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34e BESCHRIJVENDE RASSENLIJST
voor Groentegewassen 1985
Glasgroenten

De Beschrijvende Rassenlijst voor Groentegewassen
wordt samengesteld onder verantwoordelijkheid van de
Commissie voor de samenstelling van de Rassenlijst voor
Groentegewassen (CRG). Deze commissie is ingesteld bij
Koninklijk Besluit van 10 mei 1967 (Staatsblad 267, d.d.
30 mei 1967). Zij is gevestigd te Wageningen en bestaat uit:
Ir. A. J. Riemens (voorzitter);
Ir. M. J. Hijink (secretaris);
Ir. W. S. Duvekot, Ir. E. Kooistra en Ir. N. C. A. Koomen
(leden);
Dr. Ir. G. J. H. Grubben en Dr. N. Hogenboom (advise
rende leden).
De taak van de commissie, de eisen waaraan de rassenlijst
moet voldoen en regels van procedurele aard zijn vastge
legd in hoofdstuk V, de artikelen 73 t/m 79 van de
Zaaizaad- en Plantgoedwet, in het bovengenoemde
Besluit en in de Beschikking houdende inrichting van de
Beschrijvende Rassenlijst voor Groentegewassen van 18
mei 1967 (Stcrt. 98).

BIBLIOTHEEK
PLANTEZIEKTENKUNDIG CENTf?.
Öinnenhaven 8 - Postbus8122
6700 ER WAGENINGEN

Het secretariaat is gevestigd in het Rijksinstituut voor het
Rassenonderzoek van Cultuurgewassen (RIVRO), Nieuwe
Wageningseweg 1, Bennekom
Briefadres: Postbus 32, 6700 AA Wageningen
Telefoon: 08370-19056.

0000 0654 1052

34e Beschrijvende Rassenlijst voor Groentegewassen
Glasgroenten
Inleiding
Volgens de Zaaizaad- en Plantgoedwet en de daarop gebaseerde uitvoeringