer kolen buiten deze gewenste gewichtsklasse
vallen. Uniforme rassen zijn in deze teelt van het grootste belang.
Bij de bewaarteelt wordt de veilbare opbrengst bepaald door de veldproduktie en de bewaarbaarheid. Bij deze teelt zal de veldopbrengst overigens vaak wat lager liggen dan bij de herfstteelt,
doordat de kool wordt geoogst voordat zij volledig 'rijp' is. Dit omdat een 'rijpe' kool minder goed
bewaarbaar is.
Voor de industrieteelt is een hoge opbrengst het meest belangrijk.
Uniformiteit. Bij hoge plantgetallen neemt de concurrentie tussen de planten sterk toe, waar
door de variatie in het koolgewicht ook toeneemt. Voor de teelt voor de verse markt zijn daarom
rassen gewenst die hoge plantgetallen goed verdragen, zodat er bij een eenmalige oogst veel
kolen met ongeveer hetzelfde gewenste gewicht geoogst kunnen worden.
Bewaarbaarheid. De bewaarbaarheid wordt mede bepaald door het ras en het type. De minder
produktieve 'taaie' typen groeien langzamer en zijn beter bewaarbaar dan de produktievere ty
pen. Bij de teelt voor lange bewaring of op zeer groeikrachtige gronden kan men dan ook beter
een taai type kiezen.
Een betere uniformiteit van de rassen verhoogt de bewaarbaarheid, doordat er minder rijpheidsverschillen en daardoor minder verschillen in slijtage zullen zijn. De aanbevolen rassen voor de
herfstteelt (en eventuele korte bewaring) behoren veelal tot het 'grage' type. De rassen die aan
bevolen worden voor de lange bewaring zijn veelal van het 'taaie' type.
Rassen die goed bewaarbaar zijn, vertonen weinig verlies door indroging of bladafval, hebben
een korte schoningstijd, een goede donkerrode in- en uitwendige kleur en een hoog percentage
kolen van klasse I. Bovendien moeten deze rassen weinig gevoelig zijn voor rand of zwart. Deze
aantasting, die op het veld ontstaat, kan tijdens de bewaring sterk toenemen.
Gevoeligheid voor barsten. Dit is vooral van belang bij de teelt voor de verse markt. Vooral vroege
rassen zijn gevoelig voor barsten. Barstgevoelige rassen hebben dan ook een korte oogstperiode, terwijl in sommige gevallen het gewenste gemiddelde koolgewicht van 1.100 gram niet be
reikt wordt, doordat de kolen voortijdig barsten.
Standing ability. Een ras moet in een oogstrijp stadium een bepaalde tijd op het veld kunnen
blijven staan zonder dat de kwaliteit sterk terugloopt. Dat biedt mogelijkheden om de oogst eni
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ge tijd uit te stellen als dat gewenst is; bijvoorbeeld bij erg slecht weer. De lengte van deze perio
de wordt 'standing ability' genoemd. Rassen die snel barsten of gevoelig zijn voor ziekten heb
ben een slechte standing ability.
Rassentabel met rubricering naar teeltwijze
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
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Overzicht van de eigenschappen van rodekoolrassen voor de verse markt
De rassen zijn per teeltwijze naar vroegheid gerangschikt.
Onderzoek 1990.
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Groeiduur: aantal dagen tussen planten en oogsten. 2) Een hoger cijfer betekent respectievelijk een betere
uniformiteit, structuur en uitwendige kleur, een grotere hoeveelheid omblad en een dieperzittende kool. 3) Per
centage klasseI in de gewenste gewichtsklasse van 750 tot 1.500 gram. 4) Pitlengte uitgedrukt in een percen
tage van de kooihoogte. 5) Standing ability: aantal dagen tussen het oogstbare stadium en de dag waarop
het gewas te veel in kwaliteit terug gaat lopen. *) ••• = geen of onvoldoende gegevens bekend.
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Overzicht van de eigenschappen van rodekoolrassen voor de verse markt in de teelt voor
lange bewaring
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
Onderzoek 1992.
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) Vorm: 1 = zeer plat, 6 — rond, 9 = zeer langwerpig. 2) Een hoger cijfer betekent respectievelijk een fijnere
kool, een betere kleur, structuur en uniformiteit. 3) Relatieve schoningstijdper ton bewaarde kool. 4) Pit/engte
uitgedrukt in een percentage van de kooihoogte.
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Overzicht van de eigenschappen van rodekoolrassen voor de teelt voor de industrie
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
Onderzoek 1986.
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3) Pit/engte uitgedrukt in een percentage van de koolhoogte. 4) Relatieve vei/bare opbrengst aan klasse Iper
ton bewaarde kool. 5) Relatieve schoningstijd per ton bewaarde kool.
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Rasbeschrijvingen.
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
- / A — Autoro

K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Voldoet goed in de teelt voor de industrie.
Vroege hybride met ronde tot hoogronde, uniforme tot zeer uniforme, vrij fijne tot fijne kolen,
die diep verscholen zitten en veel tot zeer veel omblad hebben. Lijkt voldoende tot vrij goed re
sistent tegen valse meeldauw. Heeft een vrij goede inwendige kleur, een vrij goede inwendige
kwaliteit en een middelmatig korte pit. Geeft in de herfstteelt een goede tot zeer goede totale
opbrengst en opbrengst aan klasse I. Na een korte bewaring is de uitwendige kleur vrij goed en
is per ton bewaarde kool de totaal veilbare opbrengst goed en de opbrengst aan klasseIvrij goed.
De schoningstijd per ton bewaarde kool is vrij lang.
— / — / — / — / — /A — Gradur

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Voldoet goed in de teelt voor de industrie.
Vrij vroege hybride met hoogronde, vrij uniforme tot uniforme, fijne kolen, die diep verscholen
zitten en zeer veel omblad hebben. Lijkt vrij goed tot goed resistent tegen valse meeldauw. Heeft
een voldoende tot vrij goede inwendige kleur, een matige tot voldoende inwendige kwaliteit en
een middelmatig korte pit. Is dikbladig. Geeft in de herfstteelt een matige totale opbrengst en
een vrij goede opbrengst aan klasse I. Na een korte bewaring is de uitwendige kleur vrij goed
tot goed en is per ton bewaarde kool de totaal veilbare opbrengst en opbrengst aan klasseIgoed.
De schoningstijd per ton bewaarde kool is vrij kort.
- / - / - / - / A / - — Hardoro

Kw.r. 1983. K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Voldoet goed in de teelt voor de lange bewaring.
Hybride met vrij veel tot veel omblad en vrij langwerpige tot langwerpige, fijne, vrij uniforme tot
uniforme kolen, die vrij diep tot diep in het blad verscholen zitten. Na bewaring is de kleur vol
doende. De inwendige structuur is voldoende tot vrij goed en de pit middelmatig lang. De veldopbrengst is goed en het gewichtsverlies middellaag tot vrij laag. De relatieve opbrengst aan klasse
Ina bewaring is goed. De schoningstijd per ton is middelmatig kort. Lijkt soms wat gevoelig voor
zwart.
/B/ - — Klavero

K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Voldoet vrij goed in de teelt voor de lange bewaring.
Hybride met veel tot zeer veel omblad en vrij langwerpige tot langwerpige, vrij fijne, vrij uniforme
kolen, die vrij diep tot diep in het blad verscholen zitten. Na bewaring is de kleur voldoende. De
inwendige structuur is voldoende tot vrij goed en de pit middelmatig lang. De veldopbrengst is
vrij goed en het gewichtsverlies tijdens bewaring middellaag. De relatieve opbrengst aan klasse
I na bewaring is vrij goed. De schoningstijd per ton is vrij kort.
-/-/B/-/-/A —

Kwantoro

K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Voldoet vrij goed in de herfstteelt voor de verse markt en goed in de teelt voor de industrie.
In de herfstteelt voor de verse markt een vrij late hybride met vrij veel tot veel omblad en een
diepzittende kool met een vrij goede kleur. Is voldoende uniform en geeft een zeer matig percen
tage klasseI in de gewichtsklasse van 750 tot 1.500 gram. Heeft een voldoende inwendige struc
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tuur en een middelmatig korte pit. Heeft een goede standing ability. Vereist een niet te grote
plantdichtheid.
In de teelt voor de industrie een vrij vroege tot vroege hybride met ronde tot hoogronde, unifor
me, fijne kolen, die diep verscholen zitten en veel omblad hebben. Lijkt vrij goed resistent tegen
valse meeldauw. Heeft een vrij goede inwendige kleur, een voldoende tot vrij goede inwendige
kwaliteit en een middelmatig korte pit. Geeft in de herfstteelt een vrij goede totale opbrengst
en opbrengst aan klasse I. Na korte bewaring is de uitwendige kleur vrij goed en is per ton be
waarde kool de totaal veilbare opbrengst en de opbrengst aan klasse I goed. De schoningstijd
per ton bewaarde kool is vrij lang.
— / — / — / — /N / — — L e c t r o

Kw.r. 1992. K: Bejo Zaden B.V., Warmenhuizen.

Is beproevenswaardig in de teelt voor de lange bewaring.
Hybride met veel omblad en vrij langwerpige tot langwerpige, vrij fijne tot fijne, voldoende tot
vrij uniforme kolen, die vrij diep tot diep in het blad verscholen zitten. Na bewaring is de kleur
voldoende tot vrij goed. De inwendige structuur is voldoende tot vrij goed en de pit middelmatig
lang. De veldopbrengst is goed tot zeer goed en het gewichtsverlies tijdens de bewaring middellaag. De relatieve opbrengst aan klasse I na de bewaring is goed tot zeer goed. De schoningstijd
per ton bewaarde kool is kort.
A/-

— Normiro

K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Voldoet goed in de vroege teelt voor de verse markt.
Zeer vroege hybride met vrij veel omblad en een middelmatig ondiepzittende kool met een mati
ge tot onvoldoende kleur. Is voldoende tot vrij goed uniform en geeft een zeer goed percentage
klasse I in de gewichtsklasse van 750 tot 1.500 gram. Heeft een matige inwendige structuur en
een middelmatig korte pit.
- /N/N/ - / - / - — Rebus

K: Sluis 8- Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Is beproevenswaardig in de zomer- en herfstteelt voor de verse markt.
Middenvroege hybride met vrij veel tot veel omblad en een vrij diep- tot diepzittende kool met
een vrij goede tot goede kleur. Is voldoende tot vrij goed uniform en geeft een vrij goed percenta
ge klasse I in de gewichtsklasse van 750 tot 1.500 gram. Heeft een matige inwendige structuur
en een vrij korte pit. Heeft een zeer goede standing ability.
N/N/ - / - / - / - — Revue

K: Sluis & Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Is beproevenswaardig in de vroege teelt en de zomerteelt voor de verse markt.
Vroege hybride, die in de vroege teelt vrij veel tot veel omblad vormt en een diepzittende kool
met een voldoende tot vrij goede kleur heeft. Is voldoende uniform en geeft een goed percenta
ge klasse Iin de gewichtsklasse van 750 tot 1.500 gram. Heeft een voldoende tot vrij goede in
wendige structuur en een middenkorte pit.
Vormt in de zomerteelt middelmatig veel omblad en heeft een middelmatig diepzittende kool met
een vrij goede tot goede kleur. Is voldoende tot vrij goed uniform en geeft een goed percentage
klasseI in de gewichtsklasse van 750 tot 1.500 gram. Heeft een voldoende inwendige structuur
en een vrij korte pit. Heeft een goede standing ability.
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- / A/ - / A/ - / - — Rodeo

K: Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.

Voldoet goed in de zomerteelt en de nateelt voor de verse markt.
Vroege hybride die in de zomerteelt middelmatig veel omblad vormt en een middelmatig diepzittende kool met een vrij goede tot goede kleur heeft. Is vrij goed uniform en geeft een goed per
centage klasse I in de gewichtsklasse van 750 tot 1.500 gram. Heeft een vrij goede inwendige
structuur en een vrij korte pit. Heeft een matige standing ability.
Vormt in de nateelt vrij veel omblad en heeft een vrij diep- tot diepzittende kool met een voldoen
de tot vrij goede kleur. Is vrij goed uniform. Lijkt een goed percentage klasse I in de gewichts
klasse van 750 tot 1.500 gram te geven. De inwendige structuur is in ieder geval voldoende. Is
geschikt voor een korte bewaring (tot februari) na de nateelt.
- / — / — / — / — / A — Rodon

K: Nickerson-Zwaan B, V., Barendrecht.

Voldoet goed in de teelt voor de industrie.
Vrij vroege tot vroege hybride met hoogronde, uniforme kolen met een middelmatig fijne nervatuur, die vrij diep verscholen zitten en veel omblad hebben. Lijkt vrij goed tot goed resistent te
gen valse meeldauw. Heeft een vrij goede tot goede inwendige kleur, een voldoende inwendige
kwaliteit en een korte pit. Is dikbladig. Geeft een goede totale opbrengst en opbrengst aan klasse
I. Na een korte bewaring is de uitwendige kleur vrij goed en is per ton bewaarde kool de totaal
veilbare opbrengst en opbrengst aan klasse I vrij goed. De schoningstijd per ton bewaarde kool
is middelmatig kort tot vrij kort.
- / - / - / - / B / - — Rona

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Voldoet vrij goed in de teelt voor de lange bewaring.
Hybride met veel tot zeer veel omblad en ronde, vrij fijne, uniforme tot zeer uniforme kolen, die
vrij diep tot diep in het blad verscholen zitten. Na bewaring is de kleur voldoende tot vrij goed.
De inwendige structuur is matig tot voldoende en de pit middelmatig lang. De veldopbrengst
is goed en het gewichtsverlies tijdens bewaring middellaag. De relatieve opbrengst aan klasse
I na bewaring is vrij goed. De schoningstijd per ton bewaarde kool is middelmatig kort.
- / - /B/ - /A/ - — Roxy

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Voldoet vrij goed in de herfstteelt voor de verse markt en goed in de teelt voor de lange bewa
ring.
In de herfstteelt voor de verse markt een late hybride met vrij veel tot veel omblad en een vrij
diepzittende kool met een vrij goede tot goede kleur. Is voldoende tot vrij goed uniform en geeft
een matig percentage klasse I in de gewichtsklasse van 750 tot 1.500 gram. Heeft een matige
inwendige structuur en een vrij korte pit. Heeft een vrij goede standing ability. Vereist een niet
te grote plantdichtheid.
In de lange bewaarteelt een hybride met veel omblad en vrij langwerpige, fijne, uniforme kolen,
die diep in het blad verscholen zitten. Na bewaring is de kleur voldoende tot vrij goed. De inwen
dige structuur is matig en de pit vrij kort. De veldopbrengst is matig en het gewichtsverlies tij
dens bewaring middellaag. De relatieve opbrengst aan klasse Ina bewaring is matig. De scho
ningstijd per ton bewaarde kool is vrij lang.
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B/A/ - / - / - / - — Tenoro

K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Voldoet vrij goed in de vroege teelt en goed in de zomerteelt voor de verse markt.
Vroege hybride die in de vroege teelt veel omblad vormt en een diepzittende kool met een vol
doende kleur heeft. Is vrij goed uniform en geeft een zeer goed percentage klasse I in de ge
wichtsklasse van 750 tot 1.500 gram. Heeft een vrij goede inwendige structuur en een middelma
tig korte pit.
Vroege hybride die in de zomerteelt vrij veel omblad vormt en een vrij diepzittende kool met een
voldoende kleur heeft. Is voldoende tot vrij goed uniform en geeft een vrij goed percentage klas
se I in de gewichtsklasse van 750 tot 1.500 gram. Heeft een vrij goede inwendige structuur en
een middelmatig korte pit. Heeft een vrij goede standing ability.
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Romanesco
(Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis)
Romanesco wordt ook wel groene torentjesbloemkool genoemd en is een decoratief produkt met
een wat luxe karakter. De teelt van romanesco is in Nederland nog betrekkelijk jong en zeer be
perkt van omvang. Vanaf 1979 is romanesco beproefd, waarbij het vooral ging om oriënterende
rassenproeven. De eerste aanvoer van betekenis op de veilingen vond in 1986 plaats. Toen wer
den er 105.000 stuks aangevoerd ter waarde van ongeveer 110.000 gulden. In de jaren daarna
groeide de aanvoer niet noemenswaardig. In 1989 was de aanvoer 162.000 stuks. De laatste twee
jaar was de aanvoer ruim 90.000 stuks ter waarde van 100.000 â 200.000 gulden. Op basis van
deze cijfers kan het areaal geschat worden op 5 â 10 ha. Mogelijk zal het areaal in 1992 groter
zijn, doordat de prijzen in 1991 gemiddeld hoog waren.
De teelt vindt vooral plaats in West-Friesland. Ongeveer 90% van de totale aanvoer wordt op
de veiling WFO aangevoerd. Ook vindt de teelt op bescheiden schaal plaats in de omgeving van
Barendrecht. Ruim 40% van de aanvoer werd de laatste jaren geëxporteerd naar vooral Duitsland.
Het rassenaanbod is nog dermate beperkt dat er nog niet voor elke teeltperiode een geschikt
ras is. Ten gevolge daarvan wordt romanesco vrijwel uitsluitend voor de oogst in de herfst ge
teeld. De aanvoer vindt plaats in de maanden september tot en met november. Oktober is de
belangrijkste aanvoermaand.
Zover het de teeltperioden met de daarbij behorende zaai- en planttijden betreft, kan verwezen
worden naar het hoofdstuk bloemkool. Een belangrijk verschil met de teelt van normale, witte
bloemkool is dat de kool niet gedekt behoeft te worden, hetgeen al gauw zo'n 90 uur arbeid per
ha scheelt. Daarnaast heeft men in de praktijk de ervaring dat romanesco wat ruimer geplant
moet worden dan de normale bloembool (5 cm ruimer in de rijen) en dat dit gewas dankbaar
is voor een hogere fosfaatbemesting (75 à 100 kg/ha meer). Ook de belangrijkste raseigenschap
pen, kwaliteitskenmerken en ziekten en niet-parasitaire afwijkingen komen overeen met die van
normale, witte bloemkool. Voorts heeft men de ervaring dat muizen een voorkeur hebben voor
romanesco, hetgeen extra maatregelen vraagt, doordat afvalhopen, veelal schuilplaatsen voor
muizen, beter opgeruimd moeten worden.

Rasbeschrijvingen
A — Minaret

Kw.r. 1985, K: Rijk Zwaan B.V., De Lier in samenwer
king met Meo Voto Zaden B. V., Andijk.

Voldoet goed in de herfstteelten.
Heeft halfopgericht, iets golvend, goedontwikkeld, smal, donker- tot blauwgroen blad met lange
bladstelen en heeft een middellange groeiduur. De oogstduur is vrij lang; bijna vier weken tussen
de eerste en de laatste kool is geen uitzondering. Is niet zelfdekkend, maar het blad is voldoende
opgericht om de kool te beschaduwen, zodat deze niet rood verkleurt. Voor een goede gewas
ontwikkeling vraagt dit ras een ruime bemesting. Is goed uniform.
De kool is lichtgroen, heeft decoratieve op torentjes lijkende vormen, is vrij diep, middelklein (een
groot deel van de oogst valt in de achten en tienen), is vrij grof van korrel, redelijk vast, weinig
schiftgevoelig en middelmatig gevoelig voor doorwas.
De produktie aan klasse I is voldoende. Losgroeien aan de randen is de belangrijkste reden voor
het ontstaan van klasse II.
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Savooiekool
(Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L.)
In 1991 bedroeg het areaal savooiekool in Nederland ongeveer 340 ha. De handelsproduktie be
droeg 12,6 miljoen kg ter waarde van 5,0 miljoen gulden. Bij savooiekool kan onderscheid wor
den gemaakt tussen groene en gele savooiekool. In Nederland wordt vrijwel uitsluitend groene
savooiekool geteeld. De teelt van gele savooiekool is bijna geheel verdwenen. Ongeveer 33%
van de savooiekool wordt geleverd aan de industrie en is bestemd voor drogen of snijden. Van
de kool bestemd voor de verse markt wordt ca. 60% direct op de verse markt afgezet en 40%
bewaard. Een groot deel van de kool wordt in de periode van september tot maart aangevoerd.
Veruit het belangrijkste teeltgebied voor savooiekool is Noord-Holland, terwijl de teelt ook in NoordBrabant en Limburg op enige schaal voorkomt.
Bij groene savooiekool wordt van oudsher onderscheid gemaakt tussen een weeuwenteelt, een
vroege teelt, een zomerteelt, een herfstteelt (al of niet gevolgd door bewaring), een winterteelt
en een overwinteringsteelt. Momenteel zijn echter alleen de herfstteelt en de winterteelt nog van
belang. Door de komst van nieuwe rassen met een kortere groeiduur kan de aanvoer gespreid
worden bij eenzelfde zaaidatum. Er wordt dan ook veel in de eerste helft van mei gezaaid. De
laatste jaren is er ook belangstelling voor de nateelt ontstaan, waarbij de kool na de oogst van
vroege aardappels of bollen wordt geplant. De herfstteelt is veruit de belangrijkste teeltwijze. Er
wordt vanaf begin mei tot begin juni gezaaid, in juni of de eerste helft van juli geplant en in okto
ber of november geoogst. Eventueel wordt in november geoogst voor bewaring in ijs bij - 1 °C
en een hoge relatieve luchtvochtigheid. De winterteelt wordt vanaf eind april tot half mei ge
zaaid, van half juni tot half juli geplant en in december, januari en februari geoogst. De rassen
dienen voor deze teelt een goede vorstresistentie en 'standing ability' te bezitten. Bij strenge vorst
worden de kolen gesneden en enige tijd in de schuur opgeslagen. Vanuit de schuur kan dan des
gewenst geleverd worden. Vanwege het risico van vorstschade neemt de belangstelling voor be
waring wat toe.
De belangrijkste schimmelziekten in savooiekool zijn valse meeldauw (Perenospora parasitica) en
bladvlekkenziekte (Mycosphaerel/a brassicicola). De bacterieziekte zwartnervigheid (Xanthomonas campestris pv. campestris) kan veel schade veroorzaken. De belangrijkste dierlijke parasie
ten zijn bladluizen. Problemen kunnen ontstaan als de luizen de kans krijgen tussen de bladeren
van de kool te komen, waar ze zeer moeilijk te bestrijden zijn.
Bij de rassenkeuze spelen de volgende eigenschappen een belangrijke rol:
Groeiduur. De groeiduur is van belang in verband met de oogstplanning. Onder groeiduur wordt
verstaan het aantal dagen tussen planten en de oogst, waarbij een koolgewicht van circa 1.100
gram is aangehouden.
Uniformiteit. Voor de afzet op de verse markt is een koolgewicht tussen 750 en 1.500 gram ge
wenst. Voor de tuinders is het van belang dat er eenmalig geoogst kan worden. Indien de uniformi
teit te wensen over laat, vallen er bij een eenmalige oogst te veel kolen buiten deze gewichtsklasse.
Opbrengst. Niet zozeer de totale opbrengst, maar de opbrengst aan klasseIspeelt een belangrij
ke rol. Laat oogsten geeft het risico dat de kolen gaan barsten, terwijl vroeg oogsten produktie
kost.
Hoeveelheid omblad. Veel omblad geeft, vooral bij slecht weer in de herfst- en de winterteelt,
wat meer bescherming van de kool. Vroege rassen hebben in het algemeen minder omblad dan
late rassen. Een zeer grote hoeveelheid omblad kan een minder uniform gewas tot gevolg heb
ben, omdat de planten over elkaar heen gaan groeien.
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Gevoeligheid voor barsten. Gevoelige rassen hebben een korte oogstperiode. Bovendien wordt
in sommige gevallen het koolgewicht van 1.100 gram niet bereikt, doordat de kolen voortijdig
barsten.
Inwendige kwaliteit. De inwendige kwaliteit wordt bepaald door de pitlengte, de vulling en de
structuur. Een goedgevulde kool zonder grove nerven en met een korte pit is gewenst. Een goe
de vulling kan wel een grotere vorstgevoeligheid tot gevolg hebben.
Kleur. Een frisgroene kleur is gewenst. Vooral late rassen hebben vaak een grijsgroene kleur,
die minder op prijs wordt gesteld.
Standing ability. Een ras moet in het oogstrijpe stadium een bepaalde tijd op het veld kunnen
blijven staan. De lengte van deze periode wordt standing ability genoemd. Een lange periode biedt
mogelijkheden de oogst enige tijd uit te stellen als dat gewenst is, bijvoorbeeld als het weer erg
slecht is. Rassen die snel barsten of gevoelig zijn voor ziekten hebben een korte standing ability.
De standing ability wordt weergegeven met het aantal dagen vanaf het oogstbare stadium tot
de dag waarop de kwaliteit aanmerkelijk terug gaat lopen.
In het algemeen wordt er vanuit gegaan dat rassen die geschikt zijn voor de herfstteelt ook goe
de resultaten geven bij bewaring in ijs na een herfstteelt. Daartoe moet dan wel de zaaitijd, voor
al van de snelgroeiende rassen, worden afgestemd op het doel van de teelt. Van de nieuwe ras
sen, die in de herfstteelt zijn onderzocht, zijn hieromtrent echter geen onderzoeksresultaten be
kend.
Voor de industrie gelden vrijwel dezelfde eisen als voor de verse markt. Voor de drogerij is kool
met een hoog drogestofgehalte gewenst.
Rassentabel met rubricering naar teeltwijze
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
ras
Cantasa
Midvoy
Mila
Paravoy
Protovoy
Saga
Tarvoy
Wivoy
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savooiekool
Overzicht van de eigenschappen van groene-savooiekoolrassen voor de zomer- en herfstteelt
De rassen zijn naar vroegheid gerangschikt.
Onderzoek 1989.
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65
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7
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7

1 ) Groeiduur: aantal dagen tussen planten (bij een plantdatum rond half juni) en oogsten, waarbij een koolge
wicht van ca. 1.100 gram is aangehouden. 2) Een hoger cijfer betekent respectievelijk een betere uniformiteit,
inwendige kwaliteit, uitwendige kleur en een fijnere kroes. 3) Standing ability: aantal dagen tussen het oogstbare stadium en de dag waarop het gewas te veel in kwaliteit terug gaat lopen.4) Relatieve pitiengte: pitlengte
als percentage van de koolhoogte.

Overzicht van de eigenschappen van groene-savooiekoolrassen voor de winterteelt
De rassen zijn naar vroegheid gerangschikt.
Onderzoek 1985.
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Tarvoy
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6
6

65
6
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58
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7
55

1 ) Een hoger cijfer betekent respectievelijk een vroeger ras, een grotere hoeveelheid omblad en een betere in
wendige kwaliteit. 2) Relatieve pitlengte: pitlengte a/s percentage van de koolhoogte.
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Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt,
- / B / B / - — Cantasa

K: Bejo Zaden B.V., Warmenhuizen.

Voldoet vrij goed in de herfstteelt en is goed geschikt voor bewaring in ijs.
Late hybride met een voldoende tot vrij goede uniformiteit. Heeft een kool met een vrij goede
kleur, een fijne kroes en een redelijke inwendige kwaliteit. Geeft een goed percentage klasse I
en heeft een zeer goede standing ability.
A/A/A/- — Midvoy

K: Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.

Voldoet goed in de zomer- en de herfstteelt. Is bij een latere zaai geschikt voor bewaring in ijs.
Middenvroege hybride met een vrij goede tot goede uniformiteit. Heeft een kool met een vrij goede
kleur, een vrij fijne tot fijne kroes en een redelijke tot vrij goede inwendige kwaliteit. Geeft een
goed percentage klasse I en heeft een goede standing ability.
A/A/A/- — Mila

K: Sluis Et Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Voldoet goed in de zomer- en de herfstteelt. Is bij een latere zaai ook geschikt voor bewaring in ijs.
Vroege hybride met een vrij goede tot goede uniformiteit. Heeft een kool met een redelijke kleur,
een vrij fijne kroes en een vrij goede inwendige kwaliteit. Geeft een zeer goed percentage klasse
I en heeft een zeer goede standing ability.
- /A/A/- — Paravoy

K: Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.

Voldoet goed in de herfstteelt en is goed geschikt voor bewaring in ijs.
Late hybride met een vrij goede uniformiteit. Heeft een kool met een vrij goede kleur, een fijne
kroes en een vrij goede inwendige kwaliteit. Geeft een vrij goed percentage klasseI en heeft een
vrij goede goede standing ability.
A/ - / - / - — Protovoy

K: Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.

Voldoet goed in de zomerteelt.
Zeer vroege hybride met een goede uniformiteit. Heeft een kool met een redelijke tot vrij goede
kleur, een vrij grove kroes en een vrij goede inwendige kwaliteit. Geeft een zeer goed percentage
klasse I en heeft een zeer matige standing ability.
- / B / B / - — Saga

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Voldoet vrij goed in de herfstteelt en is geschikt voor bewaring in ijs.
Vrij late hybride met een voldoende tot vrij goede uniformiteit. Heeft een kool met een redelijke
kleur, een vrij fijne tot fijne kroes en een redelijke tot vrij goede inwendige kwaliteit. Is enigszins
gevoelig voor barsten. Geeft een matig percentage klasse I en heeft een zeer goede standing
ability.
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- / - / B / A — Tarvoy

K: Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht.

Voldoet vrij goed in de herfstteelt voor bewaring in ijs en goed in de winterteelt.
In deze teelten een vrij vroege hybride met veel, donker grijsgroen, fijngekroesd omblad. Voor
de bewaarteelt is de veldopbrengst goed. Na bewaring zijn de veilbare opbrengst en de opbrengst
aan kool van klasse I zeer goed. In de winterteelt zijn de totale opbrengst en de opbrengst aan
kool van klasse I goed. Heeft een vrij goede inwendige kwaliteit en een korte tot gemiddelde
pitlengte. Lijkt ook bruikbaar voor een nateelt.
- / - / B / A — Wivoy

K: Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht.

Voldoet vrij goed in de herfstteelt voor bewaring in ijs en goed in de winterteelt.
In deze teelten een middenvroege hybride met vrij veel tot veel donker grijsgroen, vrij fijn tot fijngekroesd omblad. Voor de bewaarteelt is de veldopbrengst matig. Na bewaring is de veilbare
opbrengst matig en de opbrengst aan kool van klasseIzeer matig. In de winterteelt zijn de totale
opbrengst en de opbrengst aan kool van klasseI matig. Heeft een matige tot vrij goede inwendi
ge kwaliteit en een gemiddelde pitlengte.
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Schorseneer
(Scorzonera hispanica LJ
Het areaal is gegroeid van 792 ha in 1985 tot 1.320 ha in 1991, waarvan 1.202 ha op contract
werd geteeld voor de industrie. De handelsproduktie bedroeg in 1991 36,3 miljoen kg ter waarde
van ruim 20 miljoen gulden. Slechts een klein gedeelte is bestemd voor de binnenlandse, verse
markt. Ruim 90% van de handelsproduktie wordt geëxporteerd, waarbij België een zeer belang
rijke afnemer is. Veel van de geëxporteerde schorseneren worden door de industrie verwerkt.
De belangrijkste teeltgebieden zijn Noord-Brabant en Limburg met respectievelijk ruim 50% en
ruim 40% van het totale areaal.
Schorseneer is een tweejarig gewas, dat gedurende één jaar geteeld wordt voor de wortelproduktie. Een voorwaarde voor een goedgeslaagde teelt is een lichte grond die diep doorwortelbaar is en een goede waterhuishouding heeft. Dit is nodig om lange, rechte en onvertakte wor
tels te krijgen. Er wordt in de tweede helft van april gezaaid. Als er vroeg gezaaid wordt, kunnen
veel schieters voorkomen. Door een grotere standdichtheid kan het optreden van schieters ech
ter beperkt worden. Bij teelt voor de verse markt is een standdichtheid van ongeveer 40 planten
per m2 gewenst. Als gezaaid wordt voor de industrie, is een standdichtheid van 80 â 90 planten
per m2 het meest geschikt. Wordt in mei voor de industrieteelt gezaaid, dan is 60 planten per
m2 voldoende. Voor de industrie wordt namelijk een fijnere sortering gevraagd dan voor de verse
markt. Het gewas is winterhard en behoeft daarom niet per se voor de winter geoogst te wor
den. De oogst kan daardoor tussen eind oktober en maart plaatsvinden. De wortels moeten rijp
worden geoogst, daar ze anders tijdens de industriële verwerking uit elkaar vallen. In het begin
van het oogstseizoen zijn ze vaak nog niet voldoende afgerijpt, waardoor de oogst eind novem
ber pas goed op gang komt.
De belangrijkste ziekten zijn meeldauw (Erysiphe cichoracearum) en witte roest (Albugo
tragopogonis). Er lijken rasverschillen te bestaan in vatbaarheid voor deze ziekten.
Enkele belangrijke raseigenschappen die bij de rassenkeuze aan de orde komen, zijn:
Schietgevoeligheid. Er wordt aangenomen dat de kwaliteit van de wortel door het schieten niet
sterk achteruitgaat. Wel gaan dergelijke wortels bij bewaring eerder tot verrotting over. Door een
grotere standdichtheid neemt de gevoeligheid voor schieten af.
Holle koppen. Bij verwerking van wortels met holle koppen ontstaan veel verliezen, doordat het
holle gedeelte niet gebruikt kan worden.
Vorm. Een cilindrische wortel met een stompe punt is het meest gewenst.
Gladheid. Ruwe wortels hebben meer schilverliezen, omdat deze dikker geschild moeten wor
den teneinde een mooi produkt te krijgen.
Sortering. De industrie wenst een zo uniform mogelijk produkt met een gelijkmatige sortering,
zodat het verwerkte produkt geen hardere en zachtere gedeelten bevat. De diameter van de wor
tels moet liggen tussen 10 en 30 mm. De industrie vraagt voornamelijk de B-sortering, waarvan
de wortels een gewicht tussen 35 en 65 gram hebben. De verse markt vraagt hoofdzakelijk om
een A-sortering, waarbij de wortels zwaarder dan 65 gram en langer dan 27 cm zijn.
Kleur. Het verwerkte produkt moet licht van kleur zijn en mag niet roodverkleuren. Na het schil
len mogen er geen stippen op de wortels achterblijven.
Opbrengst. De opbrengst wordt mede bepaald door rasverschillen en door de standdichtheid.
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Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
A — Calypso

Kw.r. 1987. K: Enza Zaden B.V., Enkhuizen.

Voldoet goed in de teelt voor de verse markt en de industrie.
Heeft een vrij gladde tot gladde, voldoende tot vrij goed uniforme, vrij lange wortel met een vrij
goede vorm. Is vrij gevoelig voor holle koppen en vrij weinig tot weinig gevoelig voor schieten.
Geeft een vrij goede opbrengst.
A — Lange Jan

Kw.r. 1978. K: Bejo Zaden B.V., Warmenhuizen.

Voldoet goed in de teelt voor de verse markt en de industrie.
Heeft een vrij gladde tot gladde, vrij goed uniforme, vrij lange wortel met een voldoende tot vrij
goede vorm. De wortel heeft een slanke hals en is cilindrisch tot omgekeerd conisch met een
stompe punt. Het ras is weinig gevoelig voor holle koppen en extreem weinig gevoelig voor schieten.
Geeft een goede opbrengst.
A — Verbeterde Reuzen Nietschieters

Belstar Super, Pop Vriend B.V., Andijk.
Flandria, Royal Sluis, Enkhuizen.
Omega, Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.
Torpedo, Enza Zaden B.V., Enkhuizen.

Voldoet goed in de teelt voor de verse markt en de industrie.
Belstar Super heeft een vrij gladde, voldoende uniforme, vrij lange wortel met een voldoende
tot vrij goede vorm. Is vrij gevoelig voor holle koppen en middelmatig gevoelig voor schieten.
Geeft een vrij goede opbrengst.
Flandria heeft een vrij gladde tot gladde, voldoende tot vrij goed uniforme, vrij lange wortel met
een vrij goede vorm. Is middelmatig gevoelig voor holle koppen en zeer weinig gevoelig voor
schieten. Geeft een vrij goede opbrengst.
Omega heeft een vrij gladde tot gladde, vrij goede uniforme, vrij lange wortel met een vrij goede
vorm. Is vrij weinig gevoelig voor holle koppen en vrij weinig tot weinig gevoelig voor schieten.
Geeft een vrij goede opbrengst.
Torpedo heeft een vrij gladde tot gladde, voldoende tot vrij goed uniforme, middelmatig korte
wortel met een voldoende tot vrij goede vorm. Is vrij weinig gevoelig voor holle koppen en vrij
weinig tot weinig gevoelig voor schieten. Geeft een vrij goede opbrengst.
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Sjalot
(Allium asca/onicum L J
Het areaal sjalotten bedroeg in 1991 ruim 200 ha. Naar schatting is ruim de helft van het areaal
bestemd voor de teelt van plantgoed. De rest wordt gebruikt voor de teelt van consumptiesjalot
ten die óf rijp geoogst als droge sjalot óf groen geoogst als bossjalot afgezet worden. De produktie van droge sjalotten vindt hoofdzakelijk plaats in Ouddorp en Noord-Holland. Zo'n 80% van
de gezamenlijke produktie van plant- en consumptiesjalotten, in 1991 6,3 miljoen kg ter waarde
van 6,3 miljoen gulden, wordt geëxporteerd. Engeland en Frankrijk zijn de belangrijkste afnemers.
In Noord-Holland werden in het verleden uitsluitend sjalotten van het ras Noordhollandse Stro
gele geteeld en in de omgeving van Ouddorp werd uitgegaan van het ras Ouddorpse Bruine. De
laatste jaren neemt het areaal met rassen van het bruine type echter sterk toe en wordt het areaal
met gele sjalotten kleiner.
De teelt en de afzet van plantsjalotten staan onder controle van de NAKG. Bij de keuring speelt
de aanwezigheid van uiegeelstreepvirus een belangrijke rol. Alleen goedgekeurde partijen wor
den gecertificeerd.
Sjalotten worden langs vegetatieve weg vermeerderd. Dit heeft tot gevolg dat diverse ziekten,
zoals virus, kroef (stengelaaltjes) en witrot gemakkelijk met het plantgoed kunnen overgaan. De
belangrijkste ziekten tijdens de teelt zijn: bladvlekkenziekte (Botryotinia squamosa), koprot (Bo
trytis ac/adal, witrot (Sclerotium cepivorum) en valse meeldauw (Peronospora destructor). Daar
naast kunnen problemen voorkomen met uievlieg.
Belangrijke eigenschappen die bij de rassenkeuze een rol spelen, zijn: de vroegrijpheid, de mate
van verklistering, de bewaarbaarheid en de opbrengst. Daarnaast vraagt de Europese markt om
sjalotten met een bruine kleur.

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
N — Atlantic

Kw.r. 1989. K: De Groot en Slot B. V., Heerhugowaard.

Gele sjalot die beproevenswaardig is.
Middelgrote sjalot met een gele tot bruingele huid. Is vrij vroeg. Heeft een vrij sterke verklistering
en geeft een vrij goede produktie. Heeft na bewaring een vrij goed percentage leverbaar. Is vrij
weinig gevoelig voor bloemstengelvorming. De planttijd komt overeen met die van Noordhol
landse Strogele. De oogst valt ongeveer gelijk met die van Noordhollandse Strogele. Is vatbaar
voor uiegeelstreepvirus.
N — Delicato

Kw.r. 1991. K: Sjalottenkwekerij "De Voetakker" B.V., Groote
broek.

Bruine sjalot die beproevenswaardig is.
Middelgrote tot grote sjalot met een bronskleurige huid. Is vroeg. Heeft een vrij zwakke verkliste
ring en geeft een vrij goede produktie. Heeft na bewaring een vrij goed percentage leverbaar.
Heeft een zeer geringe neiging tot bloemstengelvorming. De planttijd komt overeen met die van
Noordhollandse Strogele. Heeft een vlotte beginontwikkeling. Lijkt resistent tegen uiegeelstreep
virus.

180

sjalot
A — Golden Gourmet

Kw.r. 1990. K: Sjalottenkwekerij "De Voetakker" B.V., Groote
broek.

Gele sjalot die goed voldoet.
Middelgrote tot grote sjalot met een bronskleurige tot okerbruine huid. Is vrij laat. Heeft een vrij
sterke verklistering en geeft een goede produktie. Heeft na bewaring een vrij goed percentage
leverbaar. Heeft een zeer geringe neiging tot bloemstengelvorming. Is weinig gevoelig voor dub
bele. De planttijd komt overeen met die van Noordhollandse Strogele. Lijkt vatbaar voor uiegeelstreepvirus.
B — Noordhollandse Strogele
Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Gele sjalot die vrij goed voldoet.
Is vrij uniform en heeft een forse loofontwikkeling. Is vrij vroeg. Heeft een sterke verklistering
en geeft een matige produktie. Heeft na bewaring een vrij goed percentage leverbaar. Is gevoelig
voor bloemstengelvorming. Om het risico van het optreden van bloemstengels te verkleinen, wordt
in veel gevallen het plantgoed in het voorjaar vier a zes weken bij een temperatuur van 17 tot
20 °C bewaard. Voor het uitplanten wordt het plantgoed vervolgens nog een paar weken bij een
normale schuurtemperatuur opgeslagen. Planten in de eerste helft van april. Is vatbaar voor uiegeelstreepvirus.
N — Pikant

Kw.r. 1990. K: De Groot en Slot B. V., Heerhugowaard.

Bruine sjalot die beproevenswaardig is.
Kleine tot middelgrote sjalot met een roodachtig bruine huid. Is vroeg. Heeft een vrij sterke tot
sterke verklistering en geeft een matige produktie. Heeft na bewaring een vrij goed percentage
leverbaar. Heeft een geringe neiging tot bloemstengelvorming. Planten in maart. Heeft een trage
beginontwikkeling. Is vatbaar voor uiegeelstreepvirus.
A — Santé

Kw.r. 1981. K: De Groot en Slot B. V., Heerhugowaard.

Bruine sjalot die goed voldoet.
Grove sjalot met een roodachtigbruine huid. Is middelmatig vroeg. Heeft een vrij zwakke ver
klistering en geeft een zeer goede produktie. Heeft na bewaring een vrij goed percentage lever
baar. Is gevoelig voor bloemstengelvorming. Planten in de tweede helft van april. Heeft een tra
ge beginontwikkeling. Vrij stijl opgaand loof. Is resistent tegen uiegeelstreepvirus.
N — Topper

Kw.r. 1990. K: De Groot en Slot B.V., Heerhugowaard.

Gele sjalot die beproevenswaardig is.
Middelgrote tot grote sjalot met een bleek bruingele huid. Is vroeg. Heeft een vrij sterke verkliste
ring en geeft een goede produktie. Heeft na bewaring een vrij goed percentage leverbaar. Heeft
een geringe neiging tot bloemstengelvorming. Planten in maart. Heeft een trage beginontwikke
ling. Is vatbaar voor uiegeelstreepvirus.
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Spekboon
(Phaseo/us vulgaris L.J
In 1991 bedroeg het areaal stokspekbonen circa 40 ha. De veilingaanvoer bedroeg in 1991 0,6 mil
joen kg ter waarde van 0,8 miljoen gulden. Naar schatting wordt een tiental ha op contract voor
de verwerkende industrie geteeld. De teelt vindt voornamelijk plaats in oostelijk Noord-Brabant
en het noorden van Limburg.
Voor de normale teelt wordt vanaf half mei tot half juni gezaaid, waarna tussen eind augustus
en eind september geoogst wordt. De teelt van spekbonen vindt op dezelfde wijze plaats als die
van stoksperziebonen. Ook voor wat betreft het voorkomen van ziekten wordt verwezen naar
het hoofdstuk Stoksperzieboon.
Bij de rassenkeuze spelen onder andere de volgende eigenschappen een rol:
Gewas. De gewasontwikkeling mag zowel niet te fors als niet te gering zijn. Dreigt deze gering
te worden, dan kan een geringe overbemesting erg belangrijk zijn. Er dient echter voor gewaakt
te worden dat er niet te veel gewas gevormd wordt, omdat dit de plukprestatie en de totale op
brengst niet ten goede komt. Een te zware broekvorming is ook niet gewenst.
Peuleigenschappen. In verband met de presentatie dient de peul recht en voldoende uniform
van kleur te zijn. De peulen mogen niet te snel verbleken of bonig worden en moeten draadloos
zijn. De stokspekboon is een grove sperzieboon die vanwege zijn langere, bredere en wat platte
re peulen ook als snijboon gebruikt kan worden. Draadloze rassen zijn zeer geschikt voor industriële
verwerking. Spekbonen zijn zeer weinig gevoelig voor vliesvorming.
Opbrengst. In verband met een betere prijsvorming is vroegheid belangrijk. Voor afzet op de
verse markt kan meestal met vier hoofdplukken met een tussenpauze van een week volstaan wor
den. Als er geteeld wordt voor de industrie wordt het gewas vaak in twee keer afgeoogst. Soms
wordt nog van een voor- en een napluk gebruik gemaakt. Stokspekbonen zijn in het algemeen
produktiever dan stokslabonen.

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
B — Astera

Kw.r. 1978. K: Rijk Zwaan B.V., De Lier.

Voldoet vrij goed in de teelt in de vollegrond.
Vormt veel tot zeer veel gewas en heeft weinig tot zeer weinig broekvorming. De peulen zijn vol
doende tot vrij goed bereikbaar. Is middelmatig vroeg oogstbaar en geeft een goede opbrengst.
De peul is lang, vrij recht, zeer grof, ovaal tot ovaalrond en middelgroen tot vrij donkergroen.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vlekkenziekte, weinig vatbaar voor topsterfte, vrij vatbaar voor
scherpmozaïek en vatbaar voor zwarte vaatziekte. Over de vatbaarheid voor vetvlekkenziekte zijn
niet voldoende gegevens bekend.
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B — Fidel

Kw.r. 1976. K: Rijk Zwaan B. V., De Lier.

Voldoet vrij goed in de teelt in de vollegrond.
Vormt vrij veel tot veel gewas en heeft weinig tot zeer weinig broekvorming. De peulen zijn vrij
goed tot goed bereikbaar. Is zeer vroeg oogstbaar en geeft een goede opbrengst.
De peul is middelmatig lang, middelmatig tot vrij recht, zeer grof tot extreem grof, ovaal tot iets
ovaalrond en vrij licht- tot middelgroen.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vlekkenziekte en vatbaar voor zwarte vaatziekte, scherpmozïek
en topsterfte. Over de vatbaarheid voor vetvlekkenziekte zijn niet voldoende gegevens bekend.
N — Silvia

K: Walter HUd, Marbach am Neckar, Duitsland.
V: Nunhems Zaden B.V., Haelen (L.i.

Is beproevenswaardig in de teelt in de vollegrond.
Vormt veel gewas. Is middelmatig vroeg oogstbaar en geeft een vrij goede opbrengst.
De peul is lang, recht tot zwak gebogen, rond en middel- tot donkergroen.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vlekkenziekte en vatbaar voor zwarte vaatziekte en stippelstreep.
Over de vatbaarheid voor scherpmozaïek, topsterfte en vetvlekkenziekte zijn niet voldoende ge
gevens bekend.
A — Terli

Kw.r. 1989. K: Nunhems Zaden B.V., Haelen (L.i.

Voldoet goed in de teelt in de vollegrond.
Vormt veel gewas en heeft zeer weinig broekvorming. De peulen zijn vrij goed tot goed bereik
baar. Is middelmatig vroeg oogstbaar en geeft een goede opbrengst. Lijkt goed bestand tegen
droogte.
De peul is lang, recht tot zwak gebogen, grof tot zeer grof en middelgroen.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vlekkenziekte en vatbaar voor zwarte vaatziekte en stippelstreep.
Over de vatbaarheid voor vetvlekkenziekte, scherpmozaïek en topsterfte zijn niet voldoende ge
gevens bekend.
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Spinazie
(Spinacia oieracea LJ
Het areaal spinazie in de vollegrond bedroeg in 1991 ongeveer 1.610 ha. Daarvan werd 895 ha
op contract geteeld. De handelsproduktie bedroeg 57,4 miljoen kg ter waarde van 14,5 miljoen
gulden. De gecontracteerde spinazie is grotendeels bestemd voor de diepvriesindustrie. Circa 10%
van de totaal beschikbare hoeveelheid spinazie wordt geëxporteerd. Daarnaast wordt ruim 10%
van de beschikbare hoeveelheid geïmporteerd, voornamelijk uit Duitsland en België. Ongeveer
65% van het totale areaal en ruim 75% van het gecontracteerde areaal aan spinazie in de vollegrond bevindt zich in Noord-Brabant. Ook in Flevoland, Overijssel en Limburg wordt op behoor
lijke schaal spinazie geteeld.
Spinazie kan vrijwel het gehele jaar door worden geteeld. In de winter- en vroege voorjaarsmaan
den vindt de teelt onder glas plaats. De belangstelling voor deze teelt loopt echter om verschil
lende redenen terug, waardoor er wellicht meer mogelijkheden voor de vroegste teelten in de
vollegrond ontstaan.
Voor de teelt voor de verse markt kunnen de volgende teeltwijzen worden onderscheiden: de
zeer vroege teelt, de vroege teelt, de voorjaarsteelt, de zomerteelt en de herfstteelt. Voor de teelt
voor de industrie kan een zelfde indeling gemaakt worden, waarbij opgemerkt moet worden dat
de zeer vroege teelt voor de industrie niet bestaat. Een overzicht van de zaai- en oogsttijden is
opgenomen in de Teelt- en zaaikalender op blz. 32.
De meeste vollegrondsspinazie wordt in het voorjaar geteeld, daarnaast zijn de zomer- en herfst
teelt van betekenis.
Enkele belangrijke eigenschappen van spinazierassen zijn:
Groei- en schietsnelheid. Een geringe schietneiging is meestal gekoppeld aan een lage groeisnelheid. Spinazie reageert sterk op daglengte. Bij toenemende daglengte neemt ook de kans
op doorschieten toe. Hierdoor vraagt elke zaaiperiode specifieke rassen. Voor de zeer vroege en
de vroege teelt worden snelgroeiende rassen gebruikt. Voor de voorjaars- en de herfstteelt wor
den vrij snelgroeiende rassen gebruikt, die echter ook vrij snel schieten. In de zomer is de kans
op doorschieten groter, daarom wordt in deze periode gekozen voor traagschietende rassen. Een
gunstige verhouding tussen groeisnelheid en schieten komt de produktie en de kwaliteit ten goe
de. In de zeer vroege teelt is een snelle hergroei na een koude periode in het voorjaar een belang
rijke eigenschap. Voor de teelt voor de industrie wordt vaker gebruik gemaakt van rassen die
minder snel groeien dan die voor de teelt voor de verse markt.
Zaadvorm. Spinaziezaad is meestal rond, maar er komen ook rassen voor met scherp zaad. Rond
zaad verdient de voorkeur, omdat soms een klein gedeelte van het zaad in het geoogste produkt
terecht kan komen, wat vooral bij scherpzaad voor de consument zeer onaangenaam is. Daar
naast is rond zaad gemakkelijker te zaaien.
Ziekten. In de vollegrond speelt een aantal ziekten een belangrijke rol. De bekendste zijn wolf
(Peronospora farinosa) en mozaïek. Vooral bij vochtig en warm weer kan wolf het gewas zeer
sterk aantasten. Van deze schimmel zijn in Nederland vier fysio's bekend. Een vrij groot aantal
rassen is resistent tegen de fysio's 1, 2 en 3 van wolf. Er zijn inmiddels ook rassen op de markt
die resistent zijn tegen fysio 4. Voor teelten met een zaaitijd na half april worden geen rassen
meer aanbevolen die niet resistent zijn tegen de wolffysio's 1, 2 en 3. Vroegere teelten kunnen
nog aan een aantasting ontsnappen, zodat hierbij de resistenties van iets minder groot belang
zijn. De wolfresistentie in de vroege teelten heeft in deze rassenlijst een grote invloed gehad op
de rubricering van de rassen.
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Mozaïek of komkommermozaïek is een virusziekte, die ook komkommers en augurken kan aan
tasten. Alle aanbevolen rassen zijn niet resistent.
Kwaliteit blad. Belangrijke eigenschappen die de kwaliteit van het produkt bepalen zijn: de blad
grootte, de bladkleur, de lengte van de bladsteel, de dikte van de bladsteel en de blad
steelverhouding. De voorkeur gaat uit naar rassen met groot, rond en vrij dik blad. De bladkleur
moet frisgroen zijn. Lange, slappe bladstelen zijn ongewenst, omdat het gewas daarmee de kans
loopt eerder te gaan legeren. Rassen met lange bladstelen bevatten daarnaast meer nitraat, om
dat de bladstelen relatief meer nitraat bevatten dan de bladschijven.
Bij de vroegste teelten zijn tevens een sterk wortelstelsel en een geringe kans op uitvriezen van
belang.
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Rassentabel met rubricering naar afzet en overzicht van de aanbevolen zaaiperioden per ras
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
rubriek
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Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
N/N — Arabesque

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Hybride die beproevenswaardig is in de teelt voor de verse markt en de industrie bij zaai tussen
begin maart en eind april.
Gewas: groeit vrij snel tot snel en schiet snel door. Heeft groot, middel- tot lichtgroen, glad, rond
blad. De stelen zijn middellang en vrij fijn. Het nitraatgehalte is middellaag. Geeft, doordat dit
ras wegens de hoge schietsnelheid vroeg geoogst moet worden, slechts een vrij goede produktie.
Zaadvorm: rond.
Ziekten: onvatbaar voor de fysio's 1 t/m 4 van de wolfschimmel.
A/A — Attica

K: Sluis & Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Hybride die goed voldoet in de teelt voor de verse markt en de industrie bij zaai in de perioden
maart tot half april en eind augustus tot begin september.
Gewas: groeit vrij snel. Heeft groot, vrij donkergroen blad en middellange bladstelen. Schiet vrij snel.
Zaadvorm: rond.
Ziekten: onvatbaar voor de fysio's 1, 2 en 3, maar vatbaar voor fysio 4 van de wolfschimmel.
N/N — Bocane

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Hybride die beproevenswaardig is in de teelt voor de verse markt en de industrie bij zaai tussen
half april en eind juli.
Gewas: groeit vrij snel en schiet traag tot zeer traag. Heeft middelgroot tot klein, vrij lichtgroen,
vrij glad, ovaal tot puntig blad. De stelen zijn vrij lang en vrij fijn. Het nitraatgehalte is vrij hoog.
Geeft een goede produktie.
Zaadvorm: rond.
Ziekten: onvatbaar voor de fysio's 1 t/m 4 van de wolfschimmel.
N/N — Bolero

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Hybride die beproevenswaardig is in de teelt voor de verse markt en de industrie bij zaai in maart,
april of augustus.
Gewas: groeit vrij snel tot snel en schiet middelsnel, maar de schietstengel groeit slechts traag
door. Heeft vrij groot, middelgroen, glad, ovaal tot rond blad. De stelen zijn middellang en vrij
fijn. Het nitraatgehalte is middellaag. Geeft een goede produktie.
Zaadvorm: rond.
Ziekten: onvatbaar voor de fysio's 1 t/m 4 van de wolfschimmel.
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0/ - — Breedblad Scherpzaad

Breedblad Scherpzaad, Enza Zaden B. V., Enkhuizen.
Breedblad Scherpzaad, Rijk Zwaan B. V., De Lier.

Voldoet redelijk in de teelt voor de verse markt bij zaai in januari en februari. Door de grote ge
voeligheid voor schieten en de vatbaarheid voor wolf alleen te gebruiken voor teelten waarbij
voor eind februari gezaaid wordt. Breedblad Scherpzaad van Enza is alleen geschikt voor zaai
in januari.
Gewas: groeit, ook bij korte dag, zeer snel en schiet zeer snel. Het blad is vrij groot en vrij breed,
heeft een matig spitse top, is glad en heldergroen.
Zaadvorm: scherp.
Ziekten: vatbaar voor de fysio's 1 t/m 4 van de wolfschimmel.
- I A — Carambole

K: Sluis Et Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Hybride die goed voldoet in de teelt voor de industrie bij zaai tussen half april en eind juli.
Gewas: groeit vrij traag en schiet traag tot zeer traag. Heeft vrij groot, stevig, donkergroen, lichtgebobbeld blad en tamelijk korte bladstelen. Schiet traag.
Zaadvorm: rond.
Ziekten: onvatbaar voor de fysio's 1, 2 en 3, maar vatbaar voor de fysio 4 van de wolfschimmel.
B/A — Carpo

K: Nunhems Zaden B.V., Haelen (L.).

Hybride die vrij goed voldoet in de teelt voor de verse markt en goed in de teelt voor de industrie
bij zaai in maart of de eerste helft van april.
Gewas: groeit vrij snel tot snel. Heeft vrij groot tot groot, vrij donkergroen tot donkergroen blad
en korte tot middellange bladstelen. Schiet vrij snel.
Zaadvorm: rond.
Ziekten: onvatbaar voor de fysio's 1, 2 en 3, maar vatbaar voor fysio 4 van de wolfschimmel.
A/A — Correnta

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Hybride die goed voldoet in de teelt voor de verse markt en de industrie bij zaai tussen half mei
en eind juli.
Gewas: groeit middelmatig snel. Heeft groot, donkergroen blad en korte tot middellange bladstelen.
Schiet zeer traag.
Zaadvorm: rond.
Ziekten: onvatbaar voor de fysio's 1, 2 en 3, maar vatbaar voor fysio 4 van de wolfschimmel.
O / - — Eerste Oogst

K: Rijk Zwaan B.V., De Lier.

Voldoet redelijk in de teelt voor de verse markt bij zaai in januari.
Gewas: groeit en schiet zeer snel. Vormt vrij smalle, vrij lange, rechtopstaande bladeren, waar
door dit ras iets vroeger te oogsten is dan Breedblad Scherpzaad.
Zaadvorm: scherp.
Ziekten: vatbaar voor de fysio's 1 t/m 4 van de wolfschimmel.
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- / A — Lina

K: Nunhems Zaden B.V., Haeten iL.).

Voldoet goed in de teelt voor de industrie bij zaai in maart of begin april en in de periode augus
tus tot begin september.
Gewas: groeit middelmatig snel. Heeft vrij groot, vrij donkergroen blad en middellange bladste
len. Schiet vrij traag.
Zaadvorm: rond.
Ziekten: onvatbaar voor de fysio's 1, 2 en 3, maar vatbaar voor fysio 4 van de wolfschimmel.
A/ —

Marisca

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Hybride die goed voldoet in de teelt voor de verse markt bij zaai in april of begin mei.
Gewas: groeit snel. Heeft vrij groot tot groot, vrij donkergroen tot donkergroen blad en korte
tot middellange bladstelen. Schiet vrij traag.
Zaadvorm: rond.
Ziekten: onvatbaar voor de fysio's 1, 2 en 3, maar vatbaar voor fysio 4 van de wolfschimmel.
- /B

Martine

K: Rijk Zwaan B.V., De Lier.

Hybride die vrij goed voldoet in de teelt voor de industrie bij zaai tussen half april en eind juli.
Gewas: groeit middelmatig traag. Heeft groot, donkergroen tot zeer donkergroen blad en korte
tot middellange bladstelen. Schiet zeer traag.
Zaadvorm: rond.
Ziekten: onvatbaar voor de fysio's 1, 2 en 3, maar vatbaar voor fysio 4 van de wolfschimmel.
- /B

Nordic

K: Sluis & Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Hybride die vrij goed voldoet in de teelt voor de industrie bij zaai tussen half april en eind juli.
Gewas: groeit middelmatig traag. Heeft vrij groot tot groot, donkergroen blad en middellange
bladstelen. Schiet vrij traag.
Zaadvorm: rond.
Ziekten: onvatbaar voor de fysio's 1, 2 en 3, maar vatbaar voor fysio 4 van de wolfschimmel.
A/A — Pavana

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Hybride die goed voldoet in de teelt voor de verse markt en de industrie bij zaai tussen half april
en eind juli.
Gewas: groeit middelmatig snel. Heeft vrij groot, donkergroen blad en middellange bladstelen.
Schiet traag tot zeer traag.
Zaadvorm: rond.
Ziekten: onvatbaar voor de fysio's 1, 2 en 3, maar vatbaar voor fysio 4 van de wolfschimmel.
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B/B — Polka

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Hybride die vrij goed voldoet in de teelt voor de verse markt en de industrie bij zaai in de perioden
maart tot begin april en augustus tot begin september.
Gewas: groeit vrij snel tot snel. Vormt langwerpig-rond tot wat spits, vrij groot tot groot blad
met een vrij donkergroene tot donkergroene kleur. Heeft middellange bladstelen en vormt een
stevig gewas. Schiet snel.
Zaadvorm: rond.
Ziekten: onvatbaar voor de fysio's 1, 2 en 3, maar vatbaar voor fysio 4 van de wolfschimmel.
O/ - — Resistoflay

Secundo, Holland Select B. V., Andijk.
Indures, Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.
Rivaal, Huizer Zaden Holland B. V., Ridderkerk.
Spartan, Enza Zaden B.V., Enkhuizen.
Spinoza, Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.

Voldoet redelijk in de teelt voor de verse markt bij zaai tussen eind februari en eind maart. Secun
do is alleen geschikt voor zaai in februari, de overige selecties voor zaai in maart.
Gewas: groeit en schiet snel, vormt vrij groot, stevig en middel- tot iets donkergroen blad. Tus
sen de selecties bestaan kleine verschillen in kleur en stevigheid van het blad.
Zaadvorm: rond.
Ziekten: onvatbaar voor de fysio's 1 en 2 en vatbaar voor de fysio's 3 en 4 van de wolfschimmel.
N/N — Rico

K: Nunhems Zaden B.V., Haelen (LJ.

Hybride die beproevenswaardig is in de teelt voor de verse markt en de industrie bij zaai tussen
half maart en half mei en tussen begin augustus en half september.
Gewas: groeit middelmatig snel en schiet vrij traag. Heeft vrij groot, vrij donkergroen, vrij glad,
ovaal tot rond blad. De stelen zijn middellang en vrij fijn. Het nitraatgehalte is middellaag. Geeft
een goede produktie.
Zaadvorm: rond.
Ziekten: onvatbaar voor de fysio's 1, 2 en 3, maar vatbaar voor fysio 4 van de wolfschimmel.
A/ - — Solar

K: Rijk Zwaan B. V., De Lier.

Hybride die goed voldoet in de teelt voor de verse markt bij zaai tussen half april en eind juli.
Gewas: groeit snel. Heeft vrij groot tot groot, vrij sterk opgericht, donkergroen blad en middel
lange bladstelen. Schiet vrij traag.
Zaadvorm: rond.
Ziekten: onvatbaar voor de fysio's 1, 2 en 3, maar vatbaar voor fysio 4 van de wolfschimmel.
A/ - — Spark

K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Hybride die goed voldoet in de teelt voor de verse markt bij zaai in maart of begin april.
Gewas: groeit snel. Heeft groot, vrij donkergroen tot donkergroen blad en korte tot middellange
bladstelen. Schiet vrij traag.
Zaadvorm: rond.
Ziekten: onvatbaar voor de fysio's 1, 2 en 3, maar vatbaar voor fysio 4 van de wolfschimmel.
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B/ - — Sputnik

K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Hybride die vrij goed voldoet in de teelt voor de verse markt bij zaai in april of begin mei.
Gewas: groeit middelmatig snel. Heeft vrij groot tot groot, donkergroen tot zeer donkergroen
blad en korte tot middellange bladstelen. Schiet vrij traag.
Zaadvorm: rond.
Ziekten: onvatbaar voor de fysio's 1, 2 en 3, maar vatbaar voor fysio 4 van de wolfschimmel.
A/- — Taurus

K: Rijk Zwaan B.V., De Lier,

Hybride die goed voldoet in de teelt voor de verse markt bij zaai tussen februari en begin april.
Gewas: groeit snel. Heeft groot, vrij donkergroen tot donkergroen blad en korte tot middellange
bladstelen. Schiet vrij snel.
Zaadvorm: rond.
Ziekten: onvatbaar voor de fysio's 1, 2 en 3, maar vatbaar voor fysio 4 van de wolfschimmel.
A / A — Triade

K: Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht.

Hybride die goed voldoet in de teelt voor de verse markt en de industrie bij zaai in maart en in
de periode augustus tot begin september.
Gewas: groeit snel tot zeer snel. Heeft een vrij opgerichte bladstand en iets spits blad. Heeft groot,
vrij donkergroen blad en korte tot middellange bladstelen. Schiet vrij snel.
Zaadvorm: rond.
Ziekten: onvatbaar voor de de fysio's 1, 2 en 3, maar vatbaar voor fysio 4 van de wolfschimmel.
B/B — Trias

K: Sluis Et Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Hybride die vrij goed voldoet in de teelt voor de verse markt en de industrie bij zaai tussen half
mei en eind juli.
Gewas: groeit middelmatig traag. Heeft vrij groot tot groot, donkergroen tot zeer donkergroen
blad en middellange bladstelen. Schiet traag.
Zaadvorm: rond.
Ziekten: onvatbaar voor de fysio's 1, 2 en 3, maar vatbaar voor fysio 4 van de wolfschimmel.
A / A — Triathlon

K: Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht.

Hybride die goed voldoet in de teelt voor de verse markt en de industrie bij zaai in maart of in
de periode augustus tot begin september.
Gewas: groeit zeer snel. De bladstand is vrij opgericht en de bladvorm is afgerond spits. Heeft
groot, vrij donkergroen blad en middellange bladstelen. Schiet vrij snel.
Zaadvorm: rond.
Ziekten: onvatbaar voor de fysio's 1, 2 en 3, maar vatbaar voor fysio 4 van de wolfschimmel.
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N / N — Trinidad

K: Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht.

Hybride die beproevenswaardig is in de teelt voor de verse markt en de industrie bij zaai tussen
begin mei en half juli.
Gewas: groeit voldoende snel en schiet zeer traag. Heeft vrij groot, vrij donkergroen, glad, ovaal
tot rond blad. De stelen zijn middellang en vrij fijn. Geeft een goede produktie.
Zaadvorm: rond.
Ziekten: onvatbaar voor de fysio's 1, 2 en 3, maar vatbaar voor fysio 4 van de wolfschimmel.
A/A — Trio

K: Rijk Zwaan B.V., De Lier.

Hybride die goed voldoet in de teelt voor de verse markt en de industrie bij zaai in de perioden
februari tot en met maart en augustus tot begin september.
Gewas: groeit snel. Heeft groot, vrij donkergroen blad en korte tot middellange bladstelen. Schiet
traag.
Zaadvorm: rond.
Ziekten: onvatbaar voor de fysio's 1, 2 en 3, maar vatbaar voor fysio 4 van de wolfschimmel.
A / A — Triplet

K: Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht.

Hybride die goed voldoet in de teelt voor de verse markt en de industrie bij zaai in april of begin mei.
Gewas: groeit middelmatig snel. Heeft vrij groot tot groot, vrij donkergroen tot donkergroen blad
en korte tot middellange bladstelen. Schiet vrij snel.
Zaadvorm: rond.
Ziekten: onvatbaar voor de fysio's 1, 2 en 3, maar vatbaar voor fysio 4 van de wolfschimmel.
N / N — Triptiek

K: Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht.

Hybride die beproevenswaardig is in de teelt voor de verse markt en de industrie bij zaai tussen
begin april en half augustus.
Gewas: groeit voldoende snel en schiet traag tot zeer traag. Heeft vrij groot, vrij donkergroen,
glad, ovaal tot rond blad. De stelen zijn middellang en vrij fijn. Geeft een goede produktie.
Zaadvorm: rond.
Ziekten: onvatbaar voor de fysio's 1, 2 en 3, maar vatbaar voor fysio 4 van de wolfschimmel.
A/A — Triton

K: Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht.

Hybride die goed voldoet in de teelt voor de verse markt en de industrie bij zaai eind mei of in juli.
Gewas: groeit middelmatig snel. Heeft vrij groot tot groot, donkergroen blad en middellange bladste
len. Schiet traag.
Zaadvorm: rond.
Ziekten: onvatbaar voor de fysio's 1, 2 en 3, maar vatbaar voor fysio 4 van de wolfschimmel.
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A/B — Valeta

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Hybride die goed voldoet in de teelt voor de verse markt en vrij goed in de teelt voor de industrie
bij zaai tussen half mei en eind juli.
Gewas: groeit middelmatig snel. Heeft vrij groot tot groot, donkergroen blad en middellange bladste
len. Schiet traag.
Zaadvorm: rond.
Ziekten: onvatbaar voor de fysio's 1, 2 en 3, maar vatbaar voor fysio 4 van de wolfschimmel.
B/ - — Vroeg Scherp
Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Voldoet vrij goed in de teelt voor de verse markt bij zaai in januari.
Gewas: groeit en schiet zeer snel. Vormt smalle, vrij lange bladeren die rechtop staan, waardoor
dit type iets vroeger te oogsten is dan Breedblad Scherpzaad.
Zaadvorm: scherp.
Ziekten: vatbaar voor de fysio's 1 t/m 4 van de wolfschimmel.
B/A — Wolter

K: Sluis & Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Hybride die vrij goed voldoet in de teelt voor de verse markt en goed in de teelt voor de industrie
bij zaai in maart en in de periode augustus tot begin september.
Gewas: groeit snel tot zeer snel. Vormt ovaalrond, middelgroen blad met middellange bladste
len. Schiet vrij snel.
Zaadvorm: rond.
Ziekten: onvatbaar voor de fysio's 1, 2 en 3, maar vatbaar voor fysio 4 van de wolfschimmel.
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Spitskool
(Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DCJ
Het areaal spitskool in 1991 kan worden geschat op ongeveer 350 ha. De handelsproduktie be
droeg 11,6 miljoen kg ter waarde van 6,8 miljoen gulden. Vrijwel alle kool is bestemd voor de
binnenlandse consumptie.
De belangrijktste teeltgebieden bevinden zich rond Barendrecht, Venlo en Breda. Spitskool wordt
bijna het gehele jaar aangevoerd. De volgende teeltwijzen zijn daarbij te onderscheiden: de over
winteringsteelt, de vroege teelt, de zomerteelt en de herfstteelt. Voor een zeer vroege oogst over
wintert het gewas op het land. Bij deze overwinteringsteelt wordt in de tweede helft van augus
tus gezaaid, eind september geplant en in mei geoogst. In verband met de optimale vroegheid
en het risico van schieten, luisteren zaai- en planttijd vrij nauw. Vroeger werd er voor een vroege
oogst ook een weeuwenteelt, waarbij de planten onder glas overwinteren, toegepast, maar deze
teelt is nagenoeg geheel verdwenen. In de vroege teelt wordt in januari of begin februari gezaaid
en in juni geoogst. Bij de zomerteelt kan vanaf half maart tot begin juni gezaaid worden en wordt
er geoogst in de periode van begin juli tot begin oktober. De herfstteelt wordt tussen juni en
begin juli gezaaid en geoogst vanaf begin oktober tot in november. Eventueel kan het produkt
worden bewaard, zodat in de loop van december, januari, februari en maart nog aanvoer kan
plaatsvinden. Dit staat de laatste jaren in een toenemende belangstelling.
De belangrijkste ziekten en plagen die bij spitskool voorkomen, zijn dezelfde als die bij wittekool. Wel lijkt het gewas minder gevoelig voor zwartnervigheid (Xanthomonas campestris pv.
campestris) en is het gevoeliger voor de fysiogene afwijking black speek. Hierbij ontstaan op de
kool kleine bruinzwarte stippen. Ook het inwendige van de kool kan worden aangetast. De aan
tasting ontstaat op het veld en kan in de bewaring sterk verergeren. Tussen de rassen lijken ver
schillen in gevoeligheid voor black speek te bestaan.
Bij spitskoolrassen zijn de volgende eigenschappen van belang:
Vroegheid. Bij de overwinteringsteelt en de vroege teelt is dit belangrijk, omdat vroeg in het sei
zoen geprofiteerd kan worden van hogere prijzen. Ook bij een nateelt is vroegheid, dus een korte
groeiduur, een belangrijke eigenschap.
Hoeveelheid omblad. De hoeveelheid omblad is medebepalend voor de plantafstand. Rassen
met weinig omblad zijn daarnaast vaak wat vroeger dan rassen met veel omblad.
Kwaliteit. Een spitse kool wordt geprefereerd boven een stomppuntige kool. De kool moet goed
gevuld en vast zijn en een rechte, korte en tevens smalle pit hebben. Een bleekgroene kleur is
ongewenst.
Produktie. De produktie is groter naarmate er later wordt geoogst en daarnaast afhankelijk van
de groeisnelheid van het ras. Een hoog percentage klasse I is naast een hoge opbrengst ook van
belang. Om deze reden moet voorkomen worden dat er te veel barsters voorkomen. Het gewicht
waarbij de kool gaat barsten, verschilt per ras en per teelt. Hierdoor kan ook de produktie per
ras verschillend zijn. Rassen die snel barsten hebben bovendien een korte periode waarin ze ge
oogst kunnen worden.
Bewaarbaarheid. Bij de herfstteelt kan het produkt eventueel bewaard worden. Er bestaan ver
schillen in bewaarbaarheid tussen de diverse rassen.
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Rassentabel met rubricering naar teeltwijze
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
ras

overwinteringsteelt

Cape Horn
Duchy
Duncan
Justin
Morfeus
Prospéra
Spirant
Spirit
Spitfire

vroege teelt

A
A
-

zomerteelt

herfstteelt

AAA
A
N
—
—
B
N
B
O
—

Overzicht van de eigenschappen van spitskoolrassen voor de overwinteringsteelt
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
Onderzoek 1985.
vroeg
heid1)
ras
Duncan
Prospéra

7
65

barst
gevoelig
heid1)

schietresistentie1)

5
6

gedeelte
oogstbare
kolen1)

9
8

8
65

relatieve
opbrengst
105
95

1 ) Een hoger cijfer betekent respectievelijk een vroeger ras, een geringere barstgevoeligheid, een betere schietresistentie en een groter gedeelte oogstbare kolen.

Overzicht van de eigenschappen van spitskoolrassen voor de vroege teelt
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
Onderzoek 1992.

Cape Horn
Justin
Spirant
Spirit

55
7
65
75

75
75
65
65

55
55
7
7

7
65
6
6

7
55
7
65

35
49
35
41

120
112
91
78

129
122
84
65

1 ) Een hoger cijfer betekent respectievelijk een vroeger ras, méér omblad', een donkerdere kleur en een betere
inwendige kwaliteit. 2) De optimale vorm is gewaardeerd met 7; een rondere kool heeft een lager cijfer, een
langwerpigere kool heeft een hoger cijfer. 3) Relatieve pitlengte: pit/engte als percentage van de koolhoogte.
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Overzicht van de eigenschappen van spitskoolrassen voor de zomerteelt
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
Onderzoek 1985.

•g
'cd

ra
t3

c

-q
a
o

.o
CL
o
>

±i

<ö s
ö-s
Cape Hom
Spitfire

7
65

5
75

65
55

40
35

128
72

121

79

1)

Een hoger cijfer betekent respectievelijk een vroeger ras, een grotere hoeveelheid omblad, een betere vorm,
een betere inwendige kwaliteit en een groter gedeelte oogstbare kool. 2) Relatieve pit/engte: pit/engte als per
centage van de koolhoogte.

Overzicht van de eigenschappen van spitskoolrassen voor de herfstteelt
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
Onderzoek 1991.
bij oogst

na bewaring

-q
E

o

-o
q.
o

ra

'-o

cd

Cape Horn
Duchy
Morfeus

65
7
75

55
75
7

75
65
5

113
94
93

111
96
93

6
7
6

122

88
89

114
107
78

5
7
6

1 ) Een hoger cijfer betekent respectievelijk een vroeger ras, een grotere hoeveelheid omblad, een donkergroe
nere kleur, een betere inwendige kwaliteit en een donkergroenere kleur na bewaring. 2) De optimale vorm is
gewaardeerd met 7; een rondere kool heeft een lager cijfer, een langwerpigere kool heeft een hoger cijfer.
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Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
- /A/A/A — Cape Horn

K: T. Sakata & Co., Yokohama, Japan.

Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Hybride die goed voldoet in de vroege teelt, de zomerteelt en de herstteelt. Is goed geschikt voor
bewaring.
Heeft in de vroege teelt een middenkorte, in de zomerteelt een korte en in de herfstteelt een zeer
korte groeiduur. Vormt vrij veel tot veel lichtgroen omblad en heeft een matige, vrij ronde vorm.
De kleur van de kool is bij de oogst voldoende tot vrij goed. Heeft een korte pit en een vrij goede
inwendige kwaliteit. Is vrij weinig gevoelig voor barsten. Geeft een zeer hoog percentage oogstbare kolen, een zeer goede tot extreem goede totale opbrengst en opbrengst aan klasse I. Is
goed bewaarbaar. Geeft na bewaring een extreem goede opbrengst en een zeer goede opbrengst
aan klasse I. Heeft na bewaring een matige kleur.
- / - / - /A — Duchy

K: Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.

Hybride die goed voldoet in de herfstteelt. Is goed geschikt voor bewaring.
Heeft een vrij korte groeiduur en vormt veel lichtgroen omblad. De kool heeft een goede, iets
langwerpige vorm en bij de oogst een vrij goede kleur. Heeft een voldoende tot vrij goede inwen
dige kwaliteit en een korte pit. Is zeer weinig gevoelig voor barsten. Geeft een matige opbrengst
en een vrij goede opbrengst aan klasse I. Is goed bewaarbaar. Geeft na bewaring een zeer mati
ge opbrengst en een goede tot zeer goede opbrengst aan klasse I. Heeft na bewaring een vrij
goede kleur.
A / - / - / - — Duncan

K: Bejo Zaden B. V, Warmenhuizen.

Hybride, die goed voldoet in de overwinteringsteelt.
Is vroeg oogstbaar, middelmatig gevoelig voor barsten en heeft een zeer goede resistentie tegen
schieten. Het percentage oogstbare kolen is hoog, het koolgewicht matig en de opbrengst goed
tot zeer goed.
— / t i l — ! — — Justin

K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Hybride die beproevenswaardig is in de vroege teelt.
Heeft een korte groeiduur en vormt veel tot zeer veel omblad. Heeft een matige, vrij ronde vorm,
een voldoende tot vrij goede kleur en een matige tot voldoende inwendige kwaliteit. De pit is
middenkort. Is weinig gevoelig voor barsten. Geeft een zeer goede opbrengst en opbrengst aan
klasse I.
- / — / — / B — Morfeus

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Hybride die vrij goed voldoet in de herfstteelt. Is niet geschikt voor bewaring.
Heeft een vrij korte groeiduur en vormt veel tot zeer veel omblad. De kool heeft bij de oogst een
voldoende kleur en een goede, spitse vorm. De inwendige kwaliteit is matig en de pit vrij kort.
Is weinig gevoelig voor barsten. De opbrengst en de opbrengst aan klasseIzijn matig. Na bewa
ring is de opbrengst zeer matig en de opbrengst aan klasse I zeer slecht. Heeft na bewaring een
voldoende kleur.
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A/ - / - / - — Prospéra

K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Hybride die goed voldoet in de overwinteringsteelt.
Is vrij vroeg tot vroeg oogstbaar, vrij weinig gevoelig voor barsten en heeft een goede resistentie
tegen schieten. Het percentage oogstbare kolen is vrij hoog, het koolgewicht goed tot zeer goed
en de relatieve opbrengst vrij goed.
- /N/ - / - — Spirant

K: Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.

Hybride die beproevenswaardig is in de vroege teelt.
Is vrij vroeg tot vroeg en vormt vrij veel tot veel omblad. De kool heeft een vrij goede vorm en
een voldoende kleur. De inwendige kwaliteit is vrij goed en de pit is vrij kort. Is vrij weinig gevoe
lig voor barsten. Geeft een matige opbrengst en een zeer matige opbrengst aan klasse I.
- /B/ — / — — Spirit

K: Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht.

Hybride die vrij goed voldoet in de vroege teelt.
Is vroeg tot zeer vroeg en vormt vrij veel tot veel omblad. De kool heeft een vrij goede vorm
en een voldoende kleur. De inwendige kwaliteit is voldoende tot vrij goed en de pit is middenkort
tot vrij kort. Is gevoelig voor barsten. Geeft een zeer matige opbrengst en een slechte opbrengst
aan klasse I.
- / - / O /- — Spitfire

K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Hybride die redelijk voldoet in de zomerteelt.
Heeft een middelmatig korte tot vrij korte groeiduur, vrij veel tot veel blond tot grijsgroen omblad
en een vrij goede tot goede vorm. Is gevoelig voor barsten. Heeft een zeer korte pit en een mati
ge tot voldoende inwendige kwaliteit. Is soms iets gevoelig voor inwendig rand. Geeft een hoog
percentage oogstbare kolen, een zeer matige opbrengst en een zeer matige opbrengst aan klasse I.
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Spruitkool
(Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DCJ
Spruitkool is in Nederland een belangrijk vollegrondsgroentegewas. Het areaal heeft jarenlang
geschommeld rond de 6.000 ha, maar is de laatste jaren echter flink ingekrompen tot ca. 4.875
ha in 1990, waarvan 195 ha bestemd voor contractteelt. In 1991 steeg het areaal weer naar 5.145 ha
en het areaal voor contractteelt naar 256 ha. De handelsproduktie bedroeg in 1991 89,7 miljoen
kg ter waarde van 106,3 miljoen gulden. De belangrijkste teeltgebieden vormen Zuid-Holland en
Noord-Brabant met respectievelijk circa 75% en 10% van het areaal. De spruiten zijn zowel voor
de binnenlandse markt als voor export bestemd. In 1991 werd er ongeveer 52 miljoen ton sprui
ten geëxporteerd. Voor de binnenlandse markt en voor Engeland wordt voornamelijk de A-sortering
(23-31 mm 0) gevraagd, terwijl voor de Duitse markt vooral de B-sortering (31 -41 mm 0 )
van belang is.
Spruitkool wordt gezaaid in de periode tussen februari en half april. Van de eerstgezaaide plan
ten kan al in augustus worden geoogst. Voor de oogst in augustus en september komen in prin
cipe alleen de vroegste rassen in aanmerking. Sommige rassen zijn vanwege hun schietgevoeligheid riskant in een vroege teelt. Er wordt in maart nog veel onder koud glas gezaaid, met de be
doeling de planttijd enkele weken te vervroegen. Dit geeft op het veld een steviger gewas en
een niet onaanzienlijke produktieverhoging. Het gewas is hierdoor ook vroeger oogstbaar. De
laatste spruiten worden in maart geoogst, mits ze niet door vorst zijn vernield. Een overzicht van
de zaai- en planttijden met de bijbehorende oogstperiode wordt gegeven in de Teelt- en zaaikalender op blz. 34.
Vrijwel alle spruiten worden machinaal geoogst. Hiertoe moeten de rassen naast een cilindrische
spruitzetting ook een goede stevigheid hebben, omdat in een gewas met veel schuinhangende
of liggende planten de plukprestatie sterk kan dalen en ook de kwaliteit versneld achteruit loopt.
De aanbevolen rassen hebben vrijwel alle een cilindrische spruitzetting. Voor een gelijkmatige
spruitzetting, een verhoging van de opbrengst en een vervroeging van het oogsttijdstip met en
kele dagen is het bij de vroege en middenvroege teelt gewenst om de planten vier tot acht weken
voor de gewenste oogsttijd te toppen. Bij de middenlate en late teelt is toppen niet gewenst van
wege een verhoogd vorstrisico.
Na 1 januari kunnen zich bij de eenmalige oogst veel moeilijkheden voordoen. De onderste sprui
ten kunnen dan vrij veel slijtage en vorstschade vertonen. Soms kan door de vorst de totale oogst
verloren gaan. Om na de jaarwisseling toch nog kwalitatief goede spruiten aan te kunnen voeren
en om het vorstrisico uit te sluiten, worden wel spruiten aan de stam bewaard. Hiertoe worden
ontbladerde stammen bij - 1 °C in ijs of bij +1 °C in een zogenaamde CA-cel bewaard. Bij deze
laatste bewaarmethode heerst een verhoogd en constant C02-gehalte in de cel. Door voor
Kerstmis de stammen in de koelcel op te slaan, kan men zelfs nog in maart spruiten afleveren
van goede kwaliteit en met een relatief hoge produktie ten opzichte van de late rassen. De kost
prijs van deze bewaarmethode is echter zeer hoog. Het verdient dan ook aanbeveling om uitslui
tend stammen met kwalitatief goede, niet-overrijpe spruiten in de cel op te slaan.
In de spruitkoolteelt kunnen veel ziekten en plagen optreden, die de kwaliteit negatief beïnvloe
den. Insekten die schade aanrichten, zijn: koolrupsen, melige koolluis, stengelboorsnuitkever,
koolvlieg en koolgalmug. Vooral de twee laatstgenoemde kunnen veel schade veroorzaken.
Belangrijke schimmelziekten zijn: witte roest (Albugo Candida), meeldauw (Erysiphe cruciferarum),
valse meeldauw (Peronospora parasitica), knolvoet (Piasmodiophora brassicae), spikkelziekte
(Alternaria brassicae en Alternaria brassicicola) en bladvlekkenziekte (Mycosphaerella brassicicola).
Daarnaast kan de bacterieziekte zwartnervigheid (Xanthomonas campestris pv. campestris! aan
zienlijke schade aanrichten.
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Enkele eigenschappen die bij de rassenkeuze een rol spelen, zijn:
Hoogte en stevigheid. Er bestaan tussen de rassen aanzienlijke verschillen in hoogte en stevig
heid. Rassen met een kort en stevig gewas zijn bij uitstek geschikt voor zeer vruchtbare percelen
en kunnen hoge stikstofgiften in het algemeen zeer goed verdragen. Een flinke bemesting is veelal
zelfs gewenst. Anders is het gesteld met rassen die een vrij hoog of hoog gewas vormen. Deze
rassen moeten vooral in het begin langzaam opgroeien om een stevige stam te krijgen. De plantafstand speelt hierbij ook een grote rol. Een nauwere plantafstand zal eerder leiden tot een hoger
en slapper gewas met een verhoogd risico van legering.
Indeling van spruitkoolhybriden naar hoogte en stevigheid van het gewas
hoogte stam

stevigheid stam
stevig

vrij stevig

matig stevig

Adonis
Content
Icarus
Kundry
Stephen
Talent

Ajax
Patent

Smasher

Billion
Philemon
Roger

Edmund
Lauris

Asgard
Igor
Ottoline
Tardis

laag

Estate
Oliver
Titurel

vrij laag

vrij hoog

Smet. Voor alle doeleinden is een smetvrij produkt vereist. Een dichte schakeling van spruiten,
een piramidale spruitzetting en het moeilijk laten vallen van het gele blad vergroten de kans op
een aantasting door smet. Smet kan vooral ontstaan in ongunstige groeiomstandigheden en wordt
veroorzaakt door grauwe schimmel (Botrytis cinerea), soms gevolgd door bacterierot.
Standing ability. Een belangrijk punt voor de machinale oogst is de standing ability. Een snelverslijtend gewas heeft een te kort optimaal oogsttraject, zodat de oogst niet een langere periode
kan worden uitgesteld. Een ras met een lange standing ability kan in een langere periode geplukt
worden, zonder kwalitatief minder te worden.
Zeker tijdens vorstperioden speelt de standing ability een belangrijke rol. Naast rasverschillen in
winterharheid speelt in deze perioden een aantal teeltfactoren een belangrijke rol. De stand van
het gewas is belangrijk voor de weerstand tegen lage temperaturen. Korte en stevige stammen
hebben de beste bladbedekking van de spruiten. Ook de rijpheid van het gewas speelt een rol.
Een rijper gewas is in het algemeen gevoeliger voor vorstschade. Uit ervaring is gebleken, dat
een gewas dat arm en rustig gegroeid is, minder vorstschade oploopt dan een gewas dat vlot
gegroeid is. Bij late rassen die kort en stevig zijn, is het daarom toch aan te bevelen om vooral
in het begin geen hoge stikstofbemesting toe te passen, zodat het gewas rustig kan weggroeien.
Kwaliteit. Uitwendig moeten de spruiten goed van kleur, stevig en uniform zijn. Vleugels zijn
ongewenst. Een dichte schakeling geeft vaak meer geel blad. Een ronde vorm en een niet te bre
de voet van de spruit zijn gunstige eigenschappen.
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Opbrengst. Een hoge opbrengst is uiteraard gewenst. Vroege rassen geven in het algemeen een
hogere opbrengst dan late rassen. De produktiviteit van een ras moet daarom mede binnen zijn
vroegheidsgroep bekeken worden.
Oogstperioden bij normale zaai- en planttijden voor eenmalige pluk
De rassen zijn naar de gemiddelde oogstdatum gerangschikt.
ru
briek ras

augustus september

oktober

februari

Oliver
Ottoline
Titurel
Talent
Icarus
Roger
Content
Asgard
Patent
Billion
Kundry
Philemon
Lauris1)
Igor
Ajax
Adonis
Tardis
Edmund
Stephen
Smasher
Estate
= oogstperiode
= mogelijke verschuiving
Vervroegde zaai is riskant in verband met het optreden van schieters.
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Overzicht van de eigenschappen bij spruitkoolrassen (eenmalige oogst)
De rassen zijn gerangschikt naar afnemende vroegheid.
Onderzoek 1991.
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Een hoger cijfer betekent respectievelijk een vroeger ras, een betere kleur, minder vleugels, minder smet
en minder gele blaadjes. 2) Vroege zaai: zaai in de eerste helft van maart. Late zaai: zaai in de eerste helft
van april. Zeer late zaai: zaai in de tweede helft van april.
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Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
Voor de meest geschikte teeltperiode wordt verwezen naar de tabel op blz. 201.
IM — Adonis

K: Sluis & Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Is beproevenswaardig voor de eenmalige, machinale oogst.
Late, vrij lage, stevige, matig produktieve hybride met middel- tot donkerblauwgroen, zwakgebobbeld, komvormig blad. De spruit is normaal geschakeld, middelgroen, rond, vrij fijn en heeft
weinig vleugels. Heeft een voldoende tot vrij goede weerstand tegen smet en is weinig gevoelig
voor gele blaadjes. Is vrij weinig tot weinig vatbaar voor bladvlekkenziekten en vrij weinig tot
weinig vatbaar voor meeldauw.
N — Ajax

K: Sluis & Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Is beproevenswaardig voor de eenmalige, machinale oogst.
Late, vrij lage, vrij stevige, goed tot zeer goed produktieve hybride met middelgroen, zwakgebobbeld, komvormig blad. De spruit is normaal geschakeld, vrij donkergroen tot donkergroen,
rond, vrij fijn en heeft weinig tot zeer weinig vleugels. Heeft een vrij goede weerstand tegen smet
en is weinig gevoelig voor gele blaadjes. Is vrij weinig vatbaar voor bladvlekkenziekte en meeldauw.
B — Asgard

K: Sluis & Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Voldoet vrij goed voor de eenmalige, machinale oogst.
Middelvroege, vrij hoge, middelmatig stevige, vrij goed produktieve hybride met middel- tot vrij
donkergrijsgroen, zwakgebobbeld, iets komvormig blad. De spruit is normaal tot iets ruim ge
schakeld, middel- tot vrij donkergroen, hoogrond tot omgekeerd-eivormig, vrij fijn en heeft vrij
weinig tot weinig vleugels. Heeft een voldoende tot vrij goede weerstand tegen smet en is vrij
weinig gevoelig voor gele blaadjes. Is vrij weinig vatbaar voor bladvlekkenziekte en vrij weinig
gevoelig voor een bespuiting met semeron. Lijkt zeer vatbaar voor witte roest en is weinig vat
baar voor meeldauw.
N — Billion

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Is beproevenswaardig voor de eenmalige, machinale oogst.
Middelvroege, vrij hoge, stevige, matig produktieve hybride met middelgrijsgroen, middelsterktot sterkgebobbeld, zwakkomvormig blad. De spruit is normaal tot wat ruim geschakeld, vrij don
kergroen, rond tot hoogrond, fijn en heeft weinig vleugels. Heeft een voldoende tot vrij goede
weerstand tegen smet en is vrij weinig tot weinig gevoelig voor gele blaadjes. Is middelmatig
vatbaar voor meeldauw, weinig vatbaar voor witte roest en vrij weinig vatbaar voor bladvlekken
ziekte.
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A — Content

K: Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.

Voldoet goed tot zeer goed voor de eenmalige, machinale oogst.
Middelvroege, vrij lage, stevige, goed produktieve hybride met middel- tot vrij donkergroen, iets
gebobbeld, iets komvormig blad. De spruit is normaal tot iets ruim geschakeld, vrij donkergroen
tot donkergroen, rond tot hoogrond, vrij fijn en heeft vrij weinig tot weinig vleugels. Heeft een
vrij goede weerstand tegen smet en is vrij weinig tot weinig gevoelig voor gele blaadjes. Is vrij
weinig vatbaar voor meeldauw en lijkt middelmatig vatbaar voor witte roest. Is vrij weinig vat
baar voor bladvlekkenziekte.
B — Edmund

K: Sluis Et Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Voldoet vrij goed voor de eenmalige, machinale oogst.
Late, vrij hoge, vrij stevige, goed produktieve hybride met donkergroen, zwakgebobbeld, kom
vormig blad. De spruit is normaal geschakeld, vrij donkergroen tot donkergroen, rond, vrij fijn
tot fijn en heeft vrij weinig tot weinig vleugels. Heeft een voldoende tot vrij goede weerstand
tegen smet en is weinig tot zeer weinig gevoelig voor gele blaadjes. Is weinig vatbaar voor blad
vlekkenziekte en vrij sterk gevoelig voor een bespuiting met semeron. Lijkt matig tot voldoende
winterhard en zeer gevoelig voor inwendig bruin. Is vrij vatbaar voor meeldauw.
A — Estate

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Voldoet goed voor de eenmalige, machinale oogst.
Zeer late, lage, stevige, goed tot zeer goed produktieve hybride met donkergrijsgroen, middelsterkgebobbeld, zwakkomvormig blad. De spruit is normaal geschakeld, vrij donkergroen, rond, grof
en heeft middelmatig veel vleugels. De spruitzetting is vrij piramidaal. Heeft een voldoende tot
vrij goede weerstand tegen smet en is vrij weinig tot weinig gevoelig voor gele blaadjes. Is vrij
weinig vatbaar voor meeldauw en vrij weinig vatbaar voor bladvlekkenziekte. Is vrij sterk tot sterk
tegen vorst.
N — Icarus

K: Sluis & Groot Research, Enkhuizen.
V: C. \N. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Is beproevenswaardig voor de eenmalige, machinale oogst.
Vroege, vrij lage, stevige, goed tot zeer goed produktieve hybride met middelgroen, zwak- tot
middelsterk-gebobbeld, komvormig blad. De spruit is normaal geschakeld, middelgroen, rond,
vrij grof en heeft weinig vleugels. Heeft een voldoende tot vrij goede weerstand tegen smet en
is vrij weinig tot weinig gevoelig voor gele blaadjes. Is weinig vatbaar voor meeldauw en witte
roest en vrij vatbaar voor bladvlekkenziekte.
B — Igor

K: Nunhems Zaden B.V., Haelen (L.l.

Voldoet vrij goed voor de eenmalige, machinale oogst.
Middellate, vrij hoge, matig stevige, goed produktieve hybride met grijsgroen, zwakgebobbeld,
komvormig blad. De spruit is normaal geschakeld, middel- tot vrij donkergroen, rond, vrij fijn
tot fijn en heeft vrij weinig tot weinig vleugels. Heeft een voldoende weerstand tegen smet en
is weinig gevoelig voor gele blaadjes. Is weinig vatbaar voor bladvlekkenziekte en vrij weinig ge
voelig voor een bespuiting met semeron. Lijkt vrij goed winterhard. Over de gevoeligheid voor
inwendig bruin zijn onvoldoende gegevens bekend. Is vatbaar voor meeldauw. Is lang houdbaar
op het veld, maar slijt zeer snel in relatief warme winters.
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A — Kundry

K: S/uis 8- Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Voldoet goed voor de eenmalige, machinale oogst.
Middelvroege, vrij lage, stevige, goed tot zeer goed produktieve hybride met donkergroen, ge
bobbeld, iets komvormig blad. De spruit is normaal geschakeld, vrij donkergroen tot donkergroen,
rond, middelfijn en heeft vrij weinig vleugels. Heeft een vrij goede weerstand tegen smet en is
weinig gevoelig voor gele blaadjes. Is weinig vatbaar voor bladvlekkenziekte en weinig gevoelig
voor een bespuiting met semeron. Is middelmatig vatbaar voor meeldauw en weinig tot zeer wei
nig vatbaar voor witte roest. Is bij forse groei soms wat gevoelig voor splijtkoppen.
A — Lauris

Kw.r. 1985. K: Sluis 8- Groot Research, Enkhuizen.
V: C.W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Voldoet goed voor de eenmalige, machinale oogst.
Middellate, vrij hoge, vrij stevige, goed tot zeer goed produktieve hybride met donkerblauwgroen,
zwakgebobbeld, iets komvormig blad. De spruit is vrij ruim geschakeld, donkergroen, rond tot
eivormig, vrij fijn tot fijn en heeft vrij weinig tot weinig vleugels. Heeft een voldoende tot vrij
goede weerstand tegen smet en is weinig gevoelig voor gele blaadjes. Is weinig vatbaar voor
bladvlekkenziekte en weinig gevoelig voor een bespuiting met semeron. Is vatbaar voor meel
dauw. Lijkt zeer matig tot slecht winterhard. Heeft bij een vervroegde teelt soms neiging tot door
schieten.
A — Oliver

K: S/uis B Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Voldoet goed voor de eenmalige, machinale oogst.
Zeer vroege, lage, stevige, matig produktieve hybride met vrij lichtgroen, iets gebobbeld, kom
vormig blad. De spruit is normaal geschakeld, middelgroen, breed omgekeerd-eivormig, vrij grof
en heeft vrij weinig tot weinig vleugels. Heeft een voldoende tot vrij goede weerstand tegen smet
en is middelmatig tot vrij gevoelig voor gele blaadjes. Is vrij weinig vatbaar voor bladvlekkenziek
te en vrij sterk gevoelig voor een bespuiting met semeron. Is weinig vatbaar voor meeldauw en
vrij weinig tot weinig vatbaar voor witte roest. Is gevoelig voor de vorming van anthocyaan in
blad, steel en spruit. Heeft bij een vervroegde teelt soms neiging tot doorschieten.
B — Ottoline

K: Huizer Zaden Holland B. V., Rijsoord.

Voldoet vrij goed voor de eenmalige, machinale oogst.
Vroege, vrij hoge, middelmatig stevige, zeer goed produktieve hybride met donkergrijsgroen, zwak
gebobbeld blad met vrij lange bladstelen. De spruit is normaal tot iets ruim geschakeld, vrij don
kergroen, hoogrond tot omgekeerd eivormig, middengrof en heeft vrij weinig vleugels. Heeft een
voldoende tot vrij goede weerstand tegen smet en is vrij weinig gevoelig voor gele blaadjes. Is
vrij vatbaar voor bladvlekkenziekte en vrij sterk gevoelig voor een bespuiting met semeron. Is
weinig vatbaar voor meeldauw. Vormt bij forse groei een wat losse spruit.
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N — Patent

K: Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.

Is beproevenswaardig voor de eenmalige, machinale oogst.
Middelvroege, vrij lage, vrij stevige, vrij goed produktieve hybride met middel- tot donkergroen,
zwak- tot middelsterk-gebobbeld, komvormig blad. De spruit is normaal geschakeld, vrij donker
groen, rond, fijn tot zeer fijn en heeft vrij weinig tot weinig vleugels. Heeft een voldoende weer
stand tegen smet en is vrij weinig tot weinig gevoelig voor gele blaadjes. Is vrij weinig vatbaar
voor meeldauw, weinig vatbaar voor bladvlekkenziekte en middelmatig vatbaar voor witte roest.
N — Philemon

K: Sluis Et Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Is beproevenswaardig voor de eenmalige, machinale oogst.
Middellate, vrij hoge, stevige, zeer goed produktieve hybride met middelgrijsgroen, zwak- tot
middelsterk-gebobbeld, komvormig blad. De spruit is wat ruim geschakeld, vrij donkergroen tot
donkergroen, rond, middelfijn en heeft vrij weinig tot weinig vleugels. Heeft een voldoende weer
stand tegen smet en is vrij weinig tot weinig gevoelig voor gele blaadjes. Is vrij weinig vatbaar
voor bladvlekkenziekte en vrij weinig vatbaar voor meeldauw.
B — Roger

K: Sluis Et Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen

Voldoet vrij goed voor de eenmalige, machinale oogst.
Middelvroege, vrij hoge, stevige, goed tot zeer goed produktieve hybride met middelgroen, lichtgebobbeld, komvormig blad. De spruit is normaal tot iets ruim geschakeld, middelgroen, rond
tot breed eivormig, middelgrof en heeft weinig tot zeer weinig vleugels. Heeft een voldoende
tot vrij goede weerstand tegen smet en is weinig gevoelig voor gele blaadjes. Is vrij weinig vat
baar voor meeldauw. Is vrij vatbaar voor bladvlekkenziekte en vrij sterk gevoelig voor een bespui
ting met semeron.
B — Smasher

K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Voldoet vrij goed voor de eenmalige, machinale oogst.
Zeer late, vrij lage, matig stevige, matig produktieve hybride met middel- tot donkergrijsgroen,
middelsterk-gebobbeld, sterk-komvormig blad. De spruit is normaal tot wat nauw geschakeld,
donkergroen, rond, middelgrof en heeft vrij weinig vleugels. Heeft een matige weerstand tegen
smet en is weinig tot zeer weinig gevoelig voor gele blaadjes. Is vrij weinig tot weinig vatbaar
voor meeldauw en vrij weinig vatbaar voor bladvlekkenziekte. Is middelmatig sterk tegen vorst.
A — Stephen

Kw.r. 1988. K: Sluis Et Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Voldoet goed voor de eenmalige, machinale oogst.
Late, vrij lage, stevige, matig produktieve hybride met middel- tot vrij donkergroen, zwakgebobbeld, komvormig blad. De spruit is normaal geschakeld, middelgroen tot vrij donkergroen, rond,
vrij fijn en heeft weinig vleugels. Heeft een voldoende tot vrij goede weerstand tegen smet en
is weinig tot zeer weinig gevoelig voor gele blaadjes. Is middelmatig vatbaar voor meeldauw en
vrij vatbaar voor bladvlekkenziekte. Lijkt voldoende winterhard en gevoelig voor inwendig bruin.
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N — Talent

K: Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht.

Is beproevenswaardig voor de eenmalige, machinale oogst.
Vroege, vrij lage, stevige, vrij goed produktieve hybride met middel- tot donkergroen, zwakgebobbeld blad. De spruit is normaal geschakeld, middel- tot vrij donkergroen, rond, vrij fijn tot
fijn en heeft vrij weinig tot weinig vleugels. Heeft een voldoende tot vrij goede weerstand tegen
smet en is vrij weinig tot weinig gevoelig voor gele blaadjes. Is vrij weinig vatbaar voor witte roest
en weinig vatbaar voor meeldauw. Is weinig vatbaar voor bladvlekkenziekte. De prestaties van
het ras lijken vrij gevoelig voor jaarinvloeden.
B — Tardis

K: Sluis & Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Voldoet vrij goed voor de eenmalige, machinale oogst.
Late, vrij hoge, middelmatig stevige, matig produktieve hybride met donkergroen, lichtgebobbeld, komvormig blad. De spruit is normaal tot iets ruim geschakeld, vrij donkergroen, rond, vrij
fijn tot fijn en heeft vrij weinig tot weinig vleugels. Heeft een matige tot voldoende weerstand
tegen smet en is weinig gevoelig voor gele blaadjes. Is vrij vatbaar tot vatbaar voor meeldauw,
weinig vatbaar voor bladvlekkenziekte en weinig gevoelig voor een bespuiting met semeron.
B — Titurel

Kw.r. 1981. K: Sluis Et Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Voldoet vrij goed voor de eenmalige, machinale oogst.
Vroege, lage, stevige, matig produktieve hybride met donkergroen, gebobbeld, komvormig blad.
De spruit is normaal geschakeld, middelgroen, rond tot breed eivormig, middelfijn en heeft wei
nig vleugels. Heeft een voldoende tot vrij goede weerstand tegen smet en is vrij weinig gevoelig
voor gele blaadjes. Is weinig vatbaar voor bladvlekkenziekte en vrij weinig gevoelig voor een bespui
ting met semeron. Is vrij weinig tot weinig vatbaar voor meeldauw en weinig vatbaar voor witte
roest. Is bij forse groei soms wat gevoelig voor splijtkoppen.

207

Stamslaboon
fPhaseo/us vulgaris L.)
Het areaal stamsperzie- of stamslabonen is, afhankelijk van de prijsvorming in het voorafgaande
jaar, aan sterke schommelingen onderhevig. In 1990 was het circa 4.500 en in 1991 ongeveer
5.100 ha. Het grootste deel daarvan wordt op contract geteeld. De schattingen van de opper
vlakte voor contractteelt varieerden in 1990 van 3.500 ha tot 4.100 ha. In 1991 varieerden die schat
tingen van 3.700 tot 5.100 ha, terwijl het areaal contractteelt voor de conservenindustrie in 1992
steeg tot ongeveer 5.400 ha. De belangrijkste teeltgebieden voor bonen voor de conservenin
dustrie zijn: het oosten en westen van Noord-Brabant, Flevoland, Drente en Limburg. De teelt
voor de verse markt vindt vooral in het zuidwesten van ons land plaats, maar komt ook elders
in het land voor. In 1990 bedroeg de handelsproduktie van sperziebonen (inclusief stoksperziebonen) 50,9 miljoen kg met een waarde van 34,1 miljoen gulden. In 1991 waren die cijfers respectie
velijk 70,1 miljoen kg en 34,7 miljoen gulden. Ongeveer 75% van de in Nederland geteelde sper
ziebonen wordt door de industrie verwerkt, waarvan circa 70% in blik of glas gesteriliseerd, 25%
diepgevroren en de rest gedroogd wordt. Van de totale beschikbare hoeveelheid is een kleine
35% bestemd voor de verse markt en wordt ongeveer 20% geëxporteerd. In de maanden okto
ber tot en met juli wordt circa 14 miljoen kg verse sperziebonen geïmporteerd uit vooral Egypte,
Italië en Spanje.
Stamslabonen worden tussen begin april en half juli gezaaid. De vroegste teelten zijn bestemd
voor de verse markt. Bonen die machinaal geoogst worden, worden vanaf eind april gezaaid.
De bonen van de vroegste teelten worden half juni geoogst en die van de laatste teelten begin
oktober.
De industrieteelt bestaat uit een groot aantal deelmarkten, die ieder een aangepaste rassenkeuze
vereisen. Voor gesneden bonen worden grofpeulige rassen geteeld die een vrij goede snit geven.
De peulen moeten recht zijn. Voor deze teelt worden in toenemende mate ook de grovere sorte
ringen van de middelfijnpeulige rassen gebruikt, die in de fabriek uitgesorteerd worden. Voor ge
broken bonen worden rassen gebruikt met een hoog percentage peulen in de sortering tussen
6 en 9 mm doorsnede.
Voor verwerking van hele peulen tot een produkt in glas of blik worden meestal rassen met een
diameter tot 8 mm gebruikt. Deze mogen niet te lang zijn, omdat het vullen van de potten anders
te veel problemen oplevert. Voor diepvriezen worden ook veelal rassen met een hoog percentage
peulen in de sortering van 6 tot 9 mm doorsnede gebruikt. Deze mogen echter niet te bleek van
kleur zijn. Veelal wordt voor de diepvriesindustrie iets jonger geplukt dan voor verwerking tot
een gesteriliseerd produkt in glas of blik. Voor gedroogde bonen moeten rassen gekozen worden
met een hoog drogestofgehalte of moet door een juiste perceelskeuze getracht worden bonen
te leveren met een hoog drogestofgehalte. De peulen moeten niet te bleek van kleur zijn en mo
gen niet te rijp geplukt worden. De laatste jaren worden door de industrie steeds fijnpeuliger ras
sen gebruikt. Vooral in Frankrijk staat een groot areaal extra fijnpeulige rassen. Voor de verwer
kende industrie wordt naar schatting 200 ha geelpeulige bonen geteeld, ook wel wasbonen ge
noemd.
Voor de verse markt worden in het algemeen grovere rassen gebruikt dan voor de industriële
verwerking, uitgezonderd de verwerking tot gesneden bonen. De laatste jaren is er een tendens
om ook middelfijnpeulige rassen te telen. Door grofpeulige rassen eerder te plukken, krijgt men
ook een fijner produkt. Dit gaat echter ten koste van de produktie. Men kan dan beter kiezen
voor fijnpeulige rassen. De meest gewenste sortering ligt tussen de 6,5 en de 10 mm diameter.
De houdbaarheid van de bonen is voor de verse markt van groot belang. De houdbaarheid wordt
voor een groot deel bepaald door de mate van bruinverkleuring van de peulen en is sterk afhan-
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kelijk van het ras en de vochtigheid van het aangevoerde produkt. Rassen die weinig gevoelig
voor bruinverkleuring zijn, verdienen de voorkeur. Door de peulen na het plukken en het wassen
te drogen, wordt de bruinverkleuring sterk verminderd. Voor een vroege levering voor de verse
markt wordt soms al in april gezaaid en hierna afgedekt met agryl of folie. Soms wordt ook uitge
gaan van perspotjes of van op ruggen gezaaide bonen. Deze worden dan nog met de hand geplukt.
De rest van de bonen wordt machinaal geplukt. Soms wordt voor een zeer vroege teelt of late
teelt in het buitenland (Frankrijk) land gehuurd.
De belangrijkste ziekten zijn botrytis (Botrytis cinerea) en Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum).
Vooral in vochtige omstandigheden in bladrijke gewassen kunnen deze veel schade veroorzaken.
De zwarte sclerotiën ('rattekeutels') van Sclerotinia overwinteren in de grond. Bij sterke aantasting
verwelkt de plant en sterft af. In bepaalde gebieden kunnen geen bonen meer geteeld worden,
omdat de grond besmet is met de schimmel Olpidium brassicae, die het tabaksnecrosevirus over
brengt, dat stippelstreep veroorzaakt. Verder spelen de virusziekten rolmozaïek en zwarte vaat
ziekte (beide veroorzaakt door het bonerolmozaïëkvirus), scherpmozaïek en topsterfte (beide ver
oorzaakt door bonescherpmozaïekvirus) een rol. Veel rassen bezitten een goede resistentie te
gen rolmozaïek. Zwarte vaatziekte en scherpmozaïek geven niet altijd ernstige problemen, doch
wel bij late zaai (na half juni) en hoge temperaturen. Gladiolen vormen doorgaans de besmet
tingsbron voor scherpmozaïek. Bij vochtig weer kan uit besmet zaad vetvlekkenziekte (Pseudo
monas syringae pv. phaseolicolal ontstaan. Deze bacterie wordt verspreid door opspattende re
gendruppels, maar ook door rijden of lopen in een nat gewas. De vlekkenziekte (Colletotrichum
lindemuthianum) wordt eveneens door het zaad overgebracht. Schade door deze schimmelziek
te kan worden voorkomen door uit te gaan van onvatbare rassen. Van deze schimmel bestaat
een groot aantal fysio's.
Bij de rassenkeuze spelen onder andere de volgende eigenschappen een rol:
Vroegheid. De groeiduur van de rassen is het aantal dagen tussen zaai en oogst. Deze is echter
aan grote variaties onderhevig ten gevolge van grondsoort en klimaat. Rond de gemiddelde groei
duur kan een spreiding van 10 dagen optreden, waardoor oogstschema's ontregeld kunnen wor
den. De vroegheidsvolgorde tussen rassen blijft echter binnen een teeltgebied hetzelfde. Voor
de planning is het daarom aan te bevelen om voor de gehele groeiperiode van het aantal groeidagen uit te gaan, zoals dat in de tabel is weergegeven. Alleen voor de zeer vroege zaai, waarbij
soms bedekking met folie of vliesdoek wordt toegepast, zal gemiddeld op een langere groeipe
riode gerekend moeten worden. Voor de zeer late zaai moeten, vanwege de korte periode tussen
zaai en oogst, vroege rassen gebruikt worden.
Opbrengst. De produktie is sterk afhankelijk van het oogsttijdstip. In het oogstrijpe stadium is
de groei zeer sterk en kan de produktie met één ton per ha per dag toenemen. Vooral de rijpste
peulen aan de plant gaan echter sterk in kwaliteit achteruit, doordat de zaden te groot worden.
De peulen gaan dan parelen, verbleken, worden krom of gaan andere kwaliteitsgebreken verto
nen. Het is dan ook van groot belang de rassen op het optimale tijdstip te oogsten. Fijnpeulige
rassen hoeven ten opzichte van grofpeulige rassen wat betreft produktie niet onder te doen.
Sorteerverhouding. Tussen de rassen bestaan grote verschillen in dikte van de peulen. Er vindt
zowel voor de industrie als voor de verse markt een verschuiving plaats naar rassen met een fij
nere sortering. De nieuwe rassen zijn in het algemeen ook uniformer van peuldikte. Bij een late
zaai worden de peulen dikker dan bij een vroege of een normale zaai.
Gewaseigenschappen. Voor machinale pluk is een opgaand planttype gewenst dat voldoende
stevig is en de peulen voldoende hoog draagt. Rassen, waarvan de peulen laag aan de plant zitten,
moeten op groeikrachtige gronden geteeld worden. Op minder groeikrachtige gronden geven deze
rassen te veel kromme en door botrytis aangetaste peulen. De planten moeten voldoende
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wortelen, omdat ze bij het plukken niet uit de grond mogen worden getrokken. Verder zijn fijne
stengels, dunne knopen en veel, klein blad gewenst. Een stelig, sterk vertakkend gewas is onge
wenst.
Peullengte. Om de verliezen bij het breken bij industriële verwerking te beperken, is een minima
le peullengte van 9 cm vereist. Het verlies bij breken is kleiner naarmate de stukjes korter worden
gesneden of de peulen langer zijn. Ook voor verse afzet is een langere peul gewenst, daar deze
een fijnere indruk maakt. Een lange peul draagt in het algemeen bij aan een hogere produktie.
Lange peulen geven echter meer oogstbeschadiging, worden eerder krom en geven bij industrië
le verwerking als hele peul meer problemen bij het vullen van de potten.
Rechtheid peul. De rechtheid van de peulen is in de loop der jaren aanmerkelijk toegenomen,
wat een belangrijke kwaliteitsverbetering is. De rechtheid kan door uitwendige omstandigheden
nadelig worden beïnvloed, onder andere door abortie, legering of onvoldoende groei van het ge
was, waardoor de peulen op de grond gaan hangen.
Kleur peul. Een bleke peul is ongewenst, evenals een erg donkergroene. Een middelgroene of
enigszins donkergroene kleur heeft de voorkeur. De kleur moet te allen tijde uniform groen zijn.
Voor eventuele samenvoeging van partijen komen alleen rassen met een overeenkomstige kleur
in aanmerking. Ook voor de industrie is het van belang bonen met eenzelfde kleur af te leveren,
met name als tot een produkt in glas wordt verwerkt. Voor diepvriezen mag de kleur niet te bleek
zijn.
Uniformiteit. Voor een kwaliteitsprodukt is een uniforme zetting en afrijping van de peulen nood
zakelijk. Ook moet de variatie in lengte en kleur van de peulen zoveel mogelijk beperkt blijven.
Doorsnede. De gewenste ronde vorm wordt door vrijwel alle nu gangbare rassen min of meer
benaderd.
Zaadkleur. In Nederland worden alleen rassen geteeld waarvan het zaad in droge toestand wit
is. Bij de oogst moet het onrijpe zaad ter wille van het oog lichtgroen zijn. Ook moet het zaad
in het oogstrijpe stadium voor breekbonen en drogerijen vast in de peul zitten, omdat losse za
den uit het oogpunt van presentatie ongewenst zijn.
Draad. Aanwezigheid van draad is hinderlijk voor consumptie. Rassen die gevoelig zijn voor draad
vorming, zijn daarom niet geschikt, ook als dat alleen bij hogere temperaturen naar voren komt.
Alle aanbevolen rassen zijn weinig gevoelig voor draadvorming. Te gevoelige rassen worden niet
aanbevolen.
Houdbaarheid. Voor de verse markt is een goede houdbaarheid van de bonen van het grootste
belang. Vooral de gevoeligheid voor bruinverkleuring na de oogst is belangrijk. Tussen de rassen
bestaan hierin grote verschillen. Het is gewenst rassen te kiezen die weinig gevoelig zijn. In het
handelskanaal kan ook rotting optreden door botrytis en Sclerotinia. Hiervoor gevoelige rassen
moeten niet geteeld worden. Koeling beperkt uitbreiding van deze ziekten.
Ziekten. Doordat de teelt van het zaaizaad in warme, droge gebieden plaatsvindt en veel rassen
resistenties tegen veel ziekten bezitten, zijn sommige ziekten voor teelt in Nederland van geringe
betekenis geworden. Enkele ziekten moeten nu nog chemisch worden bestreden (botrytis en Scle
rotinia). Ten aanzien van de gevoeligheid tekenen zich wel rasverschillen af. Voor de late en zeer
late zaai moeten hoge eisen gesteld worden aan de resistentie tegen rolmozaïek. Rassen die ge
voelig zijn voor rolmozaïek moeten voor late zaai beslist ontraden worden.
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Overzicht van de eigenschappen van stamslaboonrassen en rubricering naar teeltwijze
De rassen zijn gerangschikt naar toenemende grofheid, gebaseerd op het percentage bonen on
der 8 mm 0 .
Onderzoek 1991.
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Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.

Stamslaboon
- / N — Allure

Kw.r. 1992. K: Pop Vriend B.V., Andijk.

Fijnpeulig tot zeer fijnpeulig ras dat beproevenswaardig is in de teelt voor de industrie.
Is middelvroeg en geeft, voor een fijnpeulig ras, een zeer hoge produktie. Het gewastype is vrij
goed en de plant is vrij stevig. De peulen worden matig hoog gedragen, hebben een goede kleur,
zijn voldoende recht, matig uniform en vrij lang tot lang. De peulen zijn vrij weinig gevoelig voor
bruinverkleuring.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vlekkenziekte, ongevoelig voor vetvlekkenziekte en vatbaar voor
zwarte vaatziekte.
- / B — Autan

Kw.r. 1984. K: Pop Vriend B.V., Andijk.

Fijnpeulig ras dat vrij goed voldoet in de teelt voor de industrie.
Is vrij vroeg en geeft, voor een fijnpeulig ras, een goede tot zeer goede produktie. Het gewastype
is matig tot onvoldoende en de plant voldoende tot vrij stevig. De peulen worden onvoldoende
hoog gedragen, hebben een voldoende tot vrij goede kleur, zijn voldoende recht, matig uniform
en vrij lang tot lang. De peulen zijn matig gevoelig voor bruinverkleuring.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vlekkenziekte en vatbaar voor zwarte vaatziekte. Is vrij gevoelig
tot gevoelig voor stippelstreepvirus en lijkt vrij weinig gevoelig voor vetvlekkenziekte. Is vanwege
de draaghoogte alleen geschikt voor groeikrachtige gronden.
- / N - Filao

K: Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht.

Zeer fijnpeulig ras dat beproevenswaardig is in de teelt voor de industrie.
Is zeer vroeg en geeft, voor een zeer fijnpeulig ras, een redelijke produktie. Het gewastype is
goed en de plant is vrij stevig. De peulen worden voldoende hoog gedragen, hebben een goede
tot donkergroene kleur, zijn ruim voldoende recht, voldoende uniform en middellang. De peulen
zijn middelmatig gevoelig voor bruinverkleuring.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vlekkenziekte, ongevoelig voor vetvlekkenziekte en vatbaar voor
zwarte vaatziekte.
- / A — Firato

Kw.r. 1989. K: Pop Vriend B.V., Andijk.

Vrij grofpeulig ras dat goed voldoet in de teelt voor de industrie.

Is extreem laat en geeft een zeer goede produktie. Het gewastype is goed en de plant voldoende
tot vrij stevig. De peulen worden matig hoog gedragen, hebben een goede kleur, zijn voldoende
tot vrij recht, voldoende tot vrij uniform en middelmatig lang. De peulen zijn vrij gevoelig tot ge
voelig voor bruinverkleuring.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vlekkenziekte en vatbaar voor zwarte vaatziekte. Is weinig tot
zeer weinig gevoelig voor stippelstreepvirus en lijkt vrij weinig gevoelig voor vetvlekkenziekte.
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- / A — Flevoro

Kw.r. 1990. K: Pop Vriend B.V., Andijk.

Fijnpeulig tot zeer fijnpeulig ras dat goed voldoet in de teelt voor de industrie.
Is vrij vroeg en geeft, voor een fijn- tot zeer fijnpeulig ras, een matige produktie. Het gewastype
is vrij goed en de plant vrij stevig tot stevig. De peulen worden matig hoog gedragen, hebben
een goede kleur, zijn vrij recht tot recht, voldoende uniform en middelkort. De peulen zijn matig
gevoelig voor bruinverkleuring.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vlekkenziekte, ongevoelig voor vetvlekkenziekte en vatbaar voor
zwarte vaatziekte.
—/B — Flotille

Kw.r. 1984. K: Sluis & Groot Research, Enkhuizen.
V : C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Middelfijnpeulig ras dat vrij goed voldoet in de teelt voor de industrie.
Is middelvroeg en geeft een slechte produktie. Het gewastype en de stevigheid zijn voldoende.
De peulen worden onvoldoende hoog gedragen, hebben een vrij goede kleur, zijn matig tot on
voldoende recht, onvoldoende uniform en vrij lang. De peulen zijn vrij weinig gevoelig voor bruinverkleuring.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vlekkenziekte, ongevoelig voor vetvlekkenziekte en vatbaar voor
zwarte vaatziekte. Is zeer weinig gevoelig voor stippelstreepvirus. Is vanwege de draaghoogte
alleen geschikt voor groeikrachtige gronden.
B/A — Forum

K: Sluis & Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Grofpeulig ras dat vrij goed voldoet in de teelt voor de verse markt en goed in de teelt voor de
industrie.
Is vroeg en geeft een goede produktie. Het gewastype is vrij goed tot goed en de plant voldoen
de stevig. De peulen worden voldoende hoog gedragen, hebben een vrij goede kleur, zijn vol
doende recht, matig uniform en zeer lang. De peulen zijn weinig gevoelig voor bruinverkleuring.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vlekkenziekte, ongevoelig voor vetvlekkenziekte en vatbaar voor
zwarte vaatziekte. Is vrij gevoelig voor stippelstreepvirus.
N / - — Glory

Kw.r. 1992. K: Nunhems Zaden B.V., Haeien (LJ.

Fijnpeulig ras dat beproevenswaardig is in de teelt voor de verse markt.
Is middelvroeg en geeft, voor een fijnpeulig ras, een goede produktie. Het gewastype is vrij goed
en de plant is stevig. De peulen worden matig hoog gedragen, hebben een goede tot donker
groene kleur, zijn goed recht, matig uniform en middelkort. De peulen zijn vrij weinig gevoelig
voor bruinverkleuring.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vlekkenziekte, ongevoelig voor vetvlekkenziekte en vatbaar voor
zwarte vaatziekte.
- I A — Lasso

Kw.r. 1985. K: Pop Vriend B.V., Andijk.

Middelfijnpeulig ras dat goed voldoet in de teelt voor de industrie.
Is middelvroeg en geeft een zeer goede tot extreem goede produktie. Het gewastype is voldoen
de en de plant matig stevig. De peulen worden matig hoog gedragen, hebben een vrij goede
kleur, zijn recht, matig tot voldoende uniform en vrij kort. De peulen zijn vrij weinig gevoelig voor
bruinverkleuring.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vlekkenziekte, ongevoelig voor vetvlekkenziekte en vatbaar voor
zwarte vaatziekte. Is weinig tot zeer weinig gevoelig voor stippelstreepvirus.
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- /A — Linera

Kw.r. 1990. K: Pop Vriend B. V., Andijk.

Fijnpeulig ras dat goed voldoet in de teelt voor de industrie.
Is middelvroeg en geeft een zeer goede produktie. Het gewastype is goed en de plant vrij stevig.
De peulen worden matig tot voldoende hoog gedragen, hebben een goede kleur, zijn voldoende
recht, voldoende uniform en vrij lang. De peulen zijn vrij weinig gevoelig voor bruinverkleuring.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vlekkenziekte en vatbaar voor zwarte vaatziekte. Lijkt vrij weinig
gevoelig voor vetvlekkenziekte.
A/ — — Maradonna

Kw.r. 1992. K: Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.

Grofpeulig ras dat goed voldoet in de teelt voor de verse markt.
Is vroeg en geeft een goede produktie. Het gewastype is vrij goed tot goed en de plant stevig.
De peulen worden voldoende hoog gedragen, hebben een goede kleur, zijn vrij recht, matig tot
voldoende uniform en vrij lang. De peulen zijn vrij weinig tot weinig gevoelig voor bruinverkleuring.
Is onvatbaar voor rolmozaïek, ongevoelig voor vetvlekkenziekte en vatbaar voor zwarte vaatziekte.
- /A — Masai

Kw.r. 1988. K: Sluis & Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Zeer fijnpeulig ras dat goed voldoet in de teelt voor de industrie.
Is vrij vroeg en geeft, voor een zeer fijnpeulig ras, een vrij goede produktie. Het gewastype is
goed en de plant stevig. De peulen worden vrij hoog gedragen, hebben een goede kleur, zijn
recht, matig tot voldoende uniform en middelkort. De peulen zijn zeer weinig gevoelig voor bruin
verkleuring.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vatbaar voor zwarte vaatziekte en vlekkenziekte. Lijkt vrij weinig
gevoelig voor vetvlekkenziekte en stippelstreepvirus.
N / - — Monica

Kw.r. 1992. K: Holland Select Research B.V., Andijk.

Middelfijnpeulig ras dat beproevenswaardig is in de teelt voor de verse markt.
Is zeer vroeg en geeft een matige produktie. Het gewastype is goed en de plant is matig stevig.
De peulen worden voldoende hoog gedragen, hebben een middelgroene kleur, zijn vrij goed recht,
ruim voldoende uniform en middelkort. De peulen zijn middelmatig gevoelig voor bruinverkleuring.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vlekkenziekte, ongevoelig voor vetvlekkenziekte en vatbaar voor
zwarte vaatziekte.
A / - — Montano

Kw.r. 1985. K: Holland Select Research B.V., Andijk.

Grofpeulig ras dat goed voldoet in de teelt voor de verse markt.
Is zeer vroeg en geeft een goede produktie. Het gewastype is goed en de plant voldoende tot
vrij stevig. De peulen worden voldoende hoog tot vrij hoog gedragen, hebben een voldoende
kleur, zijn recht, voldoende uniform en vrij lang. De peulen zijn middelmatig gevoelig voor bruin
verkleuring.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vlekkenziekte, ongevoelig voor vetvlekkenziekte en vatbaar voor
zwarte vaatziekte. Is middelmatig gevoelig voor stippelstreepvirus.
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- /A — Odessa

Kw.r. 1988. K: Holland Select Research B. V., Andijk.

Fijnpeulig ras dat goed voldoet in de teelt voor de industrie.
Is vrij vroeg en geeft een goede produktie. Het gewastype is vrij goed en de plant voldoende
stevig. De peulen worden matig tot onvoldoende hoog gedragen, hebben een voldoende kleur,
zijn vrij recht tot recht, voldoende tot vrij uniform en middelkort. De peulen zijn vrij gevoelig tot
gevoelig voor bruinverkleuring.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vlekkenziekte, ongevoelig voor vetvlekkenziekte en vatbaar voor
zwarte vaatziekte. Is extreem gevoelig voor stippelstreepvirus. Is vanwege de draaghoogte voor
namelijk geschikt voor groeikrachtige gronden.
- / N — Orca

K: Pop Vriend B.V., Andijk.

Middelfijnpeulig ras dat beproevenswaardig is in de teelt voor de industrie.
Is vrij laat en geeft een zeer hoge produktie. Het gewastype is vrij goed en de plant is vrij stevig.
De peulen worden vrij laag gedragen, hebben een lichtgroene kleur, zijn matig recht, ruim vol
doende uniform en middellang. De peulen zijn zeer gevoelig voor bruinverkleuring.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vlekkenziekte, ongevoelig voor vetvlekkenziekte en vatbaar voor
zwarte vaatziekte.
-/IM — Primera

Kw.r. aangevr. K: Pop Vriend B.V., Andijk.

Zeer fijnpeulig ras dat beproevenswaardig is in de teelt voor de industrie.
Is vroeg en geeft, voor een zeer fijnpeulig ras, een hoge produktie. Het gewastype is goed en
de plant is vrij stevig. De peulen worden voldoende hoog gedragen, hebben een goede tot don
kergroene kleur, zijn ruim voldoende recht, voldoende uniform en middellang. De peulen zijn matig
gevoelig voor bruinverkleuring.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vlekkenziekte, ongevoelig voor vetvlekkenziekte en vatbaar voor
zwarte vaatziekte.
B / - — Rondina

Kw.r. 1985. K: Nunhems Zaden B.V., Haelen (LJ.

Grofpeulig ras dat vrij goed voldoet in de teelt voor de verse markt.
Is vroeg tot zeer vroeg en geeft een vrij goede produktie. Het gewastype is vrij goed tot goed
en de plant stevig. De peulen worden matig hoog gedragen, hebben een matige kleur, zijn vol
doende recht, voldoende uniform en vrij lang. De peulen zijn vrij weinig tot weinig gevoelig voor
bruinverkleuring.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vlekkenziekte en vatbaar voor zwarte vaatziekte. Lijkt vrij weinig
gevoelig voor vetvlekkenziekte.
N / - — Sirio

Kw.r. 1992. K: Sluis Et Groot Research, Enkhuizen.
V: C. VZ. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Vrij grofpeulig ras dat beproevenswaardig is in de teelt voor de verse markt.
Is middelvroeg en geeft een hoge produktie. Het gewastype is zeer goed en de plant is zeer ste
vig. De peulen worden voldoende hoog gedragen, hebben een goede kleur, zijn zeer goed recht,
matig uniform en vrij lang. De peulen zijn weinig tot zeer weinig gevoelig voor bruinverkleuring.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vlekkenziekte, ongevoelig voor vetvlekkenziekte en vatbaar voor
zwarte vaatziekte.
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stamslaboon
- /N — Sonate

Kw.r. 1992. K: Pop Vriend B. V., Andijk.

Zeer fijnpeulig ras dat beproevenswaardig is in de teelt voor de industrie.
Is middellaat en geeft, voor een zeer fijnpeulig ras, een hoge produktie. Het gewastype is vrij
goed en de plant is vrij stevig. De peulen worden vrij laag gedragen, hebben een goede tot don
kergroene kleur, zijn matig recht, voldoende uniform en lang. De peulen zijn weinig gevoelig voor
bruinverkleuring.
—/A — Tavera

Kw.r. 1988. K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Zeer fijnpeulig ras dat goed voldoet in de teelt voor de industrie.
Is middellaat en geeft, voor een zeer fijnpeulig ras, een vrij goede produktie. Het gewastype is
vrij goed tot goed en de plant vrij stevig. De peulen worden matig tot voldoende hoog gedragen,
hebben een matige kleur, zijn voldoende recht, ruim voldoende uniform, middelmatig lang en
hebben een lange snavel. De peulen zijn middelmatig gevoelig voor bruinverkleuring.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vlekkenziekte, vatbaar voor zwarte vaatziekte en gevoelig voor
vetvlekkenziekte.
N / - — Tipper

Kw.r. aangevr. K: Nunhems Zaden B.V., Haeien IL.).

Middelfijnpeulig ras dat beproevenswaardig is in de teelt voor de verse markt.
Is zeer vroeg en geeft een matige produktie. Het gewastype is ruim voldoende en de plant is
stevig. De peulen worden vrij laag gedragen, hebben een vrij goede kleur, zijn goed recht, matig
uniform en vrij lang. De peulen zijn weinig gevoelig voor bruinverkleuring.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vlekkenziekte, ongevoelig voor vetvlekkenziekte en vatbaar voor
zwarte vaatziekte.
B/ — — Verona

Kw.r. 1989. K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Vrij grofpeulig ras dat vrij goed voldoet in de teelt voor de verse markt.
Is vrij laat tot laat en geeft een zeer goede produktie. Het gewastype is vrij goed en de plant vrij
stevig tot stevig. De peulen worden matig hoog gedragen, hebben een goede kleur, zijn voldoende
recht, matig uniform en middelmatig lang. De peulen zijn weinig gevoelig voor bruinverkleuring.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vlekkenziekte, ongevoelig voor vetvlekkenziekte en vatbaar voor
zwarte vaatziekte. Is weinig gevoelig voor stippelstreepvirus. Is vanwege de draaghoogte alleen
geschikt voor groeikrachtige gronden.

Wasboon
- /A — Minidor

Kw.r. 1987. K: Pop Vriend B. V., Andijk.

Middelfijnpeulige wasboon die goed voldoet in de teelt voor de industrie.
Is middelvroeg en geeft een redelijke produktie. Het gewastype is vrij goed en de plant is zeer
stevig. De peulen worden matig tot onvoldoende hoog gedragen, zijn voldoende tot vrij recht,
vrij uniform en lang tot zeer lang.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vlekkenziekte, ongevoelig voor vetvlekkenziekte en vatbaar voor
zwarte vaatziekte. Is zeer gevoelig voor stippelstreepvirus. Is vanwege de draaghoogte alleen ge
schikt voor groeikrachtige gronden.
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Stoksnijboon
(Phaseo/us vulgaris L J
In 1991 bedroeg het areaal stoksnijbonen circa 200 ha. De handelsproduktie van snij-, spek- en
pronkbonen bedroeg 7,0 miljoen kg met een waarde van 9,4 miljoen gulden. De conservenindustrie heeft 4,0 miljoen kg voor blik- en glasconserven afgenomen. Aparte informatie over stok
snijbonen is niet voorhanden, maar het grootste deel van de handelsproduktie zal gevormd wor
den door stoksnijbonen. De teelt van stamsnijbonen is vrijwel geheel uit Nederland verdwenen.
De teelt van stoksnijbonen wordt vooral in het noorden van Limburg en oostelijk Noord-Brabant
aangetroffen. Voor de vervroegde teelt in de vollegrond wordt er tussen half april en begin mei
op perspotten van acht cm of bloempotten en onder glas of plastic gezaaid. Na het uitplanten
kan door het aanbrengen van een plastic tunnel verder vervroegd worden. Zodra de bonen in
de tunnel aan de bovenzijde tegen het plastic komen, moet dit worden verwijderd. De oogst is
begin juli te verwachten en loopt door tot half augustus. In de eerste helft van mei worden bonen
vaak ook nog op een perspot gezaaid en ongeveer 14 dagen na het zaaien uitgeplant. Meestal
vindt dan geen afdekking meer plaats. De oogstperiode hiervan loopt van half juli tot begin sep
tember. Wanneer de bodemtemperatuur voldoende hoog is, kan vanaf half mei ter plaatse ge
zaaid worden. De oogst begint dan eind juli. Stoksnijbonen voor de late zaai worden in juni ge
zaaid en in de periode tussen eind augustus en eind september geoogst. Om een vervroeging
en een betere opbrengst te bereiken, worden bonen voor de verse markt wel op ruggen die be
dekt zijn met zwart folie geteeld. Stokbonen voor de industrie worden meestal niet op ruggen
geteeld. Voor de verse markt wordt meestal 10 a 12 keer per teelt geoogst en bij afzet naar de
industrie 2 â 3 maal.
Van de virusziekten zijn rolmozaïek en zwarte vaatziekte (beide veroorzaakt door het bonenrolmozaïekvirus), scherpmozaïek en topsterfte (beide veroorzaakt door het bonescherpmozaïekvirus) en stippelstreep belangrijk. In verband met virusoverdracht is een goede luisbestrijding nood
zakelijk. Stippelstreep geeft vooral moeilijkheden op percelen waarop frequent bonen geteeld wor
den. De verspreiding van dit grondvirus vindt plaats door de bodemschimmel Olpidium brassicae. De belangrijkste bacterieziekte is vetvlekkenziekte (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola). Vlekkenziekte (Colletotrichum lindemuthianum) en roest (Uromyces appendicuiatus) kunnen
forse groeistagnatie en een mindere peulkwaliteit geven. In vochtige omstandigheden en een vol
gewas kan de grauwe schimmel (Botrytis cinerea) aan blad en peul veel schade toebrengen. Door
sclerotiënrot (Sclerotinia sclerotiorum) kan vroegtijdig veel uitval ontstaan. Een goede vrucht
wisseling is van belang om dit te voorkomen.
Bij de rassenkeuze zijn bij stoksnijbonen de volgende aspecten van belang:
Gewas. De gewasontwikkeling mag niet te fors en niet te gering zijn in verband met een hoge
plukprestatie en een goede opbrengst. Een goed uithoudingsvermogen is gewenst.
Peuleigenschappen. De peul dient niet te licht en niet te donker van kleur, recht, lang en vol
doende breed, vlezig, draadloos, vliesloos en weinig bonig te zijn.
Opbrengst. In verband met een betere prijsvorming is vroegheid belangrijk. Omdat stoksnijbo
nen vrij vliezig kunnen worden, dienen ze minimaal drie keer per twee weken geplukt te worden.
Uiteraard is een zo hoog mogelijke opbrengst en opbrengst aan klasse I gewenst.
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Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
B — Belmonte

Kw.r. 1985. K: Nunhems Zaden B.V., Haeien (LJ.

Voldoet vrij goed in de teelt in de vollegrond.
Goede gewasontwikkeling, rijkdragend en produktief. Is vrij vroeg tot middenvroeg. De peul is
recht tot zwak gebogen, middelgroen, 22 tot 26 cm lang, 20 tot 25 mm breed en draadloos. De
peulen worden vrij snel dik en moeten derhalve tijdig geplukt worden.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vatbaar voor zwarte vaatziekte, vlekkenziekte en stippelstreep.
Over de vatbaarheid voor scherpmozaïek, topsterfte, en vetvlekkenziekte zijn niet voldoende ge
gevens bekend.
B — Femira

Kw.r. 1983. K: Rijk Zwaan B.V., De Lier.

Voldoet vrij goed in de teelt in de vollegrond.
Fors, soms wat vol gewas, goede doorgroei, rijkdragend en produktief. Is vrij vroeg. De peul
is recht tot zwak gebogen, middel- tot grijsgroen, 22 tot 26 cm lang, 20 tot 25 mm breed en draad
loos. De peulen worden vrij snel dik en moeten derhalve tijdig geplukt worden.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vatbaar voor zwarte vaatziekte, scherpmozaïek, topsterfte, stip
pelstreep en vlekkenziekte.
A — Heida

K: Kart Hild, Marbach am Neckar, Duitsland.
V: Nunhems Zaden B.V., Haeien (L.).

Voldoet goed in de teelt in de vollegrond.
Fors gewas, goede gewasopbouw, rijkdragend en produktief. Is middenvroeg tot laat. Draagt
lang door. De peul is recht tot zwak gebogen, licht- tot middelgroen, 22 tot 26 cm lang, 20 tot
22 mm breed en draadloos.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vatbaar voor zwarte vaatziekte, scherpmozaïek, topsterfte, stip
pelstreep en vlekkenziekte.
N — Mantra

K: Rijk Zwaan B. V., De Lier.

Is beproevenswaardig in de teelt in de vollegrond.
Heeft een goede gewasontwikkeling en een matige doorgroei. Is rijkdragend, produktief en vrij
vroeg. De peul is recht, middelgroen, 25 tot 27 cm lang, circa 20 mm breed en draadloos.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vatbaar voor zwarte vaatziekte, scherpmozaïek, topsterfte, stip
pelstreep en vlekkenziekte.
A — Musica

Kw.r. 1990. K: Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.

Voldoet goed in de teelt in de vollegrond.
Fors gewas, goede gewasopbouw, rijkdragend en produktief. Is vrij vroeg. De peul is recht tot
zwak gebogen, middelgroen, 22 tot 26 cm lang, 19 tot 24 mm breed en draadloos.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vatbaar voor zwarte vaatziekte, scherpmozaïek, topsterfte, stip
pelstreep en vlekkenziekte.
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B — Precores

K: Nunhems Zaden B.V., Haelen (L.l.

Voldoet vrij goed in de teelt in de vollegrond.
Goede gewasontwikkeling, rijkdragend en produktief. Is middenvroeg. De peul is licht tot middelgroen, 22 tot 26 cm lang, 20 tot 22 mm breed en draadloos.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vlekkenziekte, weinig vatbaar voor vetvlekkenziekte en vatbaar
voor zwarte vaatziekte, scherpmozaïek, topsterfte en stippelstreep,
B - Superia

K: Enza Zaden B. V., Enkhuizen.

Voldoet vrij goed in de teelt in de vollegrond.
Fors en nogal vol gewas, matige totale opbrengst en een matig percentage aan klasse Ipeulen.
Is middenvroeg. De peul is licht-tot middelgroen, 22 tot 25 cm lang, 19 tot 21 mm breed en draad
loos.
Is onvatbaar voor rolmozaïek, weinig vatbaar voor topsterfte en vetvlekkenziekte en vatbaar voor
zwarte vaatziekte, scherpmozaïek, stippelstreep en vlekkenziekte.
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Stoksperzieboon
(Phaseo/us vulgaris L.)
Stoksperziebonen of stokslabonen worden vooral in het noorden van Limburg en het oosten van
Noord-Brabant geteeld. In 1991 bedroeg het areaal stoksperziebonen ongeveer 135 ha. Aparte
informatie over de handelsproduktie van stoksperziebonen is niet voorhanden, omdat er geen
onderscheid wordt gemaakt tussen stoksperziebonen en stamsperziebonen. De totale handelspro
duktie hiervan bedroeg 70,1 miljoen kg met een waarde van 34,7 miljoen gulden, maar het over
grote deel hiervan is afkomstig van stambonen.
Voor de normale teelt wordt tussen half mei en half juni gezaaid, voor de late teelt tussen half
juni en half juli. Voor een snelle opkomst is een hoge kiemingstemperatuur gewenst. De vroegste
teelten worden op perspot gezaaid, latere teelten kunnen ter plaatse worden gezaaid. Voor een
goed resultaat moeten de planten tegen de wind worden beschermd. Vaak wordt daarvoor een
windscherm met pronkbonen of kunststof gaas gebruikt. Er wordt geteeld op ruggen die met
zwart plastic folie zijn afgedekt. Dit geeft een vervroeging en een betere opbrengst. De palen
die als steunmateriaal worden gebruikt, staan op vier meter afstand van elkaar en worden ver
bonden door een draad aan de boven- en onderzijde. Tussen deze draden wordt touw gespan
nen, waar de bonen in kunnen groeien. Een alternatief is het gebruik van tonkinstokken. Afhan
kelijk van de prijs en de ontwikkeling van het gewas wordt vier â vijf keer geplukt, met een inter
val van vijf tot tien dagen. Soms wordt nog een voor- of napluk toegepast. De oogst loopt van
begin augustus tot begin oktober.
De belangrijkste ziekten zijn botrytis (Botrytis cinerea) en Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum).
Vooral in vochtige omstandigheden in bladrijke gewassen kunnen deze veel schade geven. De
zwarte sclerotiën ('rattekeutels') van Sclerotinia overwinteren in de grond. Bij sterke aantasting
verwelkt de plant en sterft af. Een vruchtwisseling van minstens één op vier is nodig om proble
men met Sclerotinia te voorkomen. In bepaalde gebieden kunnen geen bonen meer geteeld wor
den, omdat de grond besmet is met de schimmel Olpidium brassicae, die het tabaksnecrosevirus
overbrengt dat stippelstreep veroorzaakt. Verder spelen de virusziekten rolmozaïek en zwarte vaat
ziekte (beide veroorzaakt door het bonerolmozaïekvirus), scherpmozaïek en topsterfte (beide ver
oorzaakt door het bonescherpmozaïekvirus) een rol. Veel rassen bezitten een goede resistentie
tegen rolmozaïek. Zwarte vaatziekte en scherpmozaïek geven niet altijd ernstige problemen, doch
wel bij late zaai (na half juni) en hoge (na)zomertemperaturen. Gladiolen vormen doorgaans de
besmettingsbron van scherpmozaïek. Bij vochtig weer kan uit besmet zaad vetvlekkenziekte (Pseu
domonas syringae pv. phaseolicola) ontstaan. Deze bacterie wordt verspreid door opspattende
regendruppels, maar ook door rijden of lopen in een nat gewas. De vlekkenziekte (Colletotrichum
lindemuthianum) wordt eveneens door het zaad overgebracht. Schade door deze schimmelziek
te kan worden voorkomen door uit te gaan van resistente rassen. Van deze schimmel bestaan
een groot aantal fysio's.
Bij de rassenkeuze spelen onder andere de volgende eigenschappen een rol:
Vroegheid. Een vroeg ras is eerder plukrijp en kan interessant zijn vanwege de hogere prijzen
in het begin van het seizoen.
Opbrengst. Veelal kan worden volstaan met 4 hoofdplukken, waarbij telkens een tussenpauze
van een week aangehouden wordt. Soms wordt nog een voorpluk en een napluk toegepast.
Gewaseigenschappen. De gewasontwikkeling mag zowel niet te fors als niet te gering zijn. Dreigt
deze te gering te worden dan kan een geringe overbemesting erg belangrijk zijn. Er dient echter
voor gewaakt te worden dat er niet te veel gewas gevormd wordt, omdat dit de plukprestatie
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en de totale opbrengst niet ten goede komt. Een te zware broekvorming is ook niet gewenst.
Peuleigenschappen. In verband met de presentatie dient de peul recht en voldoende uniform
van kleur te zijn. De tot nu toe meest gangbare rassen zijn middelgroen van kleur, maar er lijkt
een tendens waarneembaar naar iets donkerdere peulen. De rassen mogen niet te snel parelen
en moeten draadloos zijn. Tevens lijkt een ronde peul het meest gewenst. Om tot een goede
plukprestatie te komen moet de peul voldoende lang en niet te fijn zijn. Stokslabonen zijn in het
algemeen langer dan stamslabonen.
Houdbaarheid. Voor de verse markt is een goede houdbaarheid van de bonen van het grootste
belang. Vooral de gevoeligheid voor bruinverkleuring is belangrijk. Tussen de rassen bestaan hierin
grote verschillen. Het is gewenst rassen te kiezen die weinig gevoelig zijn. Door de peulen na
het plukken en het wassen te drogen kan de bruinverkleuring ook sterk beperkt worden. In het
handelskanaal kan ook rotting optreden door botrytis en Sclerotinia. Hiervoor gevoelige rassen
moeten niet geteeld worden. Koeling na de oogst beperkt uitbreiding van deze ziekten.
Ziekten. Doordat de teelt van het zaaizaad in warme, droge gebieden plaatsvindt en veel rassen
een beter resistentiepatroon hebben, zijn sommige ziekten voor teelt in Nederland van geringe
betekenis geworden. Enkele ziekten moeten nu nog chemisch worden bestreden (botrytis en Scle
rotinia), alhoewel zich ten aanzien van de gevoeligheid ook rasverschillen aftekenen. Voor late
en zeer late zaai moeten hoge eisen gesteld worden aan de resistentie tegen rolmozaïek.

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt
A — Bertina

Kw.r. 1983. K: Nunhems Zaden B.V., Hae/en (LJ.

Voldoet goed in de teelt in de vollegrond.
Heeft een sterke groeikracht en vrij weinig broekvorming. Is vroeg oogstbaar en geeft een goede
opbrengst. De peul is grof, vrij recht, lang, ovaalrond en vrij donkergroen van kleur.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vlekkenziekte en vatbaar voor zwarte vaatziekte, scherpmozaïek
en topsterfte. De vatbaarheid voor stippelstreep en vetvlekkenziekte is onbekend.
B — Cunera

K: Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.

Voldoet vrij goed in de teelt in de vollegrond.
Heeft een sterke groeikracht en vrij weinig broekvorming. Is zeer vroeg oogstbaar en geeft een
goede opbrengst. De peul is grof, vrij recht, lang tot zeer lang, ovaal tot ovaalrond en vrij donker
tot donkergroen van kleur. Wijkt vanwege de donkergroene kleur wat af van het bestaande sorti
ment. Lijkt een goede houdbaarheid te bezitten.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vlekkenziekte, weinig vatbaar voor zwarte vaatziekte en topsterfte
en vrij vatbaar voor scherpmozaïek. De vatbaarheid voor stippelstreep en vetvlekkenziekte is on
bekend.
N — Flavour

K: Rijk Zwaan B. V., De Lier.

Is beproevenswaardig in de normale teelt.
Dit ras heeft een vrij sterke groeikracht en vrij weinig broekvorming. Is vroeg oogstbaar en geeft
een goede opbrengst. De peul is grof, recht tot zwak gebogen, lang, rond en middelgroen van
kleur.
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Is onvatbaar voor rolmozaïek en vatbaar voor vlekkenziekte, zwarte vaatziekte, scherpmozaïek,
topsterfte, stippelstreep en vetvlekkenziekte.
A — Novax

Kw.r. 1988. K: Nunhems Zaden B.V., Haelen (L.l.

Voldoet goed in de normale teelt.
Heeft een middelmatige groeikracht en vrij weinig broekvorming. Is vrij vroeg oogstbaar en geeft
een vrij goede opbrengst. De peul is vrij grof, recht tot zwak gebogen, lang tot zeer lang, rond
en middelgroen van kleur.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vlekkenziekte en vatbaar voor zwarte vaatziekte en stippelstreep.
Over de vatbaarheid voor scherpmozaïek, topsterfte en vetvlekkenziekte zijn niet voldoende ge
gevens bekend.
B — Rinox

Kw.r. 1983. K: Nunhems Zaden B.V., Haelen (LJ.

Voldoet vrij goed in de teelt in de vollegrond.
Maakt veel tot zeer veel gewas, is vrij vroeg oogstbaar en geeft een vrij goede opbrengst. De
peul is grof tot zeer grof, vrij recht, zeer lang, ovaalrond en vrij donkergroen van kleur.
Is onvatbaar voor rolmozaïek en vlekkenziekte, vrij vatbaar voor zwarte vaatziekte en vatbaar voor
scherpmozaïek en topsterfte. De vatbaarheid voor stippelstreep en vetvlekkenziekte is onbekend.
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Suikermais
(Zea mays convar. saccharata (Koern.U
Bij mais zijn drie typen voor ons land belangrijk, namelijk extra zoete suikermais, normaal zoete
suikermais en snijmais. Snijmais wordt geteeld voor veevoer en is ongeschikt voor menselijke
consumptie. Normaal zoete suikermais heeft een vrij laag suikergehalte en is daarom minder ge
schikt voor de verse markt, mede doordat het suikergehalte van mais na de oogst snel terug
loopt. Extra zoete suikermais wordt in Nederland voor zowel de verse markt als voor de verwer
kende industrie geteeld. Sinds de introductie van extra zoete suikermaisrassen in Nederland is
het suikermaisareaal vrij sterk toegenomen. Het areaal is gestegen van slechts enkele ha in 1981
tot circa 250 ha in 1991. Voor 1992 wordt een flinke uitbreiding verwacht (15 a 20%). Van het
areaal in 1991 werd ongeveer 80%, 206 ha, op contract voor de verwerkende industrie geteeld.
Over 1991 geeft het PGF een handelsproduktie van 3,4 miljoen kg ter waarde van ruim 7 miljoen
gulden.
Bij mais heeft het stuifmeel invloed op het suikergehalte van de korrel. Als suikermais bestoven
wordt met het stuifmeel van snijmais, neemt het suikergehalte sterk af en smaakt de korrel als
een snijmaiskorrel. Ook de bestuiving van extra zoete suikermais met normaal zoete suikermais
heeft een dergelijk effect. Omdat mais een windbestuiver is, moet extra zoete suikermais geïso
leerd geteeld worden van normaal zoete suikermais en snijmais, waarbij rekening gehouden moet
worden met de heersende windrichting. Een afstand van 300 meter is in het algemeen voldoende
om ongewenste kruisbestuiving te voorkomen.
Suikermais is een warmteminnend gewas met een grotere warmtebehoefte dan snijmais. Voor
een goede opkomst is dan ook een minimale bodemtemperatuur van 10 °C nodig. Verder zijn
voor de begingroei voldoende hoge temperaturen gewenst. Optimale groeitemperaturen liggen
tussen de 24 en 29 °C. Suikermais wordt voor het grootste deel tussen begin en half mei ter
plaatse gezaaid. Vervroeging kan plaatsvinden door opkweek van planten in de kas of door af
dekking met agryl of maisfolie. De rijafstand bedraagt 70 é 75 cm en de afstand in de rij circa
20 cm. De planten kunnen één of meer zijscheuten vormen. Het verdient, met name bij de teelt
voor de verse markt, aanbeveling om de zijscheuten bij een lengte van 20 tot 25 cm te verwijderen.
Suikermais moet in het zogenaamde melkrijpe stadium geoogst worden. De korrels hebben dan
een drogestofgehalte van ongeveer 23%. In een rijper stadium worden de korrels melig en gaat
de zoete smaak verloren. Het optimale oogstadium wordt bereikt als de kolfkwast donkerbruin
verkleurd is en de korrels tot bijna bovenin de kolf warmgeel van kleur zijn. Als de korrels al iets
indeuken, zijn ze overrijp.
Enkele eigenschappen die bij de rassenkeuze een rol spelen, zijn:
Vroegheid. Voor de Nederlandse omstandigheden komen alleen vroege rassen in aanmerking.
De middenlate en late rassen rijpen te laat af en de zeer vroege rassen geven een te lage op
brengst, doordat ze te kort blijven.
Plantlengte. Er bestaan grote verschillen in plantlengte tussen suikermaisrassen. De kortste ras
sen worden ongeveer 150 cm lang, terwijl de langste een hoogte van 250 cm kunnen bereiken.
Lange rassen zijn laat en gevoelig voor legeren, waardoor ze voor Nederlandse omstandigheden
niet geschikt zijn. In het algemeen moet voor een goede opbrengst de gewashoogte minimaal
150 cm bedragen. De aanbevolen rassen hebben gemiddeld een lengte van circa 175 cm. Laat
zaaien geeft langere en vroeg zaaien kortere planten.
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Suikergehalte. Het suikergehalte bij extra zoete suikermaisrassen kan direct met een refractometer bepaald worden. Rassen met een hoog suikergehalte smaken niet alleen zoeter, maar ze
zijn ook langer houdbaar, omdat het langer duurt voordat het suikergehalte zover teruggelopen
is dat de smaak minder wordt.
Korrelzetting. De rijen op de kolf moeten regelmatig gevormd zijn en de punt van de kolf moet
zover mogelijk met korrels gevuld zijn.
Aantal kolven. Rassen met één kolf per stengel verdienen de voorkeur. Verscheidene kolven
per stengel beconcurreren elkaar te veel en blijven daardoor te klein.
Uitstoeling. Zijscheuten zijn niet gewenst, omdat ze de ontwikkeling van de hoofdstengel rem
men. Door de zijscheuten te verwijderen, wordt de oogst vervroegd en de opbrengst en het sui
kergehalte in het algemeen verhoogd.
Sluiting. Vogels kunnen aanzienlijke schade aanrichten door het aanpikken van de korrels aan
de top van de kolf. Een goede sluiting van de schutbladeren om de top van de kolf kan deze
schade beperken.
Stevigheid. Niet-stevige rassen kunnen in gebieden met veel wind sterk gaan legeren.
Overzicht van de eigenschappen van extra zoete suikermaisrassen
De rassen zijn naar vroegheid gerangschikt.
Onderzoek 1986.

oj
E
o

Early Extra Sweet
Northern Xtra Sweet
Sweet Nugget
Tasty Sweet
1

7
65
65
6

) Vroegheid: 9 - zeer vroeg, 1 = zeer laat.
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Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
A — Early Extra Sweet

K: Illinois Foundation Seeds Inc., Illinois, USA.
V: Meo Voto Zaden B. V., Andijk.

Een extra zoete, vroege hybride, die goed voldoet in de teelt van suikermais. Wordt hoofdzake
lijk gebruikt voor de vroegste oogsten.
Het gewas blijft vrij kort bij zaaien rond half mei. De kolf is vrij licht, vrij lang, vrij dik en niet
helemaal tot bovenin met korrels bezet. De opbrengst aan kolven van klasseIen IIis zeer matig.
Het suikergehalte is vrij hoog en de smaak goed.
B — Northern Xtra Sweet

K: Illinois Foundation Seeds Inc., Illinois, USA.
V: Royal Sluis, Enkhuizen.

Een extra zoete, vrij vroege tot vroege hybride, die vrij goed voldoet in de teelt van suikermais.
Het gewas wordt lang bij zaaien rond half mei. De kolf is lang, zwaar, vrij dik en niet helemaal
tot bovenin met korrels bezet. De schutbladeren sluiten de kolf aan de top niet helemaal af, wat
nadelig is in verband met vogelvraat. De opbrengst aan kolven van klasseIen II is goed tot zeer
goed. Het suikergehalte is hoog en de smaak goed.
B — Sweet Nugget

K: Illinois Foundation Seeds Inc., Illinois, USA.
V: Meo Voto Zaden B. V., Andijk.

Een extra zoete, vrij vroege tot vroege hybride, die vrij goed voldoet in de teelt van suikermais.
Het gewas wordt vrij lang tot lang bij zaaien rond half mei. De kolf is zwaar tot zeer zwaar, lang
en dik en vrij goed tot bovenin met korrels bezet. De schutbladeren sluiten de kolf aan de top
niet helemaal af, wat nadelig is in verband met vogelvraat. De opbrengst aan kolven van klasse
I en II is goed tot zeer goed. Het suikergehalte is vrij hoog en de smaak goed.
A — Tasty Sweet

K: Illinois Foundation Seeds Inc., Illinois, USA.
V: Meo Voto Zaden B. V., Andijk.

Een extra zoete, vrij vroege hybride, die goed voldoet in de teelt van suikermais.
Het gewas wordt lang bij zaaien rond half mei. De kolf is vrij zwaar, vrij lang en dik en niet hele
maal tot bovenin met korrels bezet. De opbrengst aan kolven van klasse Ien II is vrij goed. Het
suikergehalte is hoog en de smaak goed.
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(Vicia faba LJ
In 1985 bedroeg het areaal tuinbonen nog 1.685 ha. De laatste jaren is dat gedaald tot ongeveer
1.200 ha. Ongeveer 90% daarvan is bestemd voor de teelt voor de industriële verwerking. De
veilingaanvoer bedroeg in 1990 ongeveer 4.500 ton peulen ter waarde van bijna 3 miljoen gulden.
In 1991 waren die cijfers respectievelijk 3.500 ton en 2,5 miljoen gulden. De aanvoer voor de ver
se markt vindt plaats tussen half mei en half juli. De industrie verwerkte de laatste jaren ongeveer
5.000 â 6.000 ton per jaar op basis van het korrelgewicht. Daarvan wordt globaal 60% gesterili
seerd en 40% diepgevroren. De belangrijkste teeltgebieden zijn Noord-Brabant en Limburg. De
laatste jaren waren die twee gebieden goed voor meer dan 80% van het totale areaal in Neder
land. Het areaal voor de verse markt daalt de laatste jaren structureel.
Tuinbonen vragen een diepdoorwortelbare grond met een goede vochthuishouding. Vooral tij
dens de bloei en het uitgroeien van de peul worden hoge eisen gesteld aan de vochtvoorziening.
Om bloemrui te voorkomen is een voldoende hoog vochtgehalte in de bovengrond noodzakelijk.
Beregenen kan daarom regelmatig nodig zijn.
De vroege en de normale teelt van tuinbonen voor de verse markt vindt plaats op tuinbouw
bedrijven waar volvelds wordt geteeld of als windscherm in combinatie met windgevoelige ge
wassen, zoals augurken. Er wordt tussen half januari en half februari op een zaaibed onder plat
glas gezaaid. Nadat de planten goed afgehard zijn, kan tussen eind februari en half maart wor
den geplant. De rijafstand is doorgaans 75 cm en de plantafstand in de rij is 10 â 13 cm. De opti
male plantdichtheid ligt voor deze teelt op 9 a 14 planten per m2. Deze teelt is veelal gericht op
het behalen van hoge primeurprijzen. Daarom wordt vaak getracht te vervroegen door al begin
januari onder staand glas te zaaien of door gedurende het eerste gedeelte van de teelt het gewas
met folie te bedekken. Voor de teelt voor de verse markt komen vooral rassen of selecties van
het Witkiem-type in aanmerking, die verbeterd zijn ten aanzien van peullengte en aantal zaden
per peul. Ze zijn veelal vroeg en geven een grote peul. Een forse peul en een uniforme afrijping
drukken de plukkosten per eenheid produkt. Er moet voor gewaakt worden dat de forse peul
niet te vroeg geplukt wordt, opdat het rendement (gewichtspercentage zaden) niet te laag komt
te liggen. In de praktijk wordt soms al geplukt als het rendement nog onder de 20% ligt om van
hoge primeurprijzen te profiteren. Naast genoemde rassen worden ook rassen van het Express
type voor de verse markt aanbevolen. Die zijn wel wat later, maar hebben een fijnere peul met
een hoger rendement, wat voor de consument aantrekkelijker is.
Voor de teelt voor de industrie wordt vanaf begin maart ter plaatse gezaaid. Bij zaaien na half
april neemt de kans op een lagere opbrengst belangrijk toe. Dit komt door een grotere kans op
droge weersomstandigheden tijdens de bloei en een grotere kans op aantasting door luizen en
virussen. Toch wordt in verband met de oogstspreiding soms nog in mei gezaaid. De benodigde
plantdichtheid voor een optimale opbrengst is afhankelijk van afzet, ras en grondsoort, doch ligt
tussen de 13 en 18 planten per m2. De afstand tussen de rijen ligt, afhankelijk van de te verwach
ten gewasontwikkeling tussen 50 en 75 cm.
De belangrijkste schimmelziekten die een tuinbonegewas kunnen aantasten zijn: chocoladevlekkenziekte (Botrytis fabae), grauwe schimmel (Botrytis cinerea), bladvlekkenziekte (Ascochyta
fabae), rattenkeutelziekte (Sclerotinia sclerotiorum), meeldauw (Erysiphe polygoni), valse meel
dauw (Peronospora viciae) en roest (Uromyces fabae). Ook kunnen, als de groeiomstandigheden door een slechte structuur of een slechte vochthuishouding niet ideaal zijn, diverse bodem
schimmels het gewas aantasten. De belangrijkste bodemschimmels zijn: pythium (Phytium spp.),
rhizoctonia (Rhizoctonia solani) en zwart wortelrot (Fusarium oxysporum, F. solani, Phoma
medicaginis en Cylindrocarpon spp.). Zwart wortelrot leidt tot verwelking, bladval en vervroegd
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afsterven. Een ruime vruchtwisseling (niet vaker dan 1 maal per 5 jaar peulvruchten op hetzelfde
perceel) is de beste manier om het risico van bodemschimmels te verkleinen. De belangrijkste
dierlijke beschadigers zijn diverse bladluizen en de bladrandkever. Vooral de zwarte boneluis kan
ernstige schade veroorzaken. Aaltjes, zoals het erwtecysteaaltje, het geel bietecysteaaltje en het
stengelaaltje, komen in tuinbonegewassen voor. De schade daardoor aan de tuinbonegewassen
is meestal gering, maar de opgebouwde populatie kan ernstige schade veroorzaken bij volggewassen. De belangrijkste virussen die in een tuinbonegewas kunnen voorkomen, zijn: erwtetopvergelingsvirus, bonescherpmozaïekvirus en erwterolmozaïekvirus.
De rassen kunnen ruwweg in twee groepen worden verdeeld: rassen die na koken of na sterilisa
tie bruin worden en de typische, bittere tuinbonesmaak bezitten en rassen die na koken of sterili
satie blank of groen blijven en niet de typische smaak hebben. Voor de verse markt worden hoofd
zakelijk bruinkokende rassen gebruikt. Voor de teelt voor de industrie worden zowel bruinkokende als blankblijvende rassen gebruikt. Bruinkokende rassen hebben een goede consistentie en
smaak, maar geven bij sterilisatie, wanneer geen toevoeging van EDTA (calcium-dinatriumethyleendiamine-tetra-acetaat) plaatsvindt, een troebele opgiet en een grauwbruine kleur. Daar
om geeft men voor de conservering in glas de voorkeur aan blankblijvende rassen.
Afhankelijk van het doel van de teelt, verse markt of industrie, kunnen de volgende raseigen
schappen van belang zijn:
Vroegheid. In verband met primeurprijzen is vroegheid voor de teelt voor de verse markt belang
rijk. Voor het spreiden van de oogst zijn bij de teelt voor de verwerkende industrie rassen met
verschillende vroegheid nodig.
Oogsttijdstip. Het oogsttijdstip wordt bij de industrieteelt bepaald aan de hand van de hardheid
van de zaden (uitgedrukt in een Tm-getal). De eisen verschillen enigszins, afhankelijk van de groep
van rassen en het verwerkingsdoel. Bruinkokende rassen worden vaak bij een hoger Tm-getal
geoogst dan blankblijvende rassen. Voor sterilisatie wordt geoogst bij een Tm-getal van onge
veer 140, hoewel dat weieens uitloopt tot Tm 160. Voor diepvries wordt jonger geoogst dan voor
sterilisatie. Tussen de rassen komen verschillen voor in de toename van de hardheid. In het alge
meen geldt dat de toename van de hardheid bij de fijnzadige rassen sneller verloopt dan bij de
grofzadige rassen.
Voor de verse markt is een oogsttijdstip bij een rendement van 20% of hoger gewenst. Eerder
oogsten geeft een te lage zaadopbrengst voor de consument. In verband met de soms sneldalende prijzen is het in de praktijk vaak balanceren op het scherpst van de snede.
Fijnheid. Voor de verse markt worden grofpeulige, grofzadige rassen gebruikt. Door het vroege
oogsttijdstip blijven de zaden echter fijn.
De industrie daarentegen verlangt rassen, waarvan de zaden kleiner zijn dan 19 mm in doorsne
de. Voor bepaalde doeleinden wordt zelfs de voorkeur gegeven aan rassen met een hoog per
centage in de sortering met een diameter kleiner dan 15 mm.
Opbrengst. Een zo hoog mogelijke opbrengst is gewenst. Bij het onderling vergelijken van de
rassen op opbrengst moet rekening gehouden worden met de Tm-waarde en de sorteringsver
houding van de zaden van het monster aan de hand waarvan de opbrengst wordt bepaald. Veel
al hoort bij een hogere TM-waarde en bij een grovere sortering ook een hogere opbrengst. De
industrie wil een zo hoog mogelijke opbrengst bij de voor de verwerking ideale Tm-waarde.
Geconcentreerde peulzetting. Een ongelijke peulzetting brengt bij de verwerking en schoning
grote moeilijkheden met zich mee, daar de onvolgroeide peultjes moeilijk te verwijderen zijn.
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Verwerkingskwaliteit. De aanbevolen rassen zijn alle geschikt voor sterilisatie of diepvriezen.
Bij het sensorisch onderzoek om de verwerkingskwaliteit van de rassen vast te stellen wordt on
der andere gelet op de volgende aspecten: kleur, smaak, meligheid en zachtheid van de cotylen
en de schil.
Lengte stro. Voor zowel de verse markt als de industrie geeft men de voorkeur aan rassen met
middellang stro. Rassen met lang en veel stro verlagen de dorscapaciteit en zijn vaak gevoeliger
voor legering.
Stevigheid stro. Rassen met stevig stro verdienen zowel voor de verse-marktteelt als voor de
industrieteelt de voorkeur, daar deze gemakkelijker te oogsten zijn. Bij de industrieteelt treedt
bij het maaien van een gelegerd gewas peulverlies en beschadiging van de zaden op. In vochtige
omstandigheden kunnen bij legering bladvlekkenziekte en chocoladevlekkenziekte zich goed ont
wikkelen en blad, stengels en zelfs zaden aantasten. Dit kan tot ernstig kwaliteitsverlies leiden.
Peulstand. Voor beperking van maaiverliezen is het bij de industrieteelt gewenst dat vooral de
eerstgevormde peulen niet te laag aan de plant zitten en een opgerichte, eventueel horizontale
stand hebben. Laaggezette en daarbij hangende peulen gaan bij het maaien verloren of worden
doorgesneden. Vooral in ongunstige omstandigheden kunnen de maaiverliezen hierdoor hoog
oplopen.
Ziekten. Voor de opbrengstzekerheid is resistentie tegen topvergelingsvirus en bonescherpmozaïekvirus van groot belang. Deze virussen kunnen, vooral bij een vroege aantasting, in het bij
zonder bij de late teelt de opbrengst in sterke mate drukken.
Rassentabel met rubricering naar teeltwijze
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt
teelt voor de
verse markt
Bacardi
Bianka
Brandy
Con Amore
Danko
Diamant
Discar
Foxton
Futura
Ite
Listra
Medes
Métissa
Optica
Rato
Talia
Topic
Trio
Vectra
Witkiem
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Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
— /N/N — Bacardi

K: Sluis & Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Een witbloeiend ras dat beproevenswaardig is in de aprilzaai en de begin-meizaai voor de industrie
teelt.
Is middelvroeg en heeft een lang, matig stevig gewas met een zeer goede uitstoeling. De peul
zetting is geconcentreerd over een grote lengte van de stengel.
Draagt de peulen middelhoog en is voldoende geschikt voor de machinale oogst.
Heeft halfopgerichte, rechte tot zwak gebogen, 15 â 16 cm lange, middelgroene peulen met 4
à 5 zaden. Blijft na conservering blank.
De zaadopbrengst is goed bij Tm 120. De sortering is vrij grof. De vatbaarheid voor chocoladevlekkenziekte, topvergeling en scherpmozaïek is niet bekend.
- / O / O — Bianka

K: Nunhems Zaden B.V., Haeien iL.).

Een witbloeiend ras dat redelijk voldoet in de aprilzaai en in de begin-meizaai voor de industrieteelt.
Is middelvroeg tot vrij vroeg en heeft een lang, vrij slap gewas met een zeer goede tot extreem
goede uitstoeling. De peulzetting is voldoende geconcentreerd.
Draagt de peulen middelmatig laag en is voldoende geschikt voor de machinale oogst.
Heeft afstaande tot hangende, rechte tot zwakgebogen, 15 a 16 cm lange, middelgroene peulen
met 4 â 5 zaden. Blijft na conservering blank.
Bij slechte bodemstructuur en/of hoge temperaturen kan verwelking plaatsvinden, wat de op
brengst nadelig beïnvloedt.
De zaadopbrengst is goed tot zeer goed bij Tm 120 en goed bij Tm 140. De sortering is grof.
De vatbaarheid voor chocoladevlekkenziekte is niet bekend. Is zeer weinig vatbaar voor topver
geling en vrij vatbaar voor scherpmozaïek.
- / B / B — Brandy

Kw.r. 1989. K: Sluis & Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Een witbloeiend ras dat vrij goed voldoet in de aprilzaai en in de begin-meizaai voor de industrieteelt.
Is vrij laat en heeft een middellang, vrij stevig gewas met een voldoende uitstoeling, dat vrij ste
vig is. De peulzetting is voldoende geconcentreerd.
Draagt de peulen vrij hoog en is goed machinaal te oogsten.
Heeft iets opstaande, middelgroene, recht tot zwak gebogen, ongeveer 14 cm lange peulen. Blijft
na conservering blank.
De zaadopbrengst is goed bij Tm 125 en zeer goed bij Tm 140. De sortering is vrij fijn.
De vatbaarheid voor chocoladevlekkenziekte, topvergeling en scherpmozaïek is niet bekend.
A/ - / - — Con Amore

K: Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.

Een bontbloeiend ras dat goed voldoet in de teelt voor de verse markt.
Is vrij vroeg en heeft een middellang, matig stevig gewas met een goede uitstoeling.
Heeft hangende, vrij rechte, 20 cm lange, middelgroene peulen met 3 a 4 zaden. Is bruinkokend.
Heeft een goede peulopbrengst.
Is vatbaar voor topvergeling.
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- / A / A — Danko

Kw.r. 1990. K: Nunhems Zaden B.V., Haelen iL.).

Een witbloeiend ras dat goed voldoet in de aprilzaai en de begin-meizaai voor de industrieteelt.
Is middelvroeg tot vrij vroeg en heeft een middellang, goed stevig gewas met een voldoende uitstoeling. De peulzetting is goed geconcentreerd.
Draagt de peulen middelhoog en is goed geschikt voor de machinale oogst.
Heeft afstaande tot opgerichte, rechte tot zwakgebogen, ongeveer 15 cm lange, licht- tot middelgroene peulen met 4 â 5 zaden. Blijft na conservering blank.
De zaadopbrengst is hoog bij Tm 120 en bij Tm 140. De sortering is middelfijn tot vrij fijn.
De gevoeligheid voor chocoladevlekkenziekte is niet bekend. Is weinig vatbaar voor topvergeling
en scherpmozaïek.
- / N / N — Diamant

Kw.r. aangevr. K: Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht.

Een witbloeiend ras dat beproevenswaardig is in de aprilzaai en de begin-meizaai voor de industrie
teelt.
Is vrij vroeg en heeft een vrij lang tot lang, zeer stevig gewas met een matige uitstoeling. De
peulzetting vindt over een grote lengte van de stengel plaats. Draagt de peulen vrij hoog en is
zeer geschikt voor de machinale oogst.
Heeft halfopgerichte, rechte tot zwak gebogen, 11 â 12 cm lange, middelgroene peulen met 3
a 4 zaden. Blijft na conservering blank.
De zaadopbrengst is goed bij Tm 120. De sortering is vrij fijn tot fijn. Is in hoge mate tolerant
voor chocoladevlekkenziekte, topvergeling en scherpmozaïek.
- / B / B — Discar

K: Rijk Zwaan B.V., De Lier.

Een witbloeiend ras dat vrij goed voldoet in de aprilzaai en de begin-meizaai voor de industrieteelt.
Is vroeg en heeft een middellang, stevig gewas met een goede uitstoeling en fijne stengels met
fijn blad. De peulzetting is vrij goed geconcentreerd.
Draagt de peulen vrij laag en is voldoende geschikt voor de machinale oogst.
Heeft afstaande tot opgerichte, rechte tot zwakgebogen, 14 a 15 cm lange, middelgroene peulen
met 4 é 5 zaden. Blijft na conservering blank.
De zaadopbrengst is redelijk bij Tm 120 en Tm 140. De sortering is middelfijn.
Is vrij vatbaar chocoladevlekkenziekte en vrij weinig vatbaar voor topvergeling en scherpmozaïek.
- / N / N — Foxton

Kw.r. 1990. K: Nunhems Zaden B.V., Haelen ILJ.

Een witbloeiend ras dat beproevenswaardig is in de aprilzaai en de begin-meizaai voor de industrie
teelt.
Is middellaat tot vrij laat en heeft een middellang, stevig gewas met een goede uitstoeling. De
peulzetting is goed geconcentreerd.
Draagt de peulen vrij hoog en is goed geschikt voor de machinale oogst.
Heeft afstaande tot opgerichte, rechte tot zwakgebogen, 15 à 16 cm lange, middelgroene peulen
met 4 â 6 zaden. Blijft na conservering blank.
De zaadopbrengst is goed bij Tm 120 en bij Tm 140. De sortering is middelgrof.
De vatbaarheid voor chocoladevlekkenziekte is niet bekend. Is middelmatig gevoelig voor top
vergeling en scherpmozaïek.
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A/ - / - — Futura

K: Rijk Zwaan B. V., De Lier.

Een bontbloeiend ras dat goed voldoet in de teelt voor de verse markt.
Is zeer vroeg en heeft een middellang tot lang, vrij stevig gewas met een goede uitstoeling.
Heeft hangende, gebogen tot vrij rechte, 19 é 20 cm lange, middelgroene peulen met meestal
4 zaden. Is bruinkokend.
Heeft een zeer goede peulopbrengst.
Is vrij weinig vatbaar voor chocoladevlekkenziekte, topvergeling en scherpmozaïek.
— /B/ — — Ite

Kw.r. 1973. K: Sluis & Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Een witbloeiend ras dat vrij goed voldoet in de aprilzaai voor de industrieteelt, wanneer een hoog
percentage fijne zaden gewenst is.
Is zeer laat en heeft een zeer lang, vrij stevig gewas met een redelijke uitstoeling. De peulzetting
is voldoende geconcentreerd.
Draagt de peulen zeer hoog en is voldoende geschikt voor de machinale oogst.
Heeft afstaande tot opgerichte, rechte tot zwakgebogen, 10 â 12 cm lange, heldergroene peulen
met circa 4 zaden. Blijft na conservering blank.
De zaadopbrengst is matig bij Tm 120 en zeer matig bij Tm 140. De sortering is zeer fijn.
Is vrij vatbaar voor topvergeling en scherpmozaïek. De vatbaarheid voor chocoladevlekkenziekte
is niet bekend.
- / N / N — Listra

Kw.r. 1992. K: Nunhems Zaden B.V., Haeien (L.l.

Een witbloeiend ras dat beproevenswaardig is in de aprilzaai en de begin-meizaai voor de industrie
teelt.
Is vrij vroeg en heeft een vrij lang, zeer stevig gewas met een slechte uitstoeling. De peulzetting
is geconcentreerd. Draagt de peulen vrij hoog en is zeer geschikt voor de machinale oogst.
Heeft halfopgerichte tot afstaande, rechte tot zwakgebogen, 12 à 13 cm lange, middelgroene
peulen met 3 à 4 zaden. Blijft na conservering blank.
De zaadopbrengst is hoog bij Tm 120. De sortering is middelfijn. Is weinig vatbaar voor topverge
ling en scherpmozaïek. De vatbaarheid voor chocoladevlekkenziekte is niet bekend.
- / O / - — Medes

Kw.r. 1976. K: Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht.

Een witbloeiend ras dat redelijk voldoet in de aprilzaai voor de industrieteelt.
Is middelvroeg en heeft een lang, matig stevig gewas met een zeer goede tot extreem goede
uitstoeling. De peulzetting is voldoende geconcentreerd.
Draagt de peulen middelmatig laag en is voldoende tot goed geschikt voor de machinale oogst.
Heeft afstaande tot opgerichte, rechte tot zwakgebogen, 15 à 16 cm lange, lichtgroene peulen
met 4 â 5 zaden. Blijft na conservering blank.
De zaadopbrengst is goed bij Tm 120 en bij Tm 140. De sortering is vrij grof tot grof.
Is vrij vatbaar voor chocoladevlekkenziekte, weinig vatbaar voor topvergeling en vrij vatbaar voor
scherpmozaïek.
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- /B/O — Métissa

K: Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.

Een witbloeiend ras dat vrij goed voldoet in de aprilzaai en redelijk in de begin-meizaai voor de
industrieteelt.
Is vroeg en heeft een kort, zeer stevig gewas met een goede uitstoeling. De peulzetting is vol
doende geconcentreerd.
Draagt de peulen middelmatig laag en is voldoende geschikt voor de machinale oogst.
Heeft afstaande tot opgerichte, rechte tot zwakgebogen, circa 14 cm lange, lichtgroene peulen
met meestal 4 zaden. Blijft na conservering blank.
De zaadopbrengst is goed tot zeer goed bij Tm 120 en goed bij Tm 140. De sortering is grof.
Is vrij vatbaar voor chocoladevlekkenziekte, vatbaar tot zeer vatbaar voor topvergeling en zeer
weinig vatbaar voor scherpmozaïek.
- /A/A — Optica

Kw.r. 1980. K: Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.

Een witbloeiend ras dat goed voldoet in de aprilzaai en de begin-meizaai voor de industrieteelt.
Is vroeg en heeft een vrij lang tot lang, zeer stevig gewas met een slechte uitstoeling. De peulzet
ting is geconcentreerd.
Draagt de peulen vrij hoog en is zeer geschikt voor de machinale oogst.
Heeft opgerichte, rechte tot zwakgebogen, 13 à 15 cm lange, lichtgroene peulen met 3 â 4 za
den. Blijft na conservering blank.
De zaadopbrengst is goed bij Tm 120 en vrij goed bij Tm 140. De sortering is vrij fijn.
Is vrij weinig vatbaar voor chocoladevlekkenziekte, vrij vatbaar voor topvergeling en vrij weinig
vatbaar voor scherpmozaïek.
A/ - / - — Rato

Kw.r. 1975. K: Rijk Zwaan B. V., De Lier.

Een bontbloeiend ras dat op groeikrachtige gronden goed voldoet in de teelt voor de verse markt.
Is extreem vroeg en heeft een kort, vrij stevig gewas met een matige uitstoeling.
Heeft hangende, vrij rechte tot lichtgebogen, 19 â 20 lange, middelgroene peulen met 3 â 5 za
den. Is bruinkokend.
Heeft een redelijke peulopbrengst.
Is vrij weinig vatbaar voor chocoladevlekkenziekte, topvergeling en scherpmozaïek.
- / B / B — Talia

Kw.r. 1988. K: Nunhems Zaden B.V., Haelen (LJ.

Een witbloeiend ras dat vrij goed voldoet in de aprilzaai en de begin-meizaai voor de industrieteelt.
Is vrij laat en heeft een middellang, vrij stevig gewas met een vrij goede uitstoeling. De peulzet
ting is vrij geconcentreerd.
Draagt de peulen vrij hoog en is voldoende geschikt voor de machinale oogst.
Heeft afstaande tot opgerichte, rechte tot zwakgebogen, 14 a 15 cm lange, middelgroene peulen
met 4 â 5 zaden. Blijft na conservering blank. Geeft bij sterilisatie gemakkelijk een gebarsten zaad
huid.
De zaadopbrengst is in de aprilzaai goed tot zeer goed bij Tm 120 en Tm 140. In de begin-meizaai
is de zaadopbrengst goed bij Tm 120 en redelijk bij Tm 140. De sortering is zeer fijn.
De vatbaarheid voor chocoladevlekkenziekte is niet bekend. Is middelmatig vatbaar voor topver
geling en scherpmozaïek.
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A / - / - — Topic

K: Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht.

Een bontbloeiend ras van het witkiemtype dat goed voldoet in de teelt voor de verse markt.
Is vroeg en heeft een middellang, matig stevig gewas met een goede uitstoeling.
Heeft hangende, vrij rechte, circa 21 cm lange peulen met 3 é 5 zaden. Is bruinkokend.
Heeft een goede peulopbrengst.
Is vatbaar voor topvergeling.
B/ — / — — Trio

K: Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht.

Een bontbloeiend ras van het Express-type dat vrij goed voldoet in de teelt voor de verse markt.
Is vrij laat en heeft een lang, stevig gewas met een geringe uitstoeling.
Heeft afstaande, vrijwel rechte, circa 19 cm lange, middelgroene peulen met 4 â 5 zaden. Is bruinkokend.
Heeft een vrij goede peulopbrengst.
Is vatbaar voor topvergeling.
- / N / N — Vectra

K: Holland Select Research B.V., Andijk.

Een witbloeiend ras dat beproevenswaardig is in de aprilzaai en de begin-meizaai voor de industrie
teelt.
Is middelvroeg en heeft een lang, vrij stevig gewas met een zeer goede uitstoeling. De peulzet
ting is geconcentreerd.
Draagt de peulen middelmatig laag, over een grote lengte van de stengel en is voldoende ge
schikt voor de machinale oogst.
Heeft afstaande tot opgerichte, rechte tot zwakgebogen, 14 à 15 cm lange, middel- tot grijsgroe
ne peulen met 4 a 5 zaden. Blijft na conservering blank.
De zaadopbrengst is hoog bij Tm 120. De sortering is middelgrof.
Is vrij weinig vatbaar voor topvergeling en scherpmozaïek.
A/ - / - — Witkiem

Bonus, Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht.
Major, Nunhems Zaden B.V., Haelen (LJ.
Vroma, Nunhems Zaden B.V., Haelen (LJ.

Bonus is een bontbloeiende selectie die redelijk voldoet in de teelt voor de verse markt.
Is vrij laat en heeft een vrij lang tot lang, vrij stevig gewas met een forse uitstoeling. Heeft han
gende, iets gebogen, circa 19 cm lange peulen met 3 a 4 zaden. Is bruinkokend. Heeft een mati
ge peulopbrengst. Is vatbaar voor topvergeling.
Major is een bontbloeiende selectie die goed voldoet in de teelt voor de verse markt.
Is vroeg en heeft een lang, vrij stevig gewas met een forse uitstoeling. Heeft hangende, vrij rech
te, 17 â 19 cm lange, middelgroene peulen met 3 â 4 zaden. Is bruinkokend. Heeft een vrij goede
tot goede peulopbrengst. Is vatbaar voor topvergeling.
Vroma is een bontbloeiende selectie die goed voldoet in de teelt voor de verse markt.
Is zeer vroeg en heeft een lang, stevig gewas met een forse uitstoeling. Heeft hangende, vrij rechte,
17 é 19 cm lange, middelgroene peulen met 3 â 4 zaden. Is bruinkokend. Heeft een goede peul
opbrengst. Is vatbaar voor topvergeling.
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(Allium cepa LJ
Met een omzet van 220 miljoen gulden in 1990 en 200 miljoen gulden in 1991 is de ui in al zijn
verschijningsvormen het belangrijkste groentegewas in de vollegrond in Nederland. De handelsproduktie was de laatste jaren ruim 500.000 ton. Daarvan werd 6% afgezet aan de industrie, bijna
10% geveild en 85% op andere wijzen verhandeld. Hoewel er 50.000 â 60.000 ton werd geïmpor
teerd, werd er de laatste jaren vanuit Nederland 470.000 a 500.000 ton geëxporteerd.
Bij het gewas ui kunnen diverse teeltvormen worden onderscheiden. De belangrijkste plaats in
de beteelde oppervlakte wordt ingenomen door de zaaiui. Daarnaast zijn er de teelten van eerste
jaars plantuien, tweedejaars plantuien, picklers en zilveruien. Het areaal uien in Nederland va
rieert van jaar tot jaar. In 1975 was het areaal ongeveer 12.500 ha. In de daarop volgende tien
jaren breidde de oppervlakte zich geleidelijk uit tot zo'n 16.500 ha. Na 1985 was er echter weer
sprake van een inkrimping van de teelt. In 1990 was het totale areaal ongeveer 12.700 ha, waar
mee het weer op het niveau van 1975 lag. Van de 12.700 ha in 1990 werd 9.100 ha ingenomen
door zaaiuien, 2.900 ha dooi;eerste- en tweedejaars plantuien en ongeveer 700 ha door zilverui
en. In 1991 waren die arealen respectievelijk 9.950, 3.100 en 750 ha, waarmee het totale areaal
uien in dat jaar uitkwam op 13.800 ha. Bij de landbouwtelling door het CBS wordt onderscheid
gemaakt tussen zaaiuien, poot- en plantuien en zilveruien. Onder zaaiuien vallen dus zowel in
het voorjaar als in de zomer uitgezaaide uien en de picklers.
Zaaiuien worden overwegend geteeld in twee grote teeltcentra, namelijk het zuidwestelijk zee
kleigebied en de IJsselmeerpolders. Ook treft men de teelt aan in Noord-Holland, Noord-Friesland
en Limburg. De zaaiui wordt in het voorjaar ter plaatse gezaaid. De oogst valt in de maanden
augustus en september. Van de totale produktie wordt een deel direct van het land afgezet. Het
grootste gedeelte echter wordt voor kortere of langere tijd opgeslagen. De afzetperiode loopt
van augustus tot en met mei. Bij vroege afzet direct van het land wordt van andere rassen of
selecties uitgegaan dan bij de teelt van uien voor de bewaring.
Zaaiuien, gezaaid omstreeks 20 augustus, worden aangeduid met de naam winteruien of over
winteringsuien. Het areaal winteruien in Nederland is ten opzichte van het totale areaal van wei
nig betekenis. Het doel van de teelt is om reeds in juni verse uien te kunnen afleveren. Aan de
teelt van winteruien zijn vrij grote risico's verbonden. Er moet rekening gehouden worden met
het mislukken van de teelt als gevolg van wateroverlast, uitwinteren of opvriezen in het voorjaar.
Uitgangspunt zal steeds moeten zijn dat voor de teelt alleen hogergelegen, zeer goedontwaterde
percelen in aanmerking komen. Incidenteel worden plantuitjes gebruikt voor de teelt van winter
uien. Deze worden dan in oktober en november geplant.
Picklers worden vrijwel uitsluitend geteeld voor de conservenindustrie. Het gaat hier om vrij klei
ne uien met een bij voorkeur ronde vorm. Picklers worden overwegend verhandeld in de maten
28 tot 35 mm en 35 tot 40 mm, respectievelijk met de aanduiding Pickler I en Picklers II. Om
genoemde maten te realiseren, is een hoge plantdichtheid nodig. Daarom wordt uitgegaan van
25 tot 30 kg zaad per ha. Men gaat meestal uit van selecties van het ras Stuttgarter Riesen, dat
goed rond is bij een hoge plantdichtheid en vroege oogst (als de uien op maat zijn). Ook selecties
van het ras Noordhollandse Strogele zijn bruikbaar.
Bij de teelt van plantuien moet onderscheid worden gemaakt tussen de eerstejaars- en de twee
dejaarsteelt. Bij de registratie door het CBS wordt dit onderscheid niet gemaakt. Van de gere
gistreerde oppervlakte "poot- en plantuien" moet voor de bepaling van de oppervlakte tweede
jaarsteelt, zo'n 900 ha worden afgetrokken. Deze 900 ha wordt namelijk in beslag genomen door
de teelt van eerstejaars plantuien. Het doel van de eerstejaarsteelt is het winnen van plantgoed
dat nodig is voor de tweedejaarsteelt.
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Plantgoed wordt verhandeld in de maten die worden begrensd door 8 en 21 mm. Om de gewenste
maat te bereiken, is een hoge plantdichtheid nodig. Daarom wordt van 90 tot 100 kg zaad per
ha uitgegaan. Het overgrote deel van de genoemde 900 ha wordt op contract geteeld. Voor de
binnenlandse plantgoedvoorziening is de opbrengst van 125 tot 150 ha nodig. De rest wordt geëx
porteerd naar een vrij groot aantal landen. De rassenkeuze bij de eerstejaarsteelt is gekoppeld
aan de bestemming van plantgoed. Om bij de tweedejaarsteelt zo vroeg mogelijk over een vermarktbaar produkt te kunnen beschikken, wordt vroeg in het voorjaar (februari/maart) geplant.
Het geoogste produkt leent zich niet voor bewaring en dient dan ook direct na de oogst te wor
den afgezet. In het verleden werd vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt van Stuttgarter Riesen.
Dit vroegrijpende ras levert echter, als tweedejaars plantui, een platte ui. Met de komst van ras
sen die een ronde ui leveren, is de belangstelling voor Stuttgarter Riesen in Nederland groten
deels verdwenen.
In 1991 werd 750 ha zilveruien geteeld. De teelt is volledig in handen van gespecialiseerde bedrij
ven, die het produkt ook verwerken. Uitgegaan wordt van circa 100 kg zaad per ha. De uitzaai
vindt plaats in het voorjaar zodra de grond goed bewerkbaar is. De oogst valt doorgaans in de
maanden juli en augustus.
Zoals uit het voorgaande blijkt, is wat oppervlakte en produktie betreft de zaaiui de belangrijkste
teeltvorm. Ongeveer 15% van de produktie wordt in het binnenland afgezet. Hieruit volgt dat
het grootste deel van de produktie moet worden geëxporteerd. De export van consumptie-uien
bedroeg de laatste jaren 450 tot 500 miljoen kg. Op de buitenlandse markt neemt de concurrentie
steeds meer toe. Wil Nederland op de exportmarkten een rol van betekenis blijven vervullen, dan
zal aan de kwaliteit van het produkt veel zorg moeten worden besteed. Deze kwaliteitszorg geldt
natuurlijk ook het produkt bestemd voor de binnenlandse markt. Een deel van de zorg voor een
kwalitatief hoogwaardig produkt ligt bij de teler. Daarnaast zal ook op de sorteer- en pakstations
alles in het werk moeten worden gesteld om een produkt af te leveren dat de toets van de kritiek
kan doorstaan.
Een zaaiui van goede kwaliteit heeft een goede huidvastheid, is voldoende hard, en mag niet
ontsierd worden door verwering. Huidvastheid is een eigenschap die bij het huidige aanbevolen
sortiment goed tot zeer goed is ontwikkeld. De hardheid van de ui is te beïnvloeden door teelt
maatregelen. Verwering van de ui kan een gevolg zijn van ongunstige weersomstandigheden,
maar ook van niet op de juiste tijd en wijze uitvoeren van de oogstwerkzaamheden en het daar
opvolgende drogen en bewaren. De teler zal, als hij een kwaliteitsprodukt wil afleveren, een aan
tal maatregelen moeten treffen, waardoor het risico van kwaliteitsverlies tot een minimum wordt
beperkt. Belangrijk is de perceelskeuze. Uitgangspunt is hierbij dat het perceel vrij is van stenge
laaltjes, witrot en wortelonkruid. Een weloverwogen rassenkeuze, afgestemd op het doel van de
teelt, is een noodzaak. Een ras met een goede vroegrijpheid verdient de voorkeur, zodat de uien
eind augustus ingeschuurd kunnen worden. Door een overmaat aan stikstof wordt de hardheid
van de ui nadelig beïnvloed, terwijl ook aan de huidvastheid afbreuk kan worden gedaan. Bij de
toepassing van gewasbeschermingsmiddelen moet worden voorkomen dat schade aan het ge
was of groeistilstand ontstaat, met als gevolg een verlating van gewas en oogsttijdstip. Verlies
van kleur of het ontstaan van verwering moet worden voorkomen door op de juiste tijd en wijze
te oogsten en op de juiste manier te drogen en te bewaren. Bij alle handelingen moet aan het
voorkomen van beschadigingen alle aandacht worden besteed.
Een belangrijke schimmelziekte die in de uienteelt voorkomt, is de bladvlekkenziekte (Botrytis
squamosa). Koprot (Botrytis aclada) komt incidenteel voor en in dat geval kan die schimmel aan
merkelijke schade aanrichten. Valse meeldauw iPeronospora destructor) komt de laatste jaren
weer af en toe voor. Voorts is de grondgebonden schimmel witrot (Sclerotium cepivorum) soms
hinderlijk aanwezig. Percelen waar die schimmel voorkomt, zijn ongeschikt voor de teelt van ui
en. De belangrijkste dierlijke belager van de ui is de uievlieg (Delia antiqua). Het stengelaaltje
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(Ditylenchus dipsaci) kan een uiegewas te gronde richten. Percelen die met dit aaltje besmet zijn,
zijn ongeschikt voor de teelt van uien.
Voor uierassen zijn belangrijke eigenschappen: vroegrijpheid, produktiviteit, bewaarrendement
en huidvastheid.

Zaaiui
Rassen/selecties voor directe afzet
Voor vroege levering zijn kweekprodukten ontwikkeld die eind juli/begin augustus een vermarktbaar produkt leveren. Met de oogst wordt begonnen als de uien nog niet volledig zijn afgerijpt.
Onrijp geoogste uien zijn doorgaans slechts beperkt houdbaar en moeten daarom snel worden
afgezet. Bij rassen/selecties in deze categorie is de eigenschap vroegrijpheid erg belangrijk. In
verband met mechanisatie bij oogst en verwerking is de eigenschap huidvastheid mede bepalend
voor het resultaat. Oogst in een volledig uitgerijpt stadium vergroot de kans op uitval door kale
uien aanzienlijk.
Overzicht van de raseigenschappen van zaaiuien voor directe afzet
Met ingang van 1991 zijn de cijfers voor vroegrijpheid en huidvastheid niet meer omgerekend
tot waarderingscijfers. Evenals voorheen bij de produktiviteitscijfers zijn nu ook die cijfers in ver
houdingsgetallen gegeven. Met betrekking tot de huidvastheidscijfers is met ingang van deze
rassenlijst het percentage kale uien vervangen door het percentage niet-kale uien, zodat nu voor
alle in de tabel vermelde getallen geldt dat een hoger cijfer betekent dat de betreffende eigen
schap positiever is.
Onderzoek 1991.
vroegrijpheid2)

produktiviteit3)

niet-kale uien na huidvastheidstest4)

100

100

100,2

100

100

99,8

ras/selectie1)
Spirit (H)
Rijnsburger
- Promo
1)

H - hybride. 2) Een hoger cijfer betekent dat het betreffende ras vroeger afrijpt. 3) Produktie rijp geoogst.
4) Het percentage niet-kaie uien is bepaald na machinale verwerking kort na de oogst.

Rassen/selecties voor directe afzet en bewaring
Deze kweekprodukten worden rijp geoogst. Dat betekent doorgaans dat het loof voor ± 50%
is afgestorven en de bol daarbij een afgerijpte indruk maakt. Een belangrijke eigenschap is de
vroegrijpheid. Voor bewaaruien geldt dat, naarmate langer wordt bewaard, hogere eisen moeten
worden gesteld aan de huidvastheid en het bewaarrendement.
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Overzicht van de raseigenschappen van zaaiuien voor directe afzet en bewaring
Met ingang van 1991 zijn de cijfers voor vroegrijpheid en huidvastheid niet meer omgerekend
tot waarderingscijfers. Evenals voorheen bij de produktiviteitscijfers zijn nu ook die cijfers in ver
houdingsgetallen gegeven. Met betrekking tot de huidvastheidscijfers is met ingang van deze
rassenlijst het percentage kale uien vervangen door het percentage niet-kale uien, zodat nu voor
alle in de tabel vermelde getallen geldt dat een hoger cijfer betekent dat de betreffende eigen
schap positiever is.
De rassen zijn naar afnemende vroegrijpheid gerangschikt.
Onderzoek 1991.
vroeg
rijpheid2)

produktiviteit3)

gezonde uien
na bewaring

105,7
105,2
104,3
102,9
101,8
101,0

101,3
100,4
96,7
100,5
102,2
100,7

100,4
100,6
99,9
100,0
100,3
100,3

102,7
99,8
101,4
99,3
100,4
100,6

100,6

103,3

100,1

97,9

99,7

99,8

99,6

97,1

99,1
98,7
97,7

97,6
101,6
98,7

99,4
100,4
100,2

101,1
98,4
102,9

97,1
96,4

93,9
98,5

98,7
100,5

102,7
99,9

95,5
94,4

99,5
105,5

99,6
100,3

98,4
97,6

ras/selectie1)
Hyfield (H)
Hylight (H)
Hyway (H)
Caribo (H)
Maraton (H)
Hyskin (H)
Rijnsburger
-Jumbo
Rijnsburger
- Rhinestone
Rijnsburger
- Balstora
Marion (H)
Hysam (H)
Rijnsburger
- Robusta
Hyton (H)
Rijnsburger
- Oporto
Marco (H)

niet-kale uien
na huidvastheidstest4)

1)

H - hybride. 2) Een hoger cijfer betekent dat het betreffende ras vroeger afrijpt. 3) Produktie rijp geoogst.
Het percentage niet-kale uien is bepaald na machinale verwerking, voorafgegaan door opwarming aan het
einde van de bewaarperiode (eind april).
4)
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Rasbeschrijvingen
De rassen zijn per teeltwijze alfabetisch gerangschikt.

Rassen voor directe afzet
A — Rijnsburger

Promo, Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.

Voldoet goed in de teelt voor de directe afzet.
Vroegrijpende selectie met een goede opbrengst en een goede huidvastheid.
A — Spirit

Kw.r. 1989. K: Bejo Zaden B.V., Warmenhuizen/De Groot en
Slot B. V., Heerhugowaard.

Voldoet goed in de teelt voor de directe afzet.
Vroegrijpende hybride met een goede opbrengst en zeer goede huidvastheid.

Rassen voor directe afzet en bewaring
A — Caribo

Kw.r. 1989. K: Sluis & Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Voldoet goed in de teelt voor directe afzet en bewaring.
Vroegrijpende hybride met een goede opbrengst en met een goede huidvastheid na zeer lange
bewaring.
A — Hyfield

Kw.r. aangevr. K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen/De Groot
en Slot B. V., Heerhugowaard.

Voldoet goed in de teelt voor directe afzet en bewaring.
Zeer vroegrijpende hybride met een vrij hoge opbrengst en met een zeer goede huidvastheid na
zeer lange bewaring.
A — Hylight

Kw.r. 1985. K: Bejo Zaden B.V., Warmenhuizen/De Groot en
Slot B. V., Heerhugowaard.

Voldoet goed in de teelt voor directe afzet en bewaring.
Zeer vroegrijpende hybride met een goede opbrengst en met een goede huidvastheid na zeer
lange bewaring.
A — Hysam

Kw.r. 1989. K: Bejo Zaden B.V., Warmenhuizen/De Groot en
Slot B. V., Heerhugowaard.

Voldoet goed in de teelt voor directe afzet en bewaring.
Vrij laatrijpende hybride met een vrij goede opbrengst en met een zeer goede huidvastheid na
zeer lange bewaring.
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A — Hyskin

Kw.r. 1991. K: Bejo Zaden B.V., Warmenhuizen/De Groot en
Slot B. V., Heerhugowaard.

Voldoet goed in de teelt voor directe afzet en bewaring.
Vroegrijpende hybride met een goede opbrengst en met een goede huidvastheid na zeer lange
bewaring.
B — Hyton

K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen/De Groot en Slot B. V.,
Heerhugowaard.

Voldoet vrij goed in de teelt voor directe afzet en bewaring.
Laatrijpende hybride met een vrij goede opbrengst en met een goede huidvastheid na zeer lange
bewaring.
B — Hyway

K: Bejo Zaden B.V., Warmenhuizen/De Groot en Slot B.V.,
Heerhugowaard.

Voldoet vrij goed in de teelt voor directe afzet en bewaring.
Zeer vroegrijpende hybride met een redelijke opbrengst en met een zeer goede huidvastheid na
zeer lange bewaring.
A — Maraton

K: D.J. van der Have B. V., Kapelle.

Voldoet goed in de teelt voor directe afzet en bewaring.
Vroegrijpende hybride met een vrij hoge opbrengst en met een goede huidvastheid na zeer lange
bewaring.
B — Marco

K: Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.

Voldoet vrij goed in de teelt voor directe afzet en bewaring.
Laatrijpende hybride met een hoge opbrengst en met een matige huidvastheid na zeer lange be
waring.
B — Marion

Kw.r. 1989. K: D.J. van der Have B.V., Kapelle.

Voldoet vrij goed in de teelt voor directe afzet en bewaring.
Vrij laatrijpende hybride met een vrij hoge opbrengst en met een vrij goede huidvastheid na zeer
lange bewaring.
O — Noordhollandse Bloedrode
Voldoet redelijk in de teelt voor directe afzet en bewaring als de teelt gericht is op de produktie
van rode uien.
Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Platte tot bolvormige ui. Wijkt af van de overige rassen door de paarsrode kleur van de bol. De
met dit ras beteelde oppervlakte is van weinig betekenis. De produktiviteit ligt lager dan die van
Rijnsburger. Wat betreft de eigenschappen vroegrijpheid, uniformiteit van vorm en duurzaam
heid is het verschil ten opzichte van de Rijnsburger-selecties echter gering.
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O — Noordhollandse Strogele I: Bejo Zaden B.V., Warmenhuizen/De Groot en Slot B.V., Heerhugowaard; Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht; Royal Sluis,
Enkhuizen.
Voldoet redelijk in de teelt van picklers.
Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Middelvroege, gele, overwegend platte ui. De produktie en de duurzaamheid van de meeste tot
dit ras behorende selecties zijn respectievelijk minder dan en gelijk aan het gemiddelde van Rijns
burger. Wordt op beperkte schaal voor de teelt van picklers gebruikt.
B — Rijnsburger

Balstora, Bejo Zaden B. V,, Warmenhuizen/De Groot en Slot
B.V., Heerhugowaard.
Jumbo, C.W. Pannevis B.V., Enkhuizen.
Oporto, Royal Sluis, Enkhuizen.
Rhinestone, Kees Broersen Zaden, Tuitjenhorn.
Robusta, Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen/De Groot en Slot
B. V., Heerhugowaard.

Voldoet vrij goed in de teelt voor directe afzet en bewaring. Door diverse bedrijven worden selec
ties van dit ras in de handel gebracht.
Balstora is een middenlaatrijpende selectie met een redelijke opbrengst en een goede huidvast
heid na zeer lange bewaring.
Jumbo is een middenvroegrijpende selectie met een hoge opbrengst en een redelijke huidvast
heid na zeer lange bewaring.
Oporto is een laatrijpende selectie met een goede opbrengst en een redelijke huidvastheid na zeer
lange bewaring.
Rhinestone is een middenvroegrijpende selectie met een goede opbrengst en een matige huid
vastheid na zeer lange bewaring.
Robusta is een vrij laatrijpende selectie met een redelijke opbrengst en een zeer goede huidvast
heid na zeer lange bewaring.

Winterui
Het doel van de teelt van winteruien is vroeg in het seizoen een vers produkt op de markt te
brengen. Na het beschikbaar komen van een aantal Japanse rassen, is er enige belangstelling
voor de teelt ontstaan. Zowel de produktiviteit als de huidvastheid variëren nogal tussen de di
verse rassen. Vrij algemeen geldt dat vroege rassen het minst produktief zijn. Bij de teelt in Ne
derland wordt overwegend gebruik gemaakt van Senshyu Yellow. Zaad van dit ras wordt door
verscheidene bedrijven in de handel gebracht. Daarnaast heeft de praktijk enige ervaring opge
daan met andere rassen, waaronder Buffalo en Radar. Incidenteel worden winteruien geteeld
van plantuien die eind oktober/begin november worden geplant.

Zilverui
In 1991 bedroeg het areaal zilveruien 750 ha. Deze uitjes worden uitsluitend voor inmaakdoeleinden gebruikt. De belangrijkste produktiegebieden zijn: Zeeland, de IJsselmeerpolders en ZuidHolland. Men zaait 100 â 110 kg zaad per ha. De zaaitijd is gelijk aan die van de gewone zaaiuien.
De oogst valt in de maanden juli en augustus.
Door de conservenindustrie, die voor deze teelt uitgaat van op landbouwbedrijven gehuurd, zaaiklaar
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land, wordt het meest gebruik gemaakt van selecties van de rassen Pompei en Barletta. Hier
naast wordt op beperkte schaal het zeer vroege ras Aviv gebruikt. De rassen Pompeï en Barletta
worden aan tuinders geleverd onder de namen Allervroegste Wonder respectievelijk St. Jansui.

Plantui
Bij de teelt van tweedejaars plantuien wordt overwegend gebruik gemaakt van rassen waarvan
het plantgoed gedurende de winter koud kan worden bewaard.
Tot ongeveer 1970 kwamen hiervoor alleen selecties van het ras Stuttgarter Riesen in aanmer
king. Dit van oorsprong Duitse ras levert als tweedejaars plantui een uitgesproken platte ui. Met
de komst van kweekprodukten die een bolvormige ui geven, is in Nederland de belangstelling
voor Stuttgarter Riesen sterk afgenomen.

E
O
>

bloemstengels1

Rocardo
Sturka
Sturon
Stuttgarter Riesen
- Pop Vriend
- Nickerson-Zwaan
- Stu-bel, Meo Voto
- 81004, Royal Sluis
Turbo

'5
>
.5
13
~o
O
Q.

uniformiteit
van vorm1)

ras/selectie

vroegrijpheid1 )

Overzicht van de eigenschappen van plantuirassen
Met ingang van 1991 zijn de cijfers voor vroegrijpheid, uniformiteit en percentage bloemstengels
niet meer omgerekend tot waarderingscijfers. Evenals voorheen bij de produktiviteitscijfers zijn
nu ook de waarderingen voor die kenmerken in verhoudingsgetallen gegeven.
De rassen zijn naar afnemende vroegrijpheid gerangschikt.
Onderzoek 1989.
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) Een hoger cijfer betekent respectievelijk dat het ras vroeger af rijpt, dat het produkt uniformer van vorm is
en dat het percentage bloemstengels hoger is. 2) Produktie rijp geoogst; 100 is de produktie van Sturon.
3) p = plat, pb - plat tot bolrond, b = bolrond.

1

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt
A — Rocardo

Kw.r. 1981. K: Bejo Zaden B .V., V/armenhuizen/De Groot en
Slot B. V., Heerhugowaard.

Voldoet goed in de teelt van tweedejaars plantuien.
Vroegrijpende ui met een min of meer afgeplatte bolle vorm en een matige gevoeligheid voor
bloemstengelvorming. De produktiviteit is zeer matig.
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A — Sturka

Kw.r. 1985. K: Meo Voto Zaden B.V., Andijk.

Voldoet goed in de teelt van tweedejaars plantuien.
Middelvroegrijpende ui met een bolle, wat naar plat neigende vorm en een geringe gevoeligheid
voor bloemstengelvorming. De produktiviteit is goed.
A — Sturon

Kw.r. 1974. K: Sluis 8- Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Voldoet goed in de teelt van tweedejaars plantuien.
Middelvroegrijpende bolvormige ui met een geringe gevoeligheid voor bloemstengelvorming. De
produktiviteit is goed.
B — Stuttgarter Riesen
Voldoet vrij goed in de teelt van tweedejaars plantuien.
Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht (zie overzicht op de vorige bladzijde).
Vroegrijpende ui met een platte vorm en een matige gevoeligheid voor bloemstengelvorming.
De produktie is matig tot zeer matig.
A — Turbo

Kw.r. 1983. K: Sluis & Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Voldoet goed in de teelt van tweedejaars plantuien.
Middelvroegrijpende bolvormige ui met een geringe gevoeligheid voor bloemstengelvorming. De
produktiviteit is redelijk.
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Witlof
(Cichorium intybus LJ
Witlof is een belangrijk tuinbouwgewas. Het areaal is de laatste jaren toegenomen tot 6.457 ha
in 1991. Momenteel lijkt de markt echter verzadigd en lijkt het areaal te krimpen. De handelsproduktie van witlof bedroeg in 1991 94,0 miljoen kg met een waarde van 177,4 miljoen gulden. De
export bedraagt circa 40% van de handelsproduktie. Ongeveer 40% van de export gaat naar Duits
land. De laatse jaren vindt een toenemende export plaats naar België en Frankrijk. In de zomer
periode gaat er ook witlof naar de Verenigde Staten.
De witlofteelt wordt onderverdeeld in de teelt van wortels en het forceren of trekken van de wor
tels. Belangrijke wortelteeltgebieden zijn: de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden, West-Brabant,
Noord-Holland (Wieringermeerpolder) en Flevoland (Noordoostpolder). Belangrijke forceergebieden
zijn: de kop van Noord-Holland inclusief De Streek, Zuid-Holland met centra rond Barendrecht
en Gouda, Gelderland rond Zevenaar, de Noordoostpolder en de kop van Overijssel.
Het forceren vindt plaats in een kuil zonder dekgrond of op stromend water. De trek met dekgrond is bijna geheel verdwenen. Ongeveer 70% van de wortels wordt op water geforceerd.
De witloftrek wordt onderverdeeld in diverse perioden. Men onderscheidt de vroege, de middenvroege en de late trek. In de vroege trek kan men een extra vervroeging krijgen door al in de
tweede helft van april te zaaien en daarna af te dekken met folie. Ook paperpots geven een extra
vervroeging. Deze wortels kunnen dan vanaf begin augustus gerooid worden. In de vroege trek
is de rijpheid van de pennen van grote invloed op het trekresultaat. Vooral voor de zeer vroege
trek moeten de vroegste rassen gebruikt worden. Vaak zijn er problemen met roodverkleuring
van het lof en met bacterierot. Vanaf begin mei wordt zonder bedekking gezaaid. De lofoogst
in de vroege trek loopt tot half december. De rassen voor de middenvroege trek worden rond
half mei gezaaid. De lofoogst vindt plaats vanaf half december tot half maart. In deze tijd wordt
de hoogste lofopbrengst van het seizoen gehaald. Toch zijn er grote problemen met de rassenkeuze. De produktiviteit van de rassen moet afgewogen worden tegen de inwendige kwaliteit
(bruine pit, pitlengte) en de houdbaarheid (bruinrand, inwendig rood). De aanbevolen rassen hebben
een geringe gevoeligheid voor bruine pit om aan de veilingnorm van maximaal 10% te kunnen
voldoen. Voor de late trek wordt eveneens vanaf half mei gezaaid. De lofoogst begint half maart
en loopt door tot het eind van het seizoen. Vooral de laatste jaren is het belang van het laatste
gedeelte van de late trek, de zogenaamde zomertrek, sterk toegenomen. Met name in NoordHolland zijn een aantal sterk gespecialiseerde bedrijven die jaarrond witlof produceren. Voor de
late trek worden de wortels bij -1 °C bewaard.
De laatste jaren is er ook interesse in de teelt van roodlof ontstaan. De rassen Caria (Hoquet
Graines) en Lijn C (INRA) zijn hierin de meest gebruikte. Er zijn echter nog weinig gegevens om
trent de optimale teeltomstandigheden. Bovendien laat de kwaliteit van de rassen te wensen over.
Met name de kleur en de wortel- en lofproduktie zijn voor verbetering vatbaar.
Tijdens de wortelteelt kan het gewas door diverse ziekten en plagen aangetast worden. Hiervan
zijn sclerotiënrot (Sclerotinia sclerotiorum), zwart penrot (Phoma exigual en phytophthora
(Phytophthora erythroseptica en Phytophthora cryptogea) de belangrijkste. Een goede vrucht
wisseling met gewassen die weinig gevoelig zijn voor sclerotiënrot of phytophthora, zoals graan,
wordt dan ook aangeraden. In een natte periode en/of bij een te dichte stand kan vooral op stikstofrijke gronden bladvuur (Pseudomonas marginalis) ontstaan. Aangeraden wordt bij de perceels
keuze uit te gaan van stikstofarme gronden. Tijdens het forceren op water is phytophthora de
primaire veroorzaker van 'verslijming'. Chemische bestrijding via het proceswater is slechts ten
dele mogelijk. Bij trek in een kuil kan men gebruik maken van windschermgaas met hierop 3 tot
5 cm potgrond, waarin de wortels worden opgezet. Hierdoor wordt voorkomen dat de schimmel
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na de trek in de kuil achterblijft. De bemesting uit de kuilgrond wordt vertraagd, doordat het
lof reeds geoogst is voordat schade ontstaat. Tijdens de trek geven mineervlieg en luis soms pro
blemen. Tevens treedt incidenteel 'point noir' op. De kropblaadjes vertonen dan een plekje met
zwart, necrotisch weefsel. De oorzaak van de kwaal is vrij onduidelijk, hoewel er aanwijzingen
zijn dat een verstoorde calciumhuishouding dit zou kunnen veroorzaken. De mate van aantasting
hangt sterk af van het weer. Vooral rooien na een langdurige droge periode zou de kwaal in de
hand werken. Tussen de rassen lijken verschillen in gevoeligheid te bestaan, maar per jaar kun
nen grote verschillen hierin optreden. In de kuil verkleurt het lof soms blauw door een te hoge
ijzeropname en een gebrekkige zuurstofvoorziening. Er zijn rasverschillen in gevoeligheid voor
blauwverkleuring.
In het rassenadvies wordt geen onderscheid gemaakt tussen de trek op water en de trek zonder
dekgrond. Voor de trek met dekgrond kunnen dezelfde rassen als op water gebruikt worden.
Eventueel kunnen hiervoor ook nog selecties van Mechelse Extra Vroeg, Mechelse Middelvroeg,
Mechelse Laat of Hollandse Middelvroeg gebruikt worden.
Bij de teelt van de wortels en bij het forceren spelen de volgende eigenschappen een rol:
Worteleigenschappen. Een goede wortelproduktie en rooibaarheid en een hoog percentage opzetbare pennen is van groot belang. Inzicht in de wortelproduktie is vooral van belang bij het
telen van wortels op contract. De rooibaarheid wordt vooral bepaald door de hoeveelheid zijwor
tels aan de penwortel. Ook scheurvorming kan de rooibaarheid in negatieve zin beïnvloeden. Slechtrooibare rassen geven een hoog percentage tarra. Tussen de rassen bestaan verschillen in ge
voeligheid voor breuk.
Bladeigenschappen. Veel blad kan leiden tot een gewas dat lang nat blijft en gevoeliger is voor
bladvuur. Weinig blad geeft een minder goede grondbedekking, waardoor produktieverliezen kun
nen ontstaan. Tussen rassen bestaan verschillen in gevoeligheid voor meeldauw. Een sterke aan
tasting kan leiden tot produktieverlies.
Lofopbrengst. De opbrengst en kwaliteit van het lof wordt vooral bepaald door de wortelkwali
teit, en daarnaast door de bewaring en het forceerklimaat. Ook het weer en de plaats waar de
wortels geteeld worden hebben grote invloed. Rassen die in een groot aantal verschillende om
standigheden een goede opbrengst en kwaliteit leveren, zijn dan ook gewenst. Bij het forceren
speelt de trekduur een belangrijke rol. Te vroeg oogsten gaat ten koste van de produktie en te
laat oogsten ten koste van de kwaliteit. Tussen rassen kunnen (geringe) verschillen in trekduur
voorkomen. De produktiegegevens zijn gebaseerd op een gelijke trekduur van de rassen in proeven.
Vroegheid. Vroege rassen hebben wortels, die wat eerder afrijpen, waardoor het lof eerder ge
forceerd kan worden. Vooral voor het eerste gedeelte van de vroege trek, de zeer vroege trek,
is het belangrijk vroege rassen te kiezen. Ook voor de middenvroege trek is het van belang de
vroegheid van de rassen te weten. Als in de middenvroege trek bijvoorbeeld late rassen gebruikt
worden, moeten deze door teeltmaatregelen zodanig gestuurd worden, dat ze wat vervroegd wor
den. Dit kan door ze op tijd te zaaien en op het veld goed te laten afrijpen of door de wortels
niet onder nul te bewaren, zodat ze nog iets narijpen. Voor het eind van de late trek is het ver
standig zeer late rassen te kiezen.
Oogstbaarheid. Rassen die gemakkelijk uitbreken en waaraan weinig schoningswerk is, zorgen
voor een hoge arbeidsprestatie.
Lofeigenschappen. Een goedgesloten, uniforme, vaste krop, waarvan de dekbladen doorlopen
tot aan de bovenkant van de krop is gewenst. De vorm moet min of meer cilindrisch zijn. Voor
de kleinverpakking moet het lof niet te lang zijn. Ook krom, gedraaid lof, dat soms in de vroege
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trekken voorkomt, is ongewenst. Ingedroogde of onrijpe wortels hebben vaak een slechte slui
ting of vorm. Het lof mag niet blauw of rood verkleurd zijn.
Inwendige kwaliteit. Het lof moet een korte, blanke pit hebben. De snelheid van pitvorming
is rasgebonden. Vroege rassen hebben bij eenzelfde trekduur een langere pit dan late rassen.
Bruine pitten worden veroorzaakt door een verstoorde calciumhuishouding en zijn ongewenst.
Ernstige aantasting leidt soms tot holheid. Tussen rassen bestaan grote verschillen in gevoelig
heid voor bruine pit. De mate van bruinverkleuring hangt ook af van de trekperiode van een ras.
In de vroege trekken zijn geen of slechts weinig problemen te verwachten, in de middenvroege
trek zijn de problemen het grootst, terwijl later in het seizoen de problemen weer afnemen. Dun
ne wortels hebben minder last van bruine pit dan dikke. Dompeling van de pennen in een oplos
sing van calciumchloride leidt tot reductie van het percentage bruine pitten. Holle pitten zijn uit
het oogpunt van presentatie ongewenst. Vooral in de late trek kunnen problemen ontstaan met
holle pitten.
Houdbaarheid. Tussen rassen bestaan grote verschillen in houdbaarheid. Vooral de gevoelig
heid voor inwendig rood en bruinrand spelen hierbij een rol. Het lof kan in het handelskanaal
al na enkele dagen inwendig rood verkleuren. Soms is deze verkleuring aan de buitenzijde zicht
baar, maar veelal bevindt de verkleuring zich in de krop zelf. Bewaring van het lof bij hoge tem
peraturen verergert dit probleem. Inwendig rood wordt waarschijnlijk net als het rood in de vroe
ge trek veroorzaakt door het knappen van melksapvaten, waarna oxydatie van melksappen de
rode kleur veroorzaakt. Het is nog onduidelijk of het optreden van inwendig rood door teeltmaat
regelen beïnvloed kan worden. Bruinrand treedt vooral op als het lof (over)rijp geoogst wordt.
Rassen die gevoelig zijn voor bruinrand, moeten dus op tijd geoogst worden. Bij ernstige aan
tastingen is soms bij de oogst al bruinrand zichtbaar.
Rassentabel met rubricering naar trekperiode
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
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245

witlof

1)

73
75
76
77
75
81
74
82
72
72
79

•••*)

61
60
64
58
75
58
68
57
60
64

-C

cd
co

-Q
'o
O
7
65
7
7
65
65
75
85
65
65
7

vatbaarheid
voor meeldauw1)

102
97
99
94
100
113
98
100
100
101
96

'cd

hoeveelheid blad1)

104
101
104
97
103
100
96
100
100
101
92

% wortels > 3,5 cm 0

% wortels > 3 cm 0

Bea
Daliva
Faro
Final
Flash
Focus
Magnum
Rinof
Rumba
Salsa
Turbo

relatieve
wortelproduktie

ras

relatief plantgetal

Overzicht van de eigenschappen van witlofrassen bij de wortelproduktie
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
Onderzoek 1991
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Een hoger cijfer geeft een betere rooibaarheid, een grotere hoeveelheid blad en een geringere vatbaarheid
voor meeldauw aan. *) ••• - geen gegevens bekend.
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Overzicht van de eigenschappen van witlofrassen bij de trek
De rassen zijn naar vroegheid gerangschikt.
Onderzoek 1991,
lof
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1 ) Een hoger cijfer geeft respectievelijk een vroeger ras, een betere oogstbaarheid, sluiting, uniformiteit en vorm
en een geringere gevoeligheid voor bruinrand aan. 2) Relatieve pittengte: pitiengte als percentage van de krophoogte.
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Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
A/ - / - — Bea

K: INRA, Versailles, Frankrijk.

Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Hybride, die goed voldoet in de vroege trek. Lijkt vooral bij teelt in warme zomers een goed resul
taat te geven.
Heeft een goede wortelproduktie en geeft een matig percentage opzetbare wortels. De rooibaarheid is vrij goed. Is in de vroege trek vrij vroeg forceerbaar. De lofproduktie is zeer matig en het
percentage klasse I is vrij goed. Het lof is vrij kort, voldoende gesloten, voldoende tot vrij goed
uniform en heeft een vrij goede vorm. De oogstbaarheid is voldoende tot vrij goed. De pit is ex
treem kort, weinig tot zeer weinig gevoelig voor bruinverkleuring en extreem weinig gevoelig voor
holheid. Is vrij gevoelig voor inwendig rood en weinig tot zeer weinig gevoelig voor bruinrand,
mits niet te rijp geoogst.
- 101 - — Daliva

K: Nunhems Zaden B.V., Haelen (LJ.

Hybride, die redelijk voldoet in de middenvroege trek. Is aan het einde van deze trekperiode ge
voelig voor sprantvorming.
Heeft een vrij goede wortelproduktie en geeft een vrij goed percentage opzetbare wortels. De
rooibaarheid is voldoende tot vrij goed. Vormt vrij veel blad, dat vrij vatbaar tot vatbaar is voor
meeldauw. Is in de middenvroege trek zeer vroeg forceerbaar. De lofproduktie is matig en het
percentage klasse I zeer goed. Het lof is lang, voldoende gesloten, voldoende tot vrij goed uni
form en heeft een matige tot voldoende vorm. De oogstbaarheid is voldoende tot vrij goed. De
pit is middelkort, zeer weinig gevoelig voor bruinverkleuring en extreem weinig gevoelig voor hol
heid. Is extreem weinig gevoelig voor inwendig rood en vrij weinig gevoelig voor bruinrand. Om
bruinrand te voorkomen, is het van groot belang het lof jong te oogsten.
- / - / O — Faro

K: Nunhems Zaden B.V., Haelen (LJ.

Hybride, die redelijk voldoet in de late trek.
Heeft een vrij goede wortelproduktie en geeft een vrij goed percentage opzetbare wortels. De
rooibaarheid is vrij goed. Vormt extreem veel blad, dat weinig tot zeer vatbaar is voor meeldauw.
Is in de late trek middelmatig vroeg forceerbaar. De lofproduktie en het percentage klasse I zijn
vrij goed. Het lof is lang, matig tot voldoende gesloten, matig tot voldoende uniform en heeft
een matige vorm. De oogstbaarheid is voldoende. De pit is middelkort en zeer weinig gevoelig
voor bruinverkleuring en holheid. Is weinig gevoelig voor inwendig rood en bruinrand.
- / - / N — Final

K: Hoquet Graines, Raillencourt, Frankrijk
V: Enza Zaden B. V., Enkhuizen.

Hybride, die beproevenswaardig is in de late trek.
Heeft een matige wortelproduktie en geeft een vrij goed percentage opzetbare wortels. De rooi
baarheid is vrij goed. Vormt zeer veel tot extreem veel blad, dat weinig vatbaar voor meeldauw
is. Is in de late trek middelmatig vroeg forceerbaar. De lofproduktie is matig en het percentage
klasseIis goed. Het lof is middelkort tot vrij kort, vrij goed gesloten, vrij goed uniform en heeft
een vrij goede vorm. De oogstbaarheid is vrij goed tot goed. De pit is middellang, weinig gevoe
lig voor bruinverkleuring en weinig gevoelig voor holheid. Is vrij gevoelig voor inwendig rood en
vrij weinig tot weinig gevoelig voor bruinrand.
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B/ - / - — Flash

K: INRA, Versailles, Frankrijk.

Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Hybride, die vrij goed voldoet in de vroege trek. Lijkt vooral bij teelt in wat koelere zomers een
goed resultaat te geven.
Heeft een goede wortelproduktie en geeft een vrij goed percentage opzetbare wortels. De rooibaarheid is voldoende tot vrij goed. Vormt veel tot zeer veel blad, dat vrij weinig vatbaar is voor
meeldauw. Is in de vroege trek zeer vroeg forceerbaar. De lofproduktie is matig en het percenta
ge klasse I vrij goed. Het lof is vrij kort, matig tot voldoende gesloten, voldoende tot vrij goed
uniform en heeft een voldoende tot vrij goede vorm. De oogstbaarheid is voldoende tot vrij goed.
De pit is zeer kort tot extreem kort, weinig tot zeer weinig gevoelig voor bruinverkleuring en ex
treem weinig gevoelig voor holheid. Is vrij weinig gevoelig voor inwendig rood en weinig gevoe
lig voor bruinrand.
N / - / - — Focus

K: Nunhems Zaden B.V., Haelen (L.).

Hybride, die beproevenswaardig is in de vroege trek.
Heeft een zeer goede wortelproduktie en geeft een goed percentage opzetbare wortels. De rooibaarheid is voldoende tot vrij goed. Vormt veel blad, dat weinig vatbaar voor meeldauw is. Is
in de vroege trek vrij vroeg forceerbaar. De lofproduktie is extreem goed en het percentage klas
se I is goed. Het lof is lang, grof, voldoende tot vrij goed gesloten, voldoende tot vrij goed uni
form en heeft een matige tot voldoende vorm. De oogstbaarheid is vrij goed tot goed. De pit
is zeer kort tot extreem kort, weinig gevoelig voor bruinverkleuring en iets gevoelig voor holheid.
Is vrij gevoelig voor inwendig rood en vrij weinig gevoelig voor bruinrand.
A/ - / - — Magnum

K: Hoquet Graines, RaiHencourt, Frankrijk.
V: Enza Zaden B. V., Enkhuizen.

Hybride, die goed voldoet in de vroege trek.
Heeft een vrij goede wortelproduktie en geeft een matig percentage opzetbare wortels. De rooibaarheid is vrij goed tot goed. Vormt veel blad, dat vrij weinig vatbaar is voor meeldauw. Is in
de vroege trek vroeg forceerbaar. De lofproduktie en het percentage klasse I zijn vrij goed. Het
lof is middelmatig lang, matig tot voldoende gesloten, voldoende uniform en heeft een voldoen
de vorm. De oogstbaarheid is voldoende tot vrij goed. De pit is extreem kort, weinig gevoelig
voor bruinverkleuring en extreem weinig gevoelig voor holheid. Is middelmatig gevoelig voor in
wendig rood en weinig tot zeer weinig gevoelig voor bruinrand.
- / - /A — Rinof

K: Nunhems Zaden B. V., Haelen (L.),

Hybride, die goed voldoet in de late trek.
Heeft een goede wortelproduktie en geeft een goed tot zeer goed percentage opzetbare wortels.
De rooibaarheid is zeer goed, maar er kan vrij veel breuk optreden. Vormt zeer veel blad, dat
zeer weinig vatbaar is voor meeldauw. Is in de late trek middelmatig vroeg forceerbaar. De lof
produktie is vrij goed en het percentage klasse I is goed. Het lof is middelkort, voldoende tot
vrij goed gesloten, en heeft een voldoende tot vrij goede uniformiteit en vorm. De oogstbaarheid
is vrij goed. De pit is middelkort en zeer weinig gevoelig voor bruinverkleuring en holheid. Is vrij
gevoelig voor inwendig rood en vrij weinig gevoelig voor bruinrand.
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- /O/- — Rumba

K: Clause SA, Brétigny-sur-Orge, Frankrijk.
V: Huizer Zaden Holland B. V., Ridderkerk.

Hybride, die redelijk voldoet in de middenvroege trek.
Heeft een goede wortelproduktie en geeft een matig percentage opzetbare wortels. De rooibaarheid is voldoende tot vrij goed. Dit ras vormt veel tot zeer veel blad, dat vrij weinig tot weinig
vatbaar is voor meeldauw. Is in de middenvroege trek vrij vroeg forceerbaar. De lofproduktie en
het percentage klasse I zijn goed. Het lof is vrij lang, matig tot voldoende gesloten en heeft een
voldoende uniformiteit en vorm. De oogstbaarheid is voldoende tot vrij goed. De pit is middelkort, vrij weinig tot weinig gevoelig voor bruinverkleuring en extreem weinig gevoelig voor hol
heid. Is weinig tot zeer weinig gevoelig voor inwendig rood en weinig gevoelig voor bruinrand.
Lijkt iets gevoelig voor point noir.
- / N / N — Salsa

K: Clause SA Brétigny-sur-Orge, Frankrijk.
V: Huizer Zaden Holland B. V., Ridderkerk.

Hybride, die beproevenswaardig is in de middenvroege en de late trek.
Heeft een goede wortelproduktie en geeft een matig percentage opzetbare wortels. De rooibaarheid is voldoende tot vrij goed. Vormt veel tot zeer veel blad, dat vrij weinig tot weinig vatbaar
voor meeldauw is. Is in de middenvroege trek middelmatig vroeg forceerbaar. De lofproduktie
is goed tot zeer goed en het percentage klasse Iis zeer goed. Het lof is middelkort, voldoende
gesloten, voldoende tot vrij goed uniform en heeft een voldoende vorm. De oogstbaarheid is vol
doende tot vrij goed. De pit is middelkort, zeer weinig gevoelig voor bruinverkleuring en extreem
weinig gevoelig voor holheid. Is zeer weinig gevoelig voor inwendig rood en weinig gevoelig voor
bruinrand.
Is in de late trek middelmatig vroeg forceerbaar. De lofproduktie is dan zeer goed en het percen
tage klasse I goed. Het lof is middelkort, matig tot voldoende gesloten, voldoende tot vrij goed
uniform, en heeft een voldoende vorm. De oogstbaarheid is voldoende. De pit is middellang,
weinig tot zeer weinig gevoelig voor bruinverkleuring en weinig gevoelig voor holheid. Is extreem
weinig gevoelig voor inwendig rood en zeer weinig gevoelig voor bruinrand.
A/— / — — Turbo

K: IN RA, Versailles, Frankrijk.

Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Hybride, die goed voldoet in de vroege trek.
Heeft een vrij goede wortelproduktie en geeft een goed percentage opzetbare wortels. De rooibaarheid is vrij goed. Vormt veel blad, dat vrij weinig vatbaar is voor meeldauw. Is in de vroege
trek vrij vroeg forceerbaar. De lofproduktie en het percentage klasse I zijn vrij goed. Het lof is
middelkort, matig tot voldoende gesloten, voldoende uniform en heeft een voldoende vorm. De
oogstbaarheid is voldoende tot vrij goed. De pit is extreem kort, weinig gevoelig voor bruinver
kleuring en extreem weinig gevoelig voor holheid. Is middelmatig gevoelig voor inwendig rood
en weinig tot zeer weinig gevoelig voor bruinrand.
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(Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DCJ
Het areaal wittekool voor de herfst- en de bewaarteelt bedroeg in 1991 respectievelijk 532 en 1.045
ha. De handelsproduktie bedroeg 107,6 miljoen kg ter waarde van 65,6 miljoen gulden. De teelt
wordt onderverdeeld in: een teelt voor de verse markt, een teelt voor de industrie en een bewaar
teelt. De laatste jaren schommelt het contractareaal voor de produktie van zuurkool tussen de
100 en 400 ha. In 1991 bedroeg dit areaal 253 ha. Voor de teelt van wittekool is Noord-Holland
veruit de belangrijkste provincie.
Voor de teelt voor de verse markt wordt onderscheid gemaakt in: een vroege teelt, een zomerteelt, een herfstteelt en een bewaarteelt. Voor de verse markt gaat het om de produktie van kooltjes
met een gewicht van ongeveer een kilo. De rassen worden bij hoge plantgetallen geteeld, omdat
anders de produktie per ha achterblijft. De vroege teelt heeft een zeer kleine omvang. Er worden
vaak rassen van het Gouden Akker- of Vroeg Wit-type gebruikt. Deze worden bij niet te hoge
plantgetallen (40.000 tot 50.000 planten per ha) geteeld, omdat anders verlating optreedt. Deze
rassen hebben vooral waarde als primeur. Vanwege de betere structuur en vulling wil de handel
liefst zo snel mogelijk overschakelen op rassen van het Vroege Deen-type. Deze worden dan ook
volop gebruikt in de zomerteelt. De vroegste rassen in deze teelt zijn vaak tussentypen tussen
het Vroeg Wit- en Vroege Deen-type en hebben een vastere structuur en een betere vulling dan
de rassen uit de vroege teelt. Dankzij hun zeer goede uniformiteit kunnen deze rassen bij zeer
hoge plantgetallen (80.000 planten per ha) geteeld worden. Voor de herfstteelt worden latere rassen
gebruikt, die echter minder hoge plantgetallen kunnen verdragen en daarom veelal bij 60.000 planten
per ha worden geteeld. Enkele van deze rassen kunnen ook lange tijd bewaard worden. Voor
deze bewaarteelt voor de verse markt neemt de belangstelling de laatste jaren toe. Voor lange
bewaring tot na maart geven alleen rassen van het Bewaardeen-type goede resultaten. Voor be
waring tot februari kunnen ook rassen van het Herfstdeen-type gebruikt worden. Deze rassen
kunnen door hun snelle groei in een nateelt gebruikt worden. Lange bewaring is echter niet mo
gelijk. Ook moet het ontraden worden deze snelgroeiende rassen overrijp te oogsten, omdat dan
tijdens de bewaring de kans op inwendig rand sterk toeneemt.
Veel wittekool wordt door de industrie verwerkt. Een belangrijk deel wordt gebruikt voor de ver
werking tot zuurkool. Vanaf eind augustus tot februari verwerken Nederlandse en buitenlandse
bedrijven ongeveer één derde van de handelsproduktie tot zuurkool. Een groot deel van deze
kool wordt op contract geteeld. De rassen worden geteeld bij een plantgetal van circa 26.000
planten per ha. Men krijgt dan zware kolen met een gewicht van 4 tot 5 kg. Vanaf half december
wordt veelal kool verwerkt die bewaard is. Ook wordt kool bijgekocht die bij het omleggen van
bewaarkool voortijdig geruimd wordt. De laatste jaren neemt de belangstelling voor verwerkte
kool in salades en bamipakketten toe. Hiervoor worden kolen met een gewicht van 2 tot 4 kg
gebruikt. Veelal wordt deze kool door groentesnijbedrijven met andere groenten gemengd. Ook
in het buitenland, met name in Engeland en de Verenigde Staten, wordt kool van dit gewicht
veel gebruikt voor de produktie van Cole-slaw. Veel gesneden kool is afkomstig uit de bewaar
teelt. Deze teelt vormt de hoofdmoot met ongeveer 65% van het totale areaal aan wittekool.
Rassen voor deze teelt worden bij circa 30.000 planten per ha geteeld en zijn van het Bewaardeentype. Men krijgt dan veelal kolen van 2 tot 3,5 kg. De kleinste kooltjes uit deze teelt worden afge
zet op de verse markt. Soms worden hiervoor ook gehalveerde, zwaardere kolen gebruikt. Het
belang van deze afzetvorm neemt echter af. De zwaardere kool wordt veelal in gesneden vorm
afgezet. De zwaarste kolen worden wel door de zuurkoolindustrie bij schaarste bijgekocht.
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Belangrijke eigenschappen die bij de rassenkeuze een rol spelen, zijn:
Type. Voor de verse markt worden in de vroege teelt nagenoeg alleen hybriden van het Gouden
Akker- en het Vroeg Wit-type gebruikt. De handel prefereert echter een deenachtige kool. Daar
om wordt voor de zomerteelt zo snel mogelijk overgeschakeld op dit type. Voor de herfstteelt
en de lange bewaring worden alleen Denen gebruikt. Herfstdenen met een kortere groeiperiode
dan Bewaardenen kunnen wel korte tijd bewaard worden. De zuurkoolindustrie begint met hy
briden van het Vroeg Wit- of Herfstwit-type, maar schakelt zo snel mogelijk over naar hybriden
van het Herfstdeen-type. Deze hebben namelijk een hoger drogestofgehalte (hoger rendement)
en een langere en fijnere snit. Alle aanbevolen rassen zijn hybriden.
Vroegheid. Voor oogstspreiding kunnen rassen gekozen worden met uiteenlopende vroegheid.
Voor de vroege teelt is een korte groeiduur in verband met primeurprijzen gewenst. Ook voor
een nateelt is inzicht in de groeiduur van de rassen belangrijk.
Lengte oogsttraject. Om de oogst zowel voor de verse markt als voor de industrie enigszins te
kunnen spreiden, verdienen rassen die gedurende langere tijd op het veld kunnen blijven staan
de voorkeur.
Uniformiteit. Een goede uniformiteit is vooral bij hoge standdichtheden van groot belang. Ras
sen met een slechte uniformiteit geven dan te veel verschil in koolgewicht, waardoor veel kolen
niet geoogst kunnen worden omdat ze te klein blijven. Ook geen of een laag percentage inteeltplanten is gewenst.
Bladeigenschappen. De hoeveelheid omblad is mede bepalend voor de plantafstand. Voor het
telen van kleine kooltjes bij hoge plantgetallen is niet te veel omblad gewenst. Kool die goed in
het blad verscholen zit, is minder kwetsbaar bij slecht weer (hagel), hetgeen vooral in de herfst
van belang is. Het buitenblad moet strak om de kool zitten en fijn zijn.
Fysiologische ziekten. Rand uit zich door verdroging van de bladrand in de kool. Bij sterke aan
tasting wordt deze licht- tot donkerbruin. Tussen de rassen bestaan duidelijke verschillen in ge
voeligheid voor rand. Vooral bij bewaring van produktieve Herfstdenen die overrijp geoogst wor
den, neemt de kans op het optreden van rand tijdens de bewaring sterk toe. Bij de bewaarkool
wordt dit ook wel 'zwart' of 'varkensvlekken' genoemd. Tijdens de bewaring wordt de aantasting
sterker naarmate de bewaartemperatuur hoger is. Ook 'grijs' kan tijdens de bewaring optreden.
De oorzaak hiervan is niet bekend. De mate van aantasting kan van perceel tot perceel en van
jaar tot jaar verschillen. Tussen de aanbevolen rassen komen verschillen voor in de gevoeligheid
voor 'grijs'.
Inwendige kwaliteit. Voor de produktie van zuurkool en voor salades moet het blad dun en fijn
generfd zijn. De kool moet inwendig een witte tot crème kleur hebben en na snijden een lange,
regelmatige, fijne snit geven. De pit moet uniform van lengte, recht, kort en niet te breed zijn.
Ook voor de verse markt moet de pit niet te lang zijn.
Inhoudsstoffen. Het vitamine C-gehalte speelt een belangrijke rol bij de produktie van zuurkool.
Een goed vitamine C-gehalte voorkomt oxydatie en verkleuring van het produkt. Vooral zuurkool
die lange tijd in de put bewaard wordt, moet aanvankelijk een hoog gehalte aan vitamine C heb
ben, waardoor tijdens de bewaring, waarbij het vitamine C-gehalte afneemt, en bij afzet, de kwa
liteit goed blijft. Het nitraatgehalte is van minder groot belang voor de kwaliteit van de zuurkool.
Rassen met een hoog drogestofgehalte geven bij industriële verwerking een beter rendement.
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Kleur. Bij de afzet van bewaarkool op de verse markt is na bewaring een zo groen mogelijke,
frisse kleur gewenst. Een bleekgele, afgeleefde kool wordt niet gewaardeerd. Voor de produktie
van salades en dergelijke is de uitwendige kleur minder belangrijk.
Roodverkleuring. In het handelskanaal kan de kool onder invloed van licht rood gaan verkleu
ren. Deze verkleuring hangt af van het anthocyaangehalte van de kool. Soms is de verkleuring
al op het veld zichtbaar. Tussen rassen bestaan grote verschillen in gevoeligheid hiervoor. Bij
gevoelige rassen kan de kool na de oogst al na één dag verkleuren.
Ziekten en plagen. Tussen rassen komen grote verschillen in de gevoeligheid voor ziekten voor.
Bij witte kool zijn vooral meeldauw (Erysiphe cruciferarum), valse meeldauw (Peronospora para
sitica), bladvlekkenziekte (Mycosphaerella brassicicola) en witte roest (Albugo Candida) van be
lang. Ook komen grote verschillen voor in aantasting door trips.
Rassentabel met rubricering naar teeltwijze
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
kleine kool voor verse markt
ras
Almanac
Apex
Atria
Balbro
Benson
Bently
Bingo
Bison
Carlton
Castello
Delphi
Delus
Destiny
Erdeno
Galaxy
Histona
Krautkaiser
Lennox
Metis
Morgan
National
Olympiade
Parel
Ramco
Rinda
Slawdena
Strukton

vroege
teelt

zomerteelt

-

herfstteelt

-

-

bewaarteelt
-

A

teelt voor
verwerking
tot zuurkool

bewaarteelt

A

—

-

-

-

-

-

-

A

-

B
A
_

-

-

-

-

-

-

-

-

A
A

A
B

A

_

A
-

A

A

-

A
-

-

-

-

-

-

A

-

-

—

-

-

-

-

-

-

-

B

_

B
A

-

_
_

-

-

_

_
-

_
_

_

B
N
A

A

-

A

-

-

-

-

-

-

-

B

-

A

-

—

A
A

-

A

-

_

-

_

_

A
-

-

-

-

-

-

—

A

-
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Overzicht van de eigenschappen van wittekoolrassen voor de zomer- en de herfstteelt voor
de verse markt
Zomerteelt: 80.000 planten per ha. Herfstteelt: 67.000 planten per ha.
De rassen zijn naar vroegheid gerangschikt.
Onderzoek 1990.
inwendige kwaliteit

en
cd

o

Zomerteelt
Destiny
Metis
Castello

88
89
93

7
8
75

49
52
46

55
6
7

Herfstteelt
Bingo
Delus
Apex
National
Slawdena
Bison

109
113
115
115
124
131

55
7
7
6
75
6

56
48
43
50
51
56

55
65
75
6
65
55

3
8

1) Groeiduur: aantal dagen tussen planten en oogsten. 2) Een hoger cijfer betekent respectievelijk een betere
uniformiteit en een betere vulling. 3) Relatieve pitlengte: pitlengte als percentage van de koolhoogte. 4) Een
hoger cijfer betekent een betere inwendige kwaliteit bij vervroeging,
- geen gegevens bekend.
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Overzicht van de eigenschappen van wittekoolrassen voor de bewaarteelt voor de verse markt
Plantgetal: 67.000 planten per ha.
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
Onderzoek 1990.
na bewaring

gevoeligheid voor

0)~
~ 03

o
a

ras
Bingo
Morgan
National

65
4

~

co

115
75
109

85

85
85

>
-a
o
o

-q
cd

a
75
75
7

65

6
65
65

65

7

5
6

8

<u
"o
5
™

65

) Een hoger cijfer betekent respectievelijk een hoger percentage klasse I, een betere peibaarheid, kleur, uni
formiteit en inwendige kwaliteit, en een geringere gevoeligheid voor trips, 'grijs' en roodverkleuring in het han
delskanaal.

1

Overzicht van de eigenschappen van wittekoolrassen voor de produktie van zuurkool
Plantgetal: 26.000 planten per ha.
De rassen zijn naar vroegheid gerangschikt.
Onderzoek 1989.

o

q.
•g

'<d
o

Histona
Rinda
Almanac
Krautkaiser
Carlton
Ramco
Atria
Erdeno
Olympiade
Strukton

102
106
114
142
151
159
164
178
182
182

6
75
8
7
75
6
7
65
7
8

8,9
10,5
9,9
10,4
8,4
12,3
11,4
10,0
9,5
10,9

41
47
42
47
34
52
52
41
40
49

55
7
7
7
75
65
65
65
65
7

55
65
7
75
75
6
65
55
55
7

77
90
102
107
108
116
101
105
100
95

7,5
7,4
7,1
7,6
8,3
7,9
8,7
9,0
9,6
8,7

1)

Groeiduur: aantal dagen tussen planten en oogsten. 2) Een hoger cijfer betekent respectievelijk een betere
uniformiteit, vulling en structuur. 3) Relatieve pitlengte: pitlengte als percentage van de koolhoogte.
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Overzicht van de eigenschappen van wittekoolrassen voor de bewaarteelt
Plantgetal: 33.000 planten per ha.
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
Onderzoek 1989.
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) Een hoger cijfer betekent respectievelijk een hoger percentage kiasse I, een betere pelbaarheidkleur, uni
formiteit, kwaliteit struk en inwendige kwaliteit en een geringere gevoeligheid voor trips, mycosphaerelia en
roodverkleuring in het handelskanaal.
1

Rasbeschrijvingen
De rassen zijn per teeltwijze alfabetisch gerangschikt.

Kleine kool voor de verse markt
— /— /A/ — / — / — — Apex

K: Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.

Voldoet goed in de herfstteelt voor de verse markt.
Zeer late hybride met een vrij goede uniformiteit. De pit is vrij kort tot kort en de vulling vrij goed
tot goed. Lijkt weinig vatbaar voor meeldauw en witte roest, vrij weinig vatbaar voor valse meel
dauw en vatbaar voor mycosphaerelia. Lijkt zeer gevoelig voor trips en roodverkleuring in het
handelskanaal.
B/-

— Balbro

K: Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.

Voldoet vrij goed in de vroege teelt voor de verse markt.
Vroege hybride met een voldoende uniformiteit en een zeer kort oogsttraject. De pit is middelkort tot vrij kort en de vulling matig. Bij vervroeging is de vulling matig tot onvoldoende. Is vrij
weinig gevoelig voor barsten en ongevoelig voor roodverkleuring in het handelskanaal.
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A/ - / - / - / -!- — Benson

Kw.r. 1989. K: Bejo Zaden B.V., Warmenhuizen.

Voldoet goed in de vroege teelt voor de verse markt.
Zeer vroege hybride met een voldoende uniformiteit en een extreem kort oogsttraject. De pit is
lang en de vulling matig tot onvoldoende. Bij vervroeging is de vulling onvoldoende tot slecht.
Is zeer gevoelig voor barsten en ongevoelig voor roodverkleuring in het handelskanaal.
- /- /A/A/- /- — Bingo

K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen,

Voldoet goed in de herfstteelt en de bewaarteelt voor de verse markt.
Late tot zeer late hybride met een matige tot voldoende uniformiteit. De pit is vrij lang tot lang
en de vulling matig tot voldoende. Lijkt weinig vatbaar voor meeldauw, vrij weinig vatbaar voor
valse meeldauw en witte roest en vatbaar voor mycosphaerella. Lijkt vrij weinig gevoelig voor
trips en roodverkleuring in het handelskanaal.
Voor bewaring is de produktie zeer goed en het percentage niet-oogstbare kool laag. Het bewaarverlies is laag en het percentage klasse Ina bewaring is goed tot zeer goed. De pelbaarheid
is vrij goed tot goed. Na bewaring is de kleur voldoende tot vrij goed en zijn de uniformiteit en
de inwendige kwaliteit voldoende. Is zeer weinig vatbaar voor grijs, vrij weinig tot weinig gevoe
lig voor trips en vrij weinig gevoelig voor roodverkleuring in het handelskanaal.
- / — / B/ - / - / - — B i s o n

K: Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.

Voldoet vrij goed in de herfstteelt voor de verse markt.
Extreem late hybride met een voldoende uniformiteit. De pit is vrij lang tot lang en de vulling
matig tot voldoende. Lijkt weinig vatbaar voor mycosphaerella, meeldauw en witte roest en vrij
weinig vatbaar voor valse meeldauw. Lijkt vrij weinig gevoelig voor trips en gevoelig voor rood
verkleuring in het handelskanaal. Bij weinig vruchtwisseling kan de kwaliteit van de struk te wen
sen over laten.
- / A / - / - / - / - — C a s t e l l o K: Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht.
Voldoet goed in de zomerteelt voor de verse markt.
Middelvroege hybride met een vrij goede tot goede uniformiteit. De pit is vrij kort en de vulling
vrij goed. Bij vervroeging is de vulling goed. Lijkt weinig vatbaar voor mycosphaerella en witte
roest en vrij weinig vatbaar voor meeldauw en valse meeldauw. Lijkt weinig gevoelig voor trips
en roodverkleuring in het handelskanaal.
A / — /- / - / — /- — D e l p h i

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Voldoet goed in de vroege teelt voor de verse markt.
Zeer vroege hybride met een voldoende uniformiteit en een zeer kort tot extreem kort oogsttra
ject. De pit is vrij lang tot lang en de vulling matig. Bij vervroeging is de vulling ook matig. Is
zeer gevoelig voor barsten en ongevoelig voor roodverkleuring in het handelskanaal.
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- /- / A / - /- /- — Delus

K: flora/

S/u/s, Enkhuizen.

Voldoet goed in in de herfstteelt voor de verse markt.
Zeer late hybride met een vrij goede uniformiteit. De pit is middelkort tot vrij kort en de vulling
voldoende tot vrij goed. Lijkt weinig vatbaar voor meeldauw, vrij weinig vatbaar voor valse meel
dauw en mycosphaerella en zeer vatbaar voor witte roest. Lijkt gevoelig voor roodverkleuring
in het handelskanaal en zeer gevoelig voor trips.
- /A/ — / — / — / — — Destiny

K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Voldoet goed in de zomerteelt voor de verse markt.
Vrij vroege hybride met een vrij goede uniformiteit. De pit is middenkort en de vulling matig tot
voldoende. Lijkt weinig vatbaar voor mycosphaerella, valse meeldauw en meeldauw en vrij wei
nig vatbaar voor witte roest. Lijkt gevoelig voor trips en weinig gevoelig voor roodverkleuring
in het handelskanaal.
- / B/ -

— Metis

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Voldoet vrij goed in de zomerteelt voor de verse markt.
Vrij vroege hybride met een goede uniformiteit. De pit is middellang en de vulling voldoende.
Bij vervroeging is de vulling slecht. Lijkt vatbaar voor meeldauw en witte roest en weinig vatbaar
voor mycosphaerella en valse meeldauw. Lijkt gevoelig voor trips en zeer gevoelig voor roodver
kleuring in het handelskanaal.
- / — / — / N / - / - — IVlorgan

Kw.r. 1991. K: Bejo Zaden B.V., Warmenhuizen.

Is beproevenswaardig in de bewaarteelt voor de verse markt. Is vooral geschikt voor teelt op wat
groeikrachtigere gronden.
Extreem late hybride met een zeer slechte produktie voor bewaring en een vrij laag percentage
niet-oogstbare kool. Het bewaarverlies is vrij laag en het percentage klasse I na bewaring goed
tot zeer goed. De pelbaarheid is vrij goed tot goed. Na bewaring is de kleur goed, de uniformiteit
voldoende tot vrij goed en de inwendige kwaliteit voldoende. Is vrij gevoelig voor trips en zeer
weinig gevoelig voor grijs en roodverkleuring in het handelskanaal.
- / - / A / A / - / - — National

Kw.r. 1991. K: Bejo Zaden B.V., Warmenhuizen.

Voldoet goed in de herfstteelt en de bewaarteelt voor de verse markt. Is vooral geschikt voor
teelt op wat minder groeikrachtige gronden.
Zeer late hybride met een voldoende uniformiteit. De pit is middelkort en de vulling voldoende.
Lijkt weinig vatbaar voor witte roest, vrij weinig vatbaar voor valse meeldauw, vatbaar voor meel
dauw en zeer vatbaar voor mycosphaerella. Lijkt vrij weinig gevoelig voor trips en roodverkleu
ring in het handelskanaal.
Voor bewaring is de produktie goed tot zeer goed en het percentage niet-oogstbare kool vrij laag.
Het bewaarverlies is vrij laag en het percentage klasseI na bewaring goed tot zeer goed. De pel
baarheid is vrij goed. Na bewaring is de kleur vrij goed, de uniformiteit voldoende tot vrij goed
en de inwendige kwaliteit voldoende. Is vrij weinig gevoelig voor trips, zeer weinig gevoelig voor
grijs en weinig gevoelig voor roodverkleuring in het handelskanaal.
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A/ - / - / - / - / - — Parel

K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Voldoet goed in de vroege teelt voor de verse markt.
Zeer vroege tot extreem vroege hybride met een voldoende uniformiteit en een extreem kort oogsttraject. De pit is vrij lang tot lang en de vulling matig tot onvoldoende. Is zeer gevoelig voor barsten
en lijkt ongevoelig voor roodverkleuring in het handelskanaal.
— / — /A/ — /— / — — Slawdena

K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Voldoet goed in de herfstteelt voor de verse markt.
Zeer late tot extreem late hybride met een vrij goede tot goede uniformiteit. De pit is middellang
en de vulling voldoende tot vrij goed. Lijkt weinig vatbaar voor meeldauw, vrij weinig vatbaar
voor valse meeldauw en vatbaar voor mycosphaerella en witte roest. Lijkt zeer gevoelig voor trips
en roodverkleuring in het handelskanaal.

Wittekool voor de produktie van zuurkool
— / — / — / — /A/ — — Almanac

Kw.r. 7991. K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Voldoet goed in de teelt voor zuurkool.
Vroege tot zeer vroege hybride met middelmatig veel omblad en een goede uniformiteit. De pit
is kort en de vulling en de structuur zijn vrij goed. De produktie is goed, het drogestofgehalte
laag, het nitraatgehalte zeer hoog en het vitamine C-gehalte middelmatig hoog. Is weinig tot zeer
weinig vatbaar voor mycosphaerella en vrij vatbaar voor valse meeldauw.
/ Al — — Atria

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Voldoet goed in de teelt voor zuurkool.
Vrij late hybride met veel tot zeer veel omblad en een vrij goede uniformiteit. De pit is middellang
en de vulling en de structuur zijn voldoende tot vrij goed. De produktie is goed, het drogestofge
halte hoog, het nitraatgehalte laag en het vitamine C-gehalte hoog. Is weinig vatbaar voor my
cosphaerella en weinig tot zeer weinig vatbaar voor valse meeldauw.
- / - / - / - / A l - — Carlton

K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Voldoet goed in de teelt voor zuurkool.
Vrij vroege hybride met veel tot zeer veel omblad en een vrij goede tot goede uniformiteit. De
pit is extreem kort en de vulling en de structuur zijn vrij goed tot goed. De produktie is goed
tot zeer goed, het drogestofgehalte vrij hoog, het nitraatgehalte hoog en het vitamine C-gehalte
hoog. Is zeer weinig vatbaar voor mycosphaerella en weinig vatbaar voor valse meeldauw.
- / - / - / - / B / - — Erdeno

K: Sluis & Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Voldoet vrij goed in de teelt voor zuurkool; is vrij grof.
Late hybride met veel omblad en een voldoende tot vrij goede uniformiteit. De pit is kort, de
vulling voldoende tot vrij goed en de structuur matig tot voldoende. De produktie is goed tot
zeer goed, het drogestofgehalte hoog tot zeer hoog, het nitraatgehalte vrij laag en het vitamine
C-gehalte zeer hoog. Is zeer weinig vatbaar voor mycosphaerella en valse meeldauw. Kan op
het veld rood verkleuren.
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- / - / - / - /B/ - — Histona

K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Voldoet vrij goed in de teelt voor zuurkool. Is alleen van belang voor de vroege produktie van
zuurkool.
Zeer vroege hybride met vrij weinig omblad en een voldoende uniformiteit. De pit is kort en de
vulling en de structuur zijn matig tot voldoende. De produktie is zeer slecht, het drogestofgehal
te vrij laag tot laag, het nitraatgehalte zeer hoog en het vitamine C-gehalte middelmatig hoog.
Is weinig tot zeer weinig vatbaar voor mycosphaerella en vatbaar voor valse meeldauw.
/ A / - — Krautkaiser

Kw.r. 1987. K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Voldoet goed in de teelt voor zuurkool.
Middelvroege tot vrij vroege hybride met veel omblad en een vrij goede uniformiteit. De pit is
middelkort tot vrij kort, de vulling vrij goed en de structuur vrij goed tot goed. De produktie is
goed tot zeer goed, het drogestofgehalte vrij laag, het nitraatgehalte middelmatig laag en het
vitamine C-gehalte vrij hoog. Is weinig tot zeer weinig vatbaar voor mycosphaerella en vrij weinig
vatbaar voor valse meeldauw.
— / — / — / — /B/ — — Olympiade

K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Is beproevenswaardig in de teelt voor zuurkool.
Zeer late hybride met veel omblad en een vrij goede uniformiteit. De pit is kort tot zeer kort, de
vulling voldoende tot vrij goed en de structuur matig tot voldoende. De produktie is goed, het
drogestofgehalte hoog tot zeer hoog, het nitraatgehalte laag tot zeer laag en het vitamine C-gehalte
zeer hoog. Is weinig tot zeer weinig vatbaar voor mycosphaerella en valse meeldauw. Kan op
het veld rood verkleuren.
/A/ - — Ramco

K: Sluis & Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Voldoet goed in de teelt voor zuurkool.
Vrij vroege hybride met veel omblad en een voldoende uniformiteit. De pit is middellang, de vul
ling voldoende tot vrij goed en de structuur voldoende. De produktie is zeer goed tot extreem
goed, het drogestofgehalte vrij laag, het nitraatgehalte middelmatig laag en het vitamine C-gehalte
hoog. Is weinig vatbaar voor mycosphaerella en weinig tot zeer weinig vatbaar voor valse meeldauw.
/A/ - — Rinda

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Voldoet goed in de teelt voor zuurkool. Is vooral geschikt voor de teelt voor de vroege produktie
van zuurkool.
Vroege tot zeer vroege hybride met vrij veel omblad en een vrij goede tot goede uniformiteit.
De pit is middelkort tot vrij kort, de vulling vrij goed en de structuur voldoende tot vrij goed. De
produktie is vrij goed, het drogestofgehalte is laag, het nitraatgehalte hoog en het vitamine Cgehalte vrij hoog. Is weinig vatbaar voor mycosphaerella en vrij vatbaar voor valse meeldauw.
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- / - / - / - / A / - — Strukton

K: Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht.

Voldoet goed in de teelt voor zuurkool.
Zeer late hybride met vrij veel omblad en een goede uniformiteit. De pit is middelkort en de vul
ling en de structuur zijn vrij goed. De produktie is vrij goed, het drogestofgehalte hoog, het ni
traatgehalte zeer laag en het vitamine C-gehalte zeer hoog. Is vrij weinig vatbaar voor mycosphaerella en weinig vatbaar voor valse meeldauw.

Wittekool voor de bewaarteelt
— / — / — / — /—/A — Bently

Kw.r. 1991. K: Bejo Zaden B.V., Warmenhuizen.

Hybride die goed voldoet in de bewaarteelt.
Vormt veel omblad en heeft een kool die vrij diep in het blad verscholen zit. Voor bewaring is
de produktie vrij goed. Het bewaarverlies is laag en het percentage klasse I na bewaring zeer
hoog tot extreem hoog. De pelbaarheid is vrij goed. Na bewaring zijn de kleur, de uniformiteit
en inwendige kwaliteit voldoende tot vrij goed. De kwaliteit van de struk is voldoende. De kool
is weinig gevoelig voor trips en roodverkleuring in het handelskanaal en weinig tot zeer weinig
vatbaar voor mycosphaerella.
- / A — Bingo

K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Hybride die goed voldoet in de bewaarteelt.
Vormt vrij veel tot veel omblad en heeft een kool die vrij diep in het blad verscholen zit. Voor
bewaring is de produktie goed. Het bewaarverlies is vrij laag en het percentage klasseI na bewa
ring zeer hoog. De pelbaarheid is vrij goed. Na bewaring zijn de kleur en de inwendige kwaliteit
voldoende tot vrij goed. De uniformiteit is matig tot voldoende en de kwaliteit van de struk vrij
goed. De kool is vrij gevoelig voor trips, vrij weinig tot weinig vatbaar voor mycosphaerella en
zeer weinig gevoelig voor roodverkleuring in het handelskanaal.
— / — / — / — / — /A — Galaxy

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Hybride die goed voldoet in de bewaarteelt.
Vormt veel tot zeer veel omblad en heeft een kool die vrij diep tot diep in het blad verscholen
zit. Voor bewaring is de produktie goed tot zeer goed. Het bewaarverlies is laag en het percenta
ge klasse I na bewaring zeer hoog. De pelbaarheid is vrij goed tot goed. Na bewaring zijn de
kleur, de uniformiteit en de inwendige kwaliteit voldoende. De kwaliteit van de struk is vrij goed
tot goed. De kool is extreem weinig gevoelig voor trips, weinig vatbaar voor mycosphaerella en
weinig gevoelig voor roodverkleuring in het handelskanaal.
— / — / — / — / — /A — Lennox

K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Hybride die goed voldoet in de bewaarteelt.
Vormt veel tot zeer veel omblad en heeft een kool die diep in het blad verscholen zit. Voor bewa
ring is de produktie vrij goed. Het bewaarverlies is vrij laag en het percentage klasse Ina bewa
ring zeer hoog tot extreem hoog. De pelbaarheid is voldoende. Na bewaring zijn de kleur en de
kwaliteit van de struk vrij goed. De uniformiteit is voldoende en de inwendige kwaliteit voldoen
de tot vrij goed. De kool is vrij gevoelig voor trips, vrij vatbaar voor mycosphaerella en gevoelig
voor roodverkleuring in het handelskanaal.
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Wortel
(Daucus carota LJ
De wortel, ook wel peen genoemd, is één van de belangrijkste vollegrondsgroenten met een areaal
van ongeveer 7.452 ha in 1991. Daarvan werd circa 4.342 ha op contract geteeld. De handelsproduktie in 1991 bedroeg 428 miljoen kg ter waarde van 122 miljoen gulden.
Bij de teelt van wortelen wordt van oudsher onderscheid gemaakt tussen bospeen, waspeen en
grove peen of winterpeen. Daarnaast bestaat ook de teelt van peen van het type Parijse Markt.
Bij grove peen zijn door een gewijzigde vraag en de komst van hybriderassen tal van overgangs
vormen tussen fijne peen en de van oudsher bekende winterpeen ontstaan. De teelt is tegen
woordig toegespitst op verschillende deelmarkten, waarbij de volgende onderverdeling gemaakt
kan worden: B-peen, BC-peen, C-peen, CD-peen, waspeen voor de industrie en grove peen voor
de industrie. De teelt van B-peen en BC-peen is duidelijk in opmars, terwijl de traditionele teelt
van winterpeen wat lijkt af te nemen. De term waspeen wekt verwarring, omdat tegenwoordig
vrijwel alle peen gewassen wordt aangevoerd. Om deze reden wordt in dit hoofdstuk de term
fijne peen gebruikt.
Bospeen. De oppervlakte aan bospeen is de laatste jaren gestegen van 368 ha in 1985 tot 988
ha in 1990. In 1991 daalde het areaal weer naar 792 ha. De handelsproduktie van bospeen uit
de vollegrond bedroeg in 1991 ruim 16,6 miljoen kg ter waarde van 14,5 miljoen gulden. NoordBrabant is met 688 ha in 1991 het belangrijkste teeltgebied. Daarnaast hebben de provincies Lim
burg en Noord-Holland een klein areaal bospeen. Hoewel de export groeit, is bospeen voor circa
70% bestemd voor de binnenlandse markt.
Bij de bospeenteelt wordt onderscheid gemaakt tussen de bedekte vroege teelt (platglas, plastic
folie of agryl), de onbedekte vroege teelt, de zomer- en de herfstteelt. Bij de platglasteelt, die
weinig meer voorkomt, wordt tussen november en eind januari gezaaid, terwijl voor de bedekte
vollegrondsteelt na begin januari wordt gezaaid. De andere teelten worden gezaaid in de periode
van eind maart tot begin augustus. De oogst begint dan begin juni met die van de bedekte teel
ten en eindigt eind november met die van de herfstteelt. De teelt van bospeen vraagt vrij veel
arbeid. In plaats van normaal zaad gaat men steeds meer over op precisiezaad of pillenzaad, waar
door een uniformer en kwalitatief beter produkt geoogst kan worden. Dit levert naast een vrij
aanzienlijke arbeidsbesparing ook nog een opbrengstverhoging op als gevolg van minder uitval.
De laatste jaren wordt voor een groot deel gebruik gemaakt van de hybride Mokum.
Fijne peen. Onder fijne peen wordt verstaan peen met een gewicht tussen 12 en 150 gram. Voor
de verse markt wordt de peen geteeld bij 200 tot 400 planten per m2 en gewassen en zonder loof
aangevoerd. Voor afzet naar de industrie worden vaak hogere plantgetallen gebruikt: 500 tot 800
planten per m2, met het doel peen met een diameter kleiner dan 20 mm te verkrijgen. Het areaal
bedroeg in 1991 circa 2.580 ha, waarvan een kleine 2.000 ha op contract werd geteeld.
Circa 1.500 ha werd voor de verwerkende industrie op contract geteeld. Noord-Brabant, Drente,
de Noordoostpolder en Limburg zijn de belangrijkste teeltgebieden, terwijl de teelt ook in Gronin
gen en op de Zuidhollandse eilanden op enige schaal voorkomt. De handelsproduktie van fijne
peen bedroeg in 1991 191,9 miljoen kg ter waarde van 51,2 miljoen gulden.
Fijne peen wordt gezaaid tussen begin maart en eind mei. De oogst begint eind juli en eindigt
half november. Een aparte plaats neemt de teelt van de zogenaamde onderdekkers in. Daarvoor
wordt van half april tot half juni gezaaid en na de winter tot in mei geoogst. De peen wordt laat
in de herfst met plastic folie en stro bedekt ter bescherming tegen vorst.
In het verleden zijn voor de teelt van fijne peen vrijwel uitsluitend selecties van Amsterdamse
Bak gebruikt. De introductie van hybriden met een betere uniformiteit en de vraag naar een wat
grovere wortel hebben de belangstelling voor hybriderassen versterkt. Desondanks wordt er in
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de teelt voor de industrie momenteel hoofdzakelijk gebruik gemaakt van selecties van Amster
damse Bak 2. In verband met de gemechaniseerde oogst en verwerking wordt nauw gelet op
de gevoeligheid van rassen en selecties voor behandelingsschade bij het rooien en wassen.
Grove peen. De teelt van grove peen is in Nederland vrij omvangrijk. Het areaal bedroeg, voor
de diverse teeltwijzen en teeltperioden, 4.077 ha in 1991. Daarvan werd 2.160 ha op contract
geteeld. Ten opzichte van 1990 breidde het areaal in 1991 ruim 1.100 en het areaal contractteelt
ruim 900 ha uit. In 1991 bedroeg de totale handelsproduktie 219,5 miljoen kg met een handels
waarde van 56,6 miljoen gulden. De industrie neemt een kleine 20% van de totaal beschikbare
hoeveelheid af en ongeveer 55% wordt geëxporteerd. De belangrijkste teeltgebieden liggen in
de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland.
Bij de grove-peenteelt worden de volgende teeltwijzen onderscheiden: de teelt van B-peen, BCpeen, C-peen, CD-peen en grove peen voor de industrie.
B-peen heeft een gewicht tussen de 50 en 200 gram en wordt geteeld bij 100 tot 120 wortels
per m2. C-peen heeft een gewicht tussen de 200 en 400 gram en D-peen een gewicht groter dan
400 gram. C- en D-peen worden geteeld bij circa 50 wortels per m2. Grove peen wordt gezaaid
vanaf maart tot half mei. In de vroege teelt van C-peen wordt na het zaaien een bedekking met
agryl aangebracht. Deze peen wordt geoogst in juli of augustus. B-peen en BC-peen worden
geoogst in de periode tussen augustus en oktober en CD-peen en grovere peen tussen half sep
tember en november. Er is voor de teelt van grove peen een groot aanbod van nieuwe hybriden.
In de praktijk worden echter ook nog wat oudere rassen en selecties gebruikt.
Parijse wortel. Het areaal kleine ronde peen bedroeg in 1991 circa 480 ha. Deze peen wordt hoofd
zakelijk voor de industrie geteeld. De groeiduur bedraagt ongeveer 3 maanden. Daardoor kan
van een perceel jaarlijks twee maal worden geoogst. De vroegste teelt wordt in maart of begin
april gezaaid, de tweede teelt in juli. De oogst vindt dan respectievelijk eind juni, begin juli en
oktober of november plaats. Meestal wordt volvelds gezaaid, waardoor er vrijwel geen randrijen
zijn, waarin de peen te grof wordt of een groene kop krijgt. Er moet bij voorkeur worden geteelt
op een diepdoorwortelbare, humeuze zandgrond. Uniformiteit van de peen, vooral wat betreft
grootte, is in deze teelt van groot belang.
In de peenteelt zijn diverse ziekten en plagen bekend. De belangrijkste daarvan zijn de wortelvlieg en de wortelmineervlieg, waarvan de maden gangen in de peen maken, waardoor deze on
verkoopbaar wordt. Ook de schimmelziekten loofverbruining (Alternaria dauci), violet wortelrat
(Helicobasidium brebissonii) en meeldauw fErysiphe heradei) kunnen bij de teelt problemen ge
ven. Een belangrijk kwaliteitsprobleem is cavity spot, dat veroorzaakt wordt door Pythium spp.
Op de wortel ontstaan kleine, bruine, ingezonken vlekjes, waarvan het weefsel is afgestorven.
In een later stadium gaat dit over in diepere lesies met rottend weefsel er om heen. Cavity spot
wordt vooral waargenomen op gronden met een slechte structuur. In de teelt van bospeen wordt
vanwege de korte teeltduur weinig hinder van schimmelziekten ondervonden. Vooral in droge
warme zomers kan schurft fStreptomyces sppJ aanleiding tot kwaliteitsverlies geven. Een te nauwe
vruchtwisseling kan hiervan mede de oorzaak zijn. Een te nauwe of verkeerde vruchtwisseling
kan ook oorzaak zijn van een aantasting door aaltjes. Regelmatig voorkomende niet-parasitaire
afwijkingen zijn: pok, barsten, staartwortel, vertakte wortels en vorstschade.
Enkele van de belangrijkste eigenschappen die bij de keuze van peenrassen een rol spelen, zijn:
Vroegheid. De vroegheid is belangrijk voor de vroege teelten in verband met een mogelijk betere
prijsvorming en tevens belangrijk voor een optimale oogstplanning.
Loofhoeveelheid en -stevigheid. De hoeveelheid loof dient bij bospeen niet te klein te zijn, om
dat meer loof het bossen vergemakkelijkt. Daarentegen mag de loofhoeveelheid ook niet te groot
zijn, vanwege een verhoogd risico voor zwak loof en legering en om een goede presentatie van
het produkt (loof-wortelverhouding) te verkrijgen. Te lang loof wordt bij de inplant snel broos.
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waardoor de wortels eerder afbreken. Rassen met wat korter loof verdienen de voorkeur. Door
een kleine extra stikstofbemesting kan te kort loof snel gecorrigeerd worden en is het risico van
geel blad ook kleiner. Voor de teelt van grove peen is de loofstevigheid van belang bij het machi
naal oogsten. Te zwak loof breekt te snel af, waardoor forse rooiverliezen kunnen optreden.
Wortellengte en -vorm. Voor zowel bos- als waspeen is een lange, cilindrische of iets conische,
goedgevulde wortel gewenst. Bij fijne en grove peen zit daar echter wel een nadeel aan. Hoewel
de beschadiging van de wortel door mechanisch rooien doorgaans gering is, kunnen na het was
sen bij sommige rassen veel gebroken of gebarsten wortels voorkomen. Dit komt veel meer voor
bij rassen met een lange, cilindrische wortel dan bij rassen met een korte, conische wortel.
Bij grove peen wordt voor de verse markt een grove, lange tot zeer lange, cilindrische, liefst stomppuntige wortel gevraagd. Ten aanzien van de vorm worden door de industrie dezelfde eisen gesteld
als voor de verse markt. Bij het machinaal rooien hebben de kortere en meer conische wortelen
de voorkeur in verband met de rooidiepte. Ook breken lange, cilindrische wortelen gemakkelij
ker. Parijse wortels dienen een goede ronde vorm te hebben.
Kleur. Zowel voor de verse markt als voor de industrie zijn de in- en de uitwendige kleur erg be
langrijk. Voor de verse markt speelt de uitwendige kleur een belangrijke rol in verband met de
presentatie. De kleur is niet alleen afhankelijk van het ras, maar ook van factoren zoals leeftijd
en groeiomstandigheden. Een jonge wortel is bleker dan een oudere, rijpe wortel. Ook bij een
lage temperatuur of door te veel water blijven de wortels bleek.
Groene koppen en inwendig groen. Dit zijn hinderlijke eigenschappen die zowel door de verse
markt als door de industrie slecht worden gewaardeerd. Voor de industrie betekent dit extra ver
liezen, omdat het groen eraf gesneden moet worden. Voor de verse markt geeft het vooral bij
het gewassen produkt een slechte presentatie. De consument moet daarnaast ook het groen weg
snijden, wat meer verliezen geeft. Door aanaarden, voldoende loof en niet te rijp oogsten kan
deze kwaal gedeeltelijk worden voorkomen. Er zijn op dit punt wel duidelijke rasverschillen. Een
hogere standdichtheid geeft meestal ook minder problemen met groene koppen.
Gladheid. Een gladde wortel is het meest gewenst met het oog op presentatie, schilverliezen
en schoningsduur.
Resistentie. In veel gevallen zijn er geen rasverschillen in resistentie tegen verscheidene schim
melziektes bekend. Vaak zijn deze verschillen ook zeer moeilijk vast te stellen. De gevoeligheid
voor alternaria is voor verscheidene peenrassen bij de rasbeschrijving aangegeven.
Breken en barsten. Dit probleem speelt alleen bij de teelt van grove peen voor de verse markt.
Vooral sommige rassen met een cilindrische vorm kunnen veel breuk en barsters geven bij het
oogsten in ongunstige omstandigheden. Het is dan ook aanbevelenswaardig om in natte weers
omstandigheden en na een zware regenbui de oogst enkele dagen uit te stellen, omdat na een
plotselinge sterke vochtopname de gevoeligheid voor barsten lijkt toe te nemen.
Drogestof. Bij grove peen is een hoog drogestofgehalte van belang, wanneer de wortel voor
groentedrogerijen is bestemd.
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Rassentabel met rubricering naar teeltwijze
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
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Overzicht van de eigenschappen van peenrassen voor de teelt van bospeen in de bedekte
teelt, de voorjaars- en de zomerteelt
De rassen zijn per teeltwijze alfabetisch gerangschikt.
Onderzoek 1988 (bedekte teelt) en 1983 (voorjaars- en zomerteelt).
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ras/selectie
Bedekte teelt
Amsterdamse Bak 2
- Ampri
Mokum
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Renata
Voorjaars- en zomerteelt
Amsterdamse Bak 2
- Ampri
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- Minicor
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1 ) Een hoger cijfer betekent respectievelijk een vroeger ras, meer loof, steviger loof, een langere wortel, een
betere kleur, een geringere gevoeligheid voor groene koppen en een gladdere wortel. 2) Relatieve standdicht
heid: bedekte teelt: 100 = 206 wortels lm2, voorjaars- en zomerteelt: 100 - 257 wortels lm2. *) ••- - geen
gegevens bekend.
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Overzicht van de eigenschappen van peenrassen voor de bedekte teelt van C-peen en voor
de teelt van B-peen
De rassen zijn per teeltwijze alfabetisch gerangschikt.
Onderzoek 1990 (C-peen; bedekte teelt) en 1989 (B-peen).
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1 ) Een hoger cijfer betekent respectievelijk een vroeger ras, meer loof, steviger ioof, een langere wortel, een
betere kleur, minder groene koppen, minder inwendig groen en een gladdere wortel. 2) Relatieve standdicht
heid: C-peen: 100 = 51 wortels/m2, B-peen 100 = 152 wortels/m2. 3) Vorm: cil = cilindrisch, ov = over

gangstype.
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Overzicht van de eigenschappen van peenrassen voor de teelt van CD-peen voor de industrie
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
Onderzoek 1986.
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) Een hoger cijfer betekent respectievelijk steviger loof, een langere wortel, een betere kleur, minder groene
koppen, minder inwendig groen en een gladdere wortel. 2) Relatieve standdichtheid: 100 = 40 wortels/m2.
3) Vorm: ov = overgangstype, con = conisch.
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Rasbeschrijvingen
De rassen zijn per teeltwijze alfabetisch gerangschikt.

Bospeen
- / - / N — Altona

K: Bejo Zaden B.V., Noord-Scharwoude.

Hybride die beproevenswaardig is in de herfstteelt.
Is vroeg. Heeft veel tot zeer veel, middelgroen, middelmatig grof- tot fijngevederd loof. De wor
tel is lang, cilindrisch, tamelijk stomppuntig, vrij glad tot glad en heeft een vrij goede tot goede
uitwendige kleur. Is weinig gevoelig voor groene koppen. De opbrengst is goed tot zeer goed.
B/B/B — Amsterdamse Bak 2

Ampri, Rijk Zwaan B.V., De Lier.

Ampri voldoet vrij goed in de zeer vroege teelt, de voorjaars-, de zomer- en de herfstteelt.
Is vrij vroeg tot vroeg. Heeft vrij veel tot veel, vrij stevig tot stevig, middelgroen, vrij fijngevederd
loof. De wortel is vrij lang tot lang, cilindrisch, stomppuntig, vrij glad tot glad en heeft een vol
doende tot vrij goede uitwendige kleur. Is vrij weinig gevoelig voor groene koppen. De opbrengst
is in de zeer vroege teelt en de herfstteelt matig en in de voorjaars- en de zomerteelt vrij goed.
- /O/O — Amsterdamse Bak 3

Minicor, Royal Sluis, Enkhuizen.

Minicor voldoet redelijk in de voorjaars-, de zomer- en de herfstteelt.
Is vrij vroeg tot vroeg. Heeft vrij veel tot veel, vrij stevig tot stevig, middelgroen, fijngevederd
loof. De wortel is vrij lang tot lang, cilindrisch, stomppuntig, vrij glad en heeft een voldoende
tot vrij goede uitwendige kleur. De opbrengst is goed.
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A/A/B — Mokum

Kw.r. 1977. K: Bejo Zaden B.V., Warmenhuizen.

Hybride die zeer goed voldoet in de zeer vroege teelt, goed in de voorjaars- en de zomerteelt
en vrij goed in de herfstteelt.
Is vroeg. Heeft veel, vrij stevig, middel- tot donkergroen, vrij fijngevederd loof. In de herfstteelt
kan de kwaliteit van het loof te wensen over laten. De wortel is lang, cilindrisch, stomppuntig,
vrij glad tot glad en heeft een vrij goede tot goede uitwendige kleur. Is weinig gevoelig voor groe
ne koppen. De opbrengst is zeer goed in de bedekte teelt, goed in de voorjaars- en zomerteelt
en goed tot zeer goed in de herfstteelt. Is gevoelig voor het virus dat roodbladigheid veroorzaakt.
B/ - / - — Nelson

K: Bejo Zaden B. V,, Warmenhuizen.

Hybride die vrij goed voldoet in de zeer vroege teelt.
Is vrij vroeg tot vroeg. Heeft veel tot zeer veel, stevig tot zeer stevig, donkergroen, middelmatig
grof- tot vrij fijngevederd loof. De wortel is vrij lang, cilindrisch tot conisch, vrij stomppuntig,
vrij glad en heeft een voldoende tot vrij goede uitwendige kleur. Is weinig gevoelig voor groene
koppen. De opbrengst is goed. Heeft een vrij ongunstige loof-wortelverhouding.
B/ — / — — Renata

K: Rijk Zwaan B. V., De Lier.

Hybride die vrij goed voldoet in de zeer vroege teelt.
Is vrij vroeg tot vroeg. Heeft vrij veel, stevig, middelgroen, vrij fijngevederd loof. De wortel is
vrij lang, cilindrisch, vrij stomppuntig, vrij glad en heeft een voldoende uitwendige kleur. Is wei
nig gevoelig voor groene koppen. De opbrengst is vrij goed.

Fijne peen
N/ -

- Almaro

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Hybride die beproevenswaardig in de teelt van fijne peen voor de verse markt.
Is vrij vroeg. Heeft veel, middelgroen, vrij fijngevederd loof. De wortel is middelmatig lang, cilin
drisch tot conisch, iets spitspuntig, vrij glad tot soms wat ruw en heeft een voldoende tot vrij
goede uitwendige kleur. De opbrengst is vrij goed.
B/A — Amsterdamse Bak 2

ABK, Bejo Zaden B.V., Warmenhuizen.
Amfine, Enza Zaden B, V., Enkhuizen.
Ampri, Rijk Zwaan B. V., De Lier.
Amrola, Rijk Zwaan B. V., De Lier.
Amstrong, Nunhems Zaden B.V., Haelen iL.).
Douceur, Nunhems Zaden B.V., Haelen (LJ.
Maxi, Holland Select Research B.V., Andijk.
Sweetheart, Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

De selecties voldoen vrij goed in de teelt van fijne peen voor de verse markt en goed in de teelt
van fijne peen voor de industrie.
Tussen de selecties bestaan verschillen voor diverse eigenschappen. In het algemeen is de hoe
veelheid loof vrij groot tot groot, het loof middel- tot donkergroen en fijn gevederd. De wortel
is halflang tot lang, cilindrisch tot iets conisch, stomppuntig, vrij glad en heeft een voldoende
tot vrij goede uitwendige kleur. De opbrengst is in het algemeen vrij goed. De selecties zijn wat
gevoeliger voor breken en barsten dan de hier genoemde hybriden.
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B/ - — Amsterdamse Bak 3

Minicor, Royal Sluis, Enkhuizen.

Minicor voldoet vrij goed in de teelt van fijne peen voor de verse markt.
Is vroeg. Heeft vrij veel, middel- tot donkergroen, vrij fijn gevederd loof. De wortel is lang, cilin
drisch, stomppuntig, vrij glad en heeft een vrij goede uitwendige kleur. De opbrengst is goed.
A/B — Mokum

Kw.r. 1977. K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Hybride die goed voldoet in de teelt van fijne peen voor de verse markt en vrij goed in de teelt
van fijne peen voor de industrie. Is in deze laatste teeltwijze vooral van belang vanwege de vroeg
heid.
Is vrij vroeg tot vroeg. Heeft vrij veel, midden- tot donkergroen, vrij fijngevederd loof. De wortel
is zeer lang, cilindrisch, stomppuntig, glad en heeft een vrij goede tot goede uitwendige kleur.
De opbrengst is goed tot zeer goed.
A/ -

- Nantucket

K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Hybride die goed voldoet in de teelt van fijne peen voor de verse markt.
Is vrij vroeg. Heeft vrij veel tot veel, middelgroen, middelgrof tot vrij fijngevederd loof. De wortel
is middelmatig lang, cilindrisch tot conisch, stomppuntig, glad en heeft een voldoende tot vrij
goede uitwendige kleur. De opbrengst is vrij goed.
N / - — Nelson

K: Bejo Zaden B.V., Warmenhuizen.

Hybride die beproevenswaardig is in de teelt van fijne peen voor de verse markt.
Is vrij vroeg tot vroeg. Heeft veel tot zeer veel, middelgroen, vrij fijn gevederd loof. De wortel
is vrij lang, cilindrisch tot conisch, vrij stomppuntig, vrij glad tot glad en heeft een voldoende
tot vrij goede uitwendige kleur. De opbrengst is goed.
N / - — Renata

K: Rijk Zwaan B.V., De Lier.

Hybride die beproevenswaardig is in de teelt van fijne peen voor de verse markt.
Is vrij vroeg tot vroeg. Heeft vrij veel, middelgroen, vrij fijn gevederd loof. De wortel is vrij lang,
cilindrisch, vrij stomppuntig, vrij glad tot glad en heeft een voldoende uitwendige kleur. De op
brengst is vrij goed.

Parijse wortel
B — Parijse Markt 4

Parabell, Nunhems Zaden B.V., Haelen (LJ.

Parabell voldoet vrij goed in de teelt van Parijse wortels.
Een vrij uniforme, ronde tot platronde wortel met middelgroen, middelgrof gevederd loof. Heeft
een ingezonken loofinplant. De wortel is vrij glad en heeft een vrij goede tot goede kleur. Is wei
nig gevoelig voor groene koppen.
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A — Pariska

K: Meo Voto Zaden B. V., Andijk.

Voldoet goed in de teelt van Parijse wortels.
Een uniforme, ronde wortel met vrij donker- tot middelgroen, middelgrof gevederd loof. Heeft
een zwak ingezonken loofinplant. De wortel is middelmatig glad en heeft een goede in- en uit
wendige kleur. Is weinig gevoelig voor groene koppen.
B — Parmex

Kw.r. 1983. K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Voldoet vrij goed in de teelt van Parijse wortels.
Een vrij uniforme, ronde tot platronde wortel met licht- tot middelgroen, vrij fijngevederd loof.
Het loof is sterk en de loofinplant is verzonken. De wortel is vrij glad en heeft een vrij goede in
en uitwendige kleur. Is weinig gevoelig voor groene koppen. Een te weelderige loofgroei kan van
wege de loofinplant problemen geven.

Grove peen
- / - / - /A / - — Bangor

K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Hybride die goed voldoet in de herfstteelt van CD-peen voor de verse markt.
Heeft veel, vrij stevig tot stevig loof. De wortel is lang, vrij glad cilindrisch en stomppuntig. Heeft
een vrij goede uit- en inwendige kleur. Is vrij weinig tot weinig gevoelig voor groene koppen en
inwendig groen. Geeft een goede opbrengst.
- /IM/ - / - / - — Barnum

K: Bejo Zaden B.V., Warmenhuizen.

Hybride die beproevenswaardig is in de herfstteelt van BC-peen.
Heeft veel tot zeer veel, stevig loof. De wortel is lang, vrij glad tot glad en heeft een vrij goede
vorm. Heeft een voldoende tot vrij goede uit- en inwendige kleur. Is weinig gevoelig voor groene
koppen en vrij weinig gevoelig voor inwendig groen. Geeft een goede opbrengst. Lijkt middel
matig gevoelig voor barsten.
- / - /- /A/- — Bergen

K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Hybride die goed voldoet in de herfstteelt van CD-peen voor de verse markt.
Heeft vrij veel tot veel, vrij stevig tot stevig loof. De wortel is lang tot zeer lang, middelmatig
glad, cilindrisch en stomppuntig. Heeft een vrij goede uitwendige en een voldoende tot vrij goe
de inwendige kleur. Is vrij weinig tot weinig gevoelig voor groene koppen en vrij weinig gevoelig
voor inwendig groen. Geeft een goede opbrengst.
- / - /- / A /- — Berlanda

K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Hybride die goed voldoet in de herfstteelt van CD-peen voor de verse markt.
Heeft vrij veel tot veel, vrij stevig tot stevig loof. De wortel is lang tot zeer lang, middeimatig
glad, cilindrisch en stomppuntig. Heeft een vrij goede uitwendige en een voldoende tot vrij goe
de inwendige kleur. Heeft een vrij hoog drogestofgehalte. Is vrij weinig tot weinig gevoelig voor
groene koppen en vrij weinig gevoelig voor inwendig groen. Geeft een goede opbrengst. Lijkt
vrij weinig tot weinig gevoelig voor alternaria.
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- / N / - / N / - — Bertan

K: Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht.

Vroege hybride die beproevenswaardig is in de herfstteelt van BC-peen en CD-peen voor de ver
se markt.
Heeft in de teelt van BC-peen veel, stevig loof. De wortel is vrij lang tot lang, vrij glad tot glad
en heeft een vrij goede vorm. Heeft een voldoende tot vrij goede uitwendige en een vrij goede
inwendige kleur. Is weinig gevoelig voor groene koppen en inwendig groen. Geeft een goede
tot zeer goede opbrengst. Lijkt vrij weinig gevoelig voor barsten.
Heeft in de teelt van CD-peen voor de verse markt vrij lang tot lang, vrij stevig loof. De wortel
is lang, vrij glad tot glad en cilindrisch. Heeft een voldoende tot vrij goede in- en uitwendige kleur.
Is weinig gevoelig voor groene koppen en vrij weinig gevoelig voor inwendig groen. Geeft een
goede tot zeer goede opbrengst.
B/ - / - / - / - — F a c e t

K: Enza Zaden B. V., Enkhuizen.

Vroege tot zeer vroege hybride die vrij goed voldoet in de teelt van B-peen.
Heeft veel, vrij stevig loof. De wortel is vrij lang tot lang, glad en cilindrisch. Heeft een voldoende
uit- en inwendige kleur. Is vrij weinig tot weinig gevoelig voor groene koppen en middelmatig
gevoelig voor inwendig groen. Geeft een goede tot zeer goede opbrengst. Is wat gevoelig voor
barsten.
— / — / — /B/ — — Flacino

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Hybride die vrij goed voldoet in de herfstteelt van CD-peen voor de verse markt.
Heeft vrij lang tot lang, vrij stevig tot stevig loof. De wortel is vrij lang tot lang, vrij glad tot glad
en cilindrisch. Heeft een voldoende tot vrij goede in- en uitwendige kleur. Is vrij weinig tot weinig
gevoelig voor groene koppen en vrij weinig gevoelig voor inwendig groen. Geeft een goede op
brengst. Het percentage stek is vrij hoog. Lijkt gevoelig voor barsten.
- / - / - / - /B — Flakkese

Vita Longa, Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Vita Longa voldoet vrij goed in de herfstteelt van CD-peen voor de industrie.
Heeft lang tot zeer lang, stevig loof. De wortel is vrij lang tot lang, middelmatig glad, cilindrisch
tot conisch en iets puntig. Heeft een voldoende tot vrij goede uitwendige kleur en een vrij goede
inwendige kleur. Heeft een vrij hoog tot hoog drogestofgehalte. Is vrij weinig gevoelig voor groe
ne koppen en weinig gevoelig voor inwendig groen. Geeft een zeer goede opbrengst. Lijkt wei
nig gevoelig voor alternaria.
— / — / — / — /B — Flamant

K: Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht.

Hybride die vrij goed voldoet in de herfstteelt van CD-peen voor de industrie.
Heeft middelmatig lang, vrij stevig loof. De wortel is lang, vrij glad tot glad, conisch en puntig.
Heeft een vrij goede tot goede uitwendige en een vrij goede inwendige kleur. Heeft een hoog
drogestofgehalte. Is weinig tot zeer weinig gevoelig voor groene koppen en zeer weinig gevoelig
voor inwendig groen. Geeft een zeer goede opbrengst. Lijkt gevoelig voor alternaria.

272

wortel
— / — / — /N/ — — Fontana

K: Bejo Zaden B.V., Warmenhuizen.

Hybride die beproevenswaardig is in de herfstteelt van CD-peen voor de verse markt.
Heeft middelmatig lang, middelmatig stevig loof. De wortel is vrij lang, vrij glad en vrij cilindrisch
tot conisch. Heeft een vrij goede uitwendige en een vrij goede tot goede inwendige kleur. Is vrij
weinig tot weinig gevoelig voor groene koppen en weinig gevoelig voor inwendig groen. Geeft
een goede opbrengst.
— / — / — /IM/— — Kamaran

K: Bejo Zaden B.V., Warmenhuizen.

Hybride die beproevenswaardig is in de herfstteelt van CD-peen voor de verse markt.
Heeft lang, vrij stevig tot stevig loof. De wortel is vrij lang tot lang, vrij glad tot glad en cilindrisch
tot conisch. Heeft een vrij goede uit- en inwendige kleur. Is vrij weinig tot weinig gevoelig voor
groene koppen en inwendig groen. Geeft een vrij goede opbrengst.
— / A — Karotan

K: Rijk Zwaan B. V., De Lier.

Hybride die goed voldoet in de herfstteelt van CD-peen voor de industrie.
Heeft lang, middelmatig stevig loof. De wortel is lang en middelmatig glad, conisch en puntig.
Heeft een vrij goede tot goede uitwendige kleur en een goede inwendige kleur. Heeft een hoog
drogestofgehalte. Is weinig tot zeer weinig gevoelig voor groene koppen en zeer weinig gevoelig
voor inwendig groen. Geeft een vrij goede opbrengst. Lijkt gevoelig voor alternaria.
- / - /IM/ - !- — Merida

K: Nunhems Zaden B. V., Haeien tLJ.

Vrij vroege tot vroege hybride die beproevenswaardig is in de bedekte teelt van C-peen.
Heeft vrij lang, stevig loof. De wortel is lang, vrij glad en cilindrisch tot conisch. Heeft een vol
doende uitwendige en een vrij goede inwendige kleur. Is vrij weinig tot weinig gevoelig voor groene
koppen en vrij weinig gevoelig voor inwendig groen. Geeft een vrij goede opbrengst.
- / - /N / - / - — Nandrin

K: Bejo Zaden B.V., Warmenhuizen.

Vroege hybride die beproevenswaardig is in de bedekte teelt van C-peen.
Heeft lang, stevig loof. De wortel is vrij lang tot lang, vrij glad tot glad en cilindrisch. Heeft een
voldoende tot vrij goede uit- en inwendige kleur. Is weinig gevoelig voor groene koppen en vrij
weinig gevoelig voor inwendig groen. Geeft een vrij goede opbrengst.
A / B / A / - / - — Nansen

K: Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht.

Hybride die goed voldoet in de teelt van B-peen en in de bedekte teelt van C-peen en vrij goed
in de teelt van BC-peen.
Is in de teelt van B-peen een vrij vroege tot vroege hybride met veel en vrij stevig tot stevig loof.
De wortel is lang, vrij glad tot glad en cilindrisch tot conisch. Heeft een vrij goede uitwendige
en een voldoende inwendige kleur. Is weinig gevoelig voor groene koppen en vrij weinig tot wei
nig gevoelig voor inwendig groen. Geeft een vrij goede opbrengst.
Heeft in de teelt van BC-peen vrij veel tot veel, vrij stevig loof. De wortel is dan lang, vrij glad
en heeft een goede vorm. Heeft een voldoende tot vrij goede uitwendige en een matige tot vol
doende inwendige kleur. Is vrij weinig gevoelig voor groene koppen en middelmatig gevoelig voor
inwendig groen. Geeft een vrij goede opbrengst. Lijkt vrij weinig gevoelig voor barsten. Indien
niet met folie wordt afgedekt, is een vroege zaaidatum in verband met het optreden van schie
ters niet aan te bevelen.
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Is in de bedekte teelt van C-peen een vroege tot zeer vroege hybride met middelmatig veel, vrij
stevig loof. De wortel is vrij lang tot lang, glad en cilindrisch. Heeft een vrij goede uitwendige
en een voldoende inwendige kleur. Is vrij weinig gevoelig voor groene koppen en vrij weinig tot
weinig gevoelig voor inwendig groen. Geeft een vrij goede opbrengst.
A/ — / — / —

— Nantucket

K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Vroege hybride die goed voldoet in de teelt van B-peen.
Heeft vrij veel tot veel, middelmatig stevig loof. De wortel is vrij lang, glad en cilindrisch tot co
nisch. Heeft een voldoende tot vrij goede uitwendige en een vrij goede inwendige kleur. Is wei
nig tot zeer weinig gevoelig voor groene koppen en vrij weinig tot weinig gevoelig voor inwendig
groen. Geeft een goede opbrengst.
- /- / A /- / - — Napoli

K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Vroege hybride die goed voldoet in de bedekte teelt van C-peen.
Heeft vrij lang, vrij stevig loof. De wortel is lang, vrij glad tot glad en cilindrisch. Heeft een vol
doende tot vrij goede in- en uitwendige kleur. Is middelmatig gevoelig voor groene koppen en
vrij weinig gevoelig voor inwendig groen. Geeft een goede tot zeer goede opbrengst.
- /A/ — / — / — — Narbonne

Kw.r. 1989. K: Bejo Zaden B. V, Warmenhuizen.

Hybride die goed voldoet in de herfstteelt van BC-peen.
Heeft middelmatig lang tot vrij lang, vrij stevig loof. De wortel is vrij lang tot lang, vrij glad tot
glad, cilindrisch tot conisch en stomppuntig. Heeft een voldoende tot vrij goede in- en uitwendi
ge kleur. Is weinig gevoelig voor groene koppen en vrij weinig tot weinig gevoelig voor inwendig
groen. Geeft een vrij goede opbrengst. Lijkt vrij weinig gevoelig voor barsten.
- /N/ - / - / - — Navarre

K: Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen.

Hybride die beproevenswaardig is in de herfstteelt van BC-peen.
Heeft vrij veel tot veel, stevig loof. De wortel is vrij lang tot lang, vrij glad tot glad en heeft een
vrij goede tot goede vorm. Heeft een voldoende tot vrij goede uitwendige en een vrij goede in
wendige kleur. Is vrij weinig tot weinig gevoelig voor groene koppen en vrij weinig gevoelig voor
inwendig groen. Geeft een vrij goede opbrengst. Lijkt vrij weinig gevoelig voor barsten.
B/N/ - / - / - — Panther

Kw.r. 1990. K: Sluis 8- Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Vroege hybride die vrij goed voldoet in de teelt van B-peen en beproevenswaardig is in de teelt
van BC-peen.
Heeft in de teelt van B-peen vrij veel tot veel, middelmatig slap loof. De wortel is vrij lang tot
lang, vrij glad en cilindrisch. Heeft een voldoende tot vrij goede uitwendige en een matige tot
voldoende inwendige kleur. Is weinig gevoelig voor groene koppen en vrij weinig tot weinig ge
voelig voor inwendig groen. Geeft een matige opbrengst.
Heeft in de teelt van BC-peen vrij veel, middelmatig slap loof. De wortel is lang tot zeer lang,
vrij glad tot glad en heeft een zeer goede vorm. Heeft een vrij goede uitwendige en een voldoen
de inwendige kleur. Is vrij weinig gevoelig voor groene koppen en inwendig groen. Geeft een
goede opbrengst. Lijkt vrij weinig gevoelig voor barsten.
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I M / - / - / - / - — Parano

K: Nunhems Zaden B. V., Haelen (L.).

Vroege hybride die beproevenswaardig is in de teelt van B-peen.
Heeft veel tot zeer veel, vrij stevig tot stevig loof. De wortel is vrij lang tot lang, glad en cilin
drisch tot conisch. Heeft een voldoende tot vrij goede in- en uitwendige kleur. Is weinig tot zeer
weinig gevoelig voor groene koppen en vrij weinig gevoelig voor inwendig groen. Geeft een vrij
goede opbrengst.
- /IM/ - / - / - — Starca

K: Nunhems Zaden B. V., Haelen (L.l.

Hybride die beproevenswaardig is in de herfstteelt van BC-peen.
Heeft veel, stevig tot zeer stevig loof. De wortel is lang tot zeer lang, vrij glad tot glad en heeft
een voldoende tot vrij goede vorm. Heeft een vrij goede uit- en inwendige kleur. Is weinig gevoe
lig voor groene koppen en vrij weinig gevoelig voor inwendig groen. Geeft een vrij goede op
brengst. Lijkt middelmatig gevoelig voor barsten.
- / - / - / - /B — T o s t o

K: Rijk Zwaan B. V., De Lier.

Hybride die vrij goed voldoet in de herfstteelt van CD-peen voor de industrie.
Heeft vrij lang, middelmatig stevig loof. De wortel is lang, vrij glad, conisch en puntig. Heeft
een goede in- en uitwendige kleur. Heeft een zeer hoog drogestofgehalte. Is weinig tot zeer wei
nig gevoelig voor groene koppen en zeer weinig gevoelig voor inwendig groen. Geeft een zeer
matige opbrengst. Lijkt vrij gevoelig voor alternaria.
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(Lactuca sativa lj
IJssla, vaak aangeduid als ijsbergsla, heeft sinds 1981 een vaste plaats in het sortiment groente
verkregen. Het areaal in de vollegrond, in 1985 nog op 180 ha geschat, bedroeg in 1990 ongeveer
860 ha. Daarmee was het areaal ijssla ongeveer even groot als dat van kropsla. In 1991 daalde
het areaal ijssla naar ongeveer 790 ha, terwijl dat van kropsla fors steeg. De handelsproduktie
van ijssla bedroeg in 1991 26,8 miljoen kilo ter waarde van 26,9 miljoen gulden. Ongeveer 65%
van de totale hoeveelheid ijssla in Nederland wordt geëxporteerd, waarvan circa 50% naar Duits
land gaat. De belangrijkste teeltgebieden zijn: het Westland, de omgeving van Barendrecht en
de provincie Noord-Brabant. In Friesland en Noord-Brabant wordt samen ongeveer 250 ha op
contract geteeld. Net als bij kropsla kunnen de volgende teeltwijzen worden onderscheiden: de
zeer vroege teelt, de vroege teelt, de zomerteelt en de herfstteelt. De zeer vroege teelt wordt
begin maart gezaaid en na het planten afgedekt met agryl. De oogst van deze teelt vindt eind
mei of begin juni plaats. De vroege teelt wordt in maart gezaaid en na het planten niet afgedekt,
waardoor de oogst in juni valt. De oogst van de zomerteelt vindt in juli en augustus en die van
de herfstteelt in september en oktober plaats.
IJssla is een type sla met harde, knapperige bladeren en een vaste krop. Voordelen ten opzichte
van kropsla zijn de betere houdbaarheid en de betere transporteerbaarheid. Daarentegen duurt
de teelt één tot twee weken langer. Ook is de plantomvang groter, waardoor er een ruimere plantafstand aangehouden moet worden. Een veelgebruikte plantafstand is 35 bij 35 cm. IJssla wordt
zonder omblad in poly-zakjes op de veilingen aangevoerd.
De ziekteproblemen zijn vergelijkbaar met die van kropsla. Beschadigingen tijdens de oogst moe
ten worden vermeden. Vooral in de herfst treedt op plaatsen waar de bol is gekneusd snel rotting op.
Bij de rassenkeuze spelen de volgende eigenschappen een belangrijke rol:
Groeiduur. In verband met primeurprijzen is een korte groeiduur aan het begin van het seizoen
belangrijk. De groeiduur is verder van belang bij de oogstplanning. Vooral bij late teelten moet
met de groeiduur van de rassen rekening worden gehouden.
Plantomvang. Voor de zeer vroege en de vroege teelt zijn rassen met een grote plantomvang
ongeschikt, omdat ze tijdens de snelle groei in mei en juni een te losse bol vormen. In de zomer
teelt kan bij sommige compacte rassen tuitvorming optreden. Ook rassen met een grote omvang
zijn dan nog moeilijk te telen. Voor de herfstteelt zijn erg compacte rassen ongeschikt.
Hoeveelheid omblad. In verband met het veilingklaar maken van de bol is te veel omblad onge
wenst.
Kwaliteit van de bol. Een compacte bol met een doorsnede van circa 13 cm is gewenst. De bol
moet goed gevuld zijn. Vooral in de herfstteelt, als de bol als gevolg van lage temperaturen moei
lijk vult, geeft dit aanleiding tot problemen. De bol mag niet zover zijn afgepeld dat de kleur te
bleek geworden is.
Smet. Smet kan door verschillende schimmels worden veroorzaakt. Naast de grauwe schimmel
(Botrytis cinerea) zijn dat rhizoctonia (Thanatephorus cucumeris), Sclerotinia (Sclerotinia sclero
tiorum en Sclerotinia minor) en Pythium-soorten. Door de langere teeltduur zijn de aanslagpro
blemen groter dan bij kropsla. IJssla lijkt bovendien gevoelig voor sclerotiënrot (Sclerotinia scle
rotiorum). Vooral in de zomer is de kans op smet vrij groot.

276

ijssla
Rand. IJssla is gevoeliger voor rand dan kropsla. In een later stadium kan rand overgaan in bolrot. Vooral in de zomer- en de herftteelt kunnen problemen optreden, zodat vooral in die teelten
van rassen moet worden uitgegaan, die niet al te gevoelig zijn.
Witresistentie. Evenals bij kropsla vormt het wit (Bremia lactucae) een belangrijk probleem. Vooral
in de zomer- en de herfstteelt kunnen zich problemen voordoen. Om de kans op een aantasting
te verkleinen, moet gebruik worden gemaakt van rassen met resistenties tegen zoveel mogelijk
fysio's van het wit.
Virus. Voor de zomer- en de herfstteelt speelt de gevoeligheid voor slamozaïekvirus een belang
rijke rol. Veel rassen zijn tegenwoordig echter tolerant. Ze kunnen het virus wel bevatten, maar
vertonen geen symptomen. Er bestaan nog geen rassen die tolerant zijn voor bobbelbladvirus,
komkommermozaïekvirus en slavergelingsvirus. Vooral in het voorjaar kan bobbelbladvirus in natte
omstandigheden grote schade veroorzaken. Het virus wordt overgebracht door de schimmel
Olpidium brassicae.
Rassentabel met rubricering naar teeltwijze
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
zeer vroege
en vroege
teelt

ras
Callista
Crispino
Kelvin
Saladin
Santis

zomerteelt

herfstteelt

N
A
AA
BB
N
-

A
B
-

Gevoeligheid voor slamozaïekvirus en witpatroon
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
witpatroon2
ras
Callista
Crispino
Keivin
Saladin
Santis

sla mozaïekvirus1)
T
G
T
G
G

'

2

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

15

16

R
R
R
R
R

R
R
R
R
R

R
V
V
V
V

R
V
V
V
V

R
R
V
R
V

R
R
R
R
R

R
R
V
R
V

R
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

R
V
V
V
V

R
R
R
R
R

R
V
V
V
V

V
V
V
V
V

1) Gevoeligheid voor slamozaïekvirus: T - tolerant, G - gevoelig. 2) Witpatroon: R = resistent tegen het
desbetreffende fysio, V = vatbaar voor het desbetreffende fysio.
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Rasbeschrijvingen
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
N / - / - — Cailista

Kw.r. 1991. K: Sluis 8- Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Is beproevenswaardig in de zeer vroege teelt en de vroege teelt.
Gewas: vormt een vrij grote tot grote, vrij goed- tot goedgevulde bol, die aan de onderzijde vol
doende tot vrij goed gesloten is. Vormt vrij veel omblad en kropt vroeg. Heeft een hoog gemid
deld bolgewicht en geeft een hoog tot zeer hoog percentage bollen van klasse I.
Schietneiging: traag tot zeer traag.
Zaadkleur: wit.
Ziekten: tolerant voor slamozaïekvirus en resistent tegen de fysio's 1 t/m 7, 10 en 13 t/m 15 van
het wit.
- / A / - — Crispino

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Voldoet goed in de zomerteelt.
Gewas: vormt een vrij grote tot grote, voldoende tot vrij goedgevulde, middelgroene, ronde tot
platronde bol, die aan de onderzijde voldoende gesloten is. Heeft in de herfstteelt vaak een mati
ge vorm. Vormt veel omblad en kropt vroeg. Heeft een vrij hoog tot hoog gemiddeld bolgewicht
en geeft een hoog tot zeer hoog percentage bollen van klasse I.
Schietneiging: zeer traag.
Zaadkleur: wit.
Ziekten: gevoelig voor slamozaïekvirus en resistent tegen de fysio's 1, 2, 5, 6, 7 en 14 van het wit.
A / A / A — Keivin

Kw.r. 1989. K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Voldoet goed in de zeer vroege teelt, de vroege teelt, de zomer- en de herfstteelt. Is door de
vrij omvangrijke bol minder geschikt voor zeer groeikrachtige gronden.
Gewas: vormt een grote bol die in de zeer vroege teelt, de vroege teelt en de herfstteelt vrij goedtot goed gevuld is. De vulling is in de zomerteelt voldoende. De bol is groen en aan de onderzijde
voldoende tot vrij goed gesloten. Vormt vrij veel tot veel omblad en kropt vrij vroeg. Heeft een
zeer hoog gemiddeld bolgewicht in de zeer vroege en de vroege teelt en een hoog gemiddeld
bolgewicht in de zomer- en de herfstteelt. Geeft een hoog tot zeer hoog percentage bollen van
klasse I.
Schietneiging: zeer traag.
Zaadkleur: zwart.
Ziekten: tolerant voor slamozaïekvirus en resistent tegen de fysio's 1, 2, 6 en 14 van het wit.
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B/B/B — Saladin

K: Harris Moran Seed Company, Salinas, USA.

Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Voldoet vrij goed in de zeer vroege teelt, de vroege teelt, de zomer- en de herfstteelt. Is alleen
geschikt voor teelten op kleigrond; vormt op zandgrond een te grote en slechtgevulde bol.
Gewas: vormt een grote tot zeer grote, grijsgroene, ronde bol, die aan de onderzijde voldoende
gesloten is. De vulling is in de zeer vroege teelt, de vroege teelt en de zomerteelt zeer matig.
Vormt veel tot zeer veel omblad en kropt vrij laat. Heeft een hoog gemiddeld bolgewicht en geeft
een hoog tot zeer hoog percentage bollen van klasse I. Lijkt gevoelig voor rand.
Schietneiging: zeer traag.
Zaadkleur: zwart.
Ziekten: gevoelig voor slamozaïekvirus en resistent tegen de fysio's 1, 2, 5, 6, 7 en 14 van het wit.
N/ — / — — Santis

Kw.r. aangevr. K: Rijk Zwaan B. V., De Lier.

Is beproevenswaardig in de zeer vroege teelt en de vroege teelt.
Gewas: vormt een vrij grote tot grote, vrij goed- tot goedgevulde bol, die aan de onderzijde vol
doende tot vrij goed gesloten is. Vormt vrij veel omblad en kropt zeer vroeg. Heeft een hoog
gemiddeld bolgewicht en geeft een vrij hoog percentage bollen van klasse I. Lijkt enigszins ge
voelig voor rand en barsten.
Schietneiging: zeer traag.
Zaadkleur: zwart.
Ziekten: gevoelig voor slamozaïekvirus en resistent tegen de fysio's 1, 2, 6 en 14 van het wit.
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Bestellingen en informatie:
DE BOER MAILING SERVICE
Postbus 507 - 1200 AIVI Hilversum.
Telefoon 035 - 25 86 11
* Abonneren
U kunt een abonnement nemen op elk van de 6 rassenlijsten. U ontvangt dan een nieuwe
editie direct na verschijnen.
U betaalt geen verzendkosten. Meerdere exemplaren per abonnement zijn mogelijk. U kunt
het aantal exemplaren wijzigen of uw abonnement opzeggen tot 3 maanden voor het ver
schijnen van een nieuwe editie. De aantallenkorting geldt ook voor abonnees.
* Losse exemplaren
Bij een eenmalige bestelling van losse exemplaren worden verzendkosten in rekening ge
bracht. De aantallenkorting geldt ook voor eenmalige bestellingen.
* Aantallenkorting
10 t/m 99 exemplaren 10% korting. Vanaf 100 exemplaren 20% korting.
De genoemde aantallen gelden per titel. De korting wordt uitsluitend gegeven bij gelijktijdige
verzending van de exemplaren aan één adres met één factuur. De korting wordt automa
tisch op de factuur in mindering gebracht en hoeft niet bij de bestelling te worden vermeld.
* Buitenland
Bij facturering aan (rechts-)personen buiten Nederland worden bankkosten in rekening ge
bracht.
* Geen bericht meer bij verschijnen
Bij het verschijnen van een nieuwe editie ontvangt u niet meer vooraf een bericht met een
acceptgiroformulier. Vooruitbetaling (aan Leiter-Nypeis) is vervallen. U kunt abonnee wor
den. Dan ontvangt u de nieuwe editie(s) direct na verschijnen.
* Prijsverhogingen
De afgelopen jaren zijn de kosten voor samenstelling, grafische produktie en verzending van
de rassenlijsten sterk gestegen. Het is daarom voor het voortbestaan van deze belangrijke
informatiebronnen noodzakelijk de prijzen te verhogen en bovenstaande gewijzigde condities
te hanteren.
* Alle eerder gepubliceerde leverings- en betalingsvoorwaarden zijn per 15 juni 1992 vervallen.
Prijswijzigingen voorbehouden.
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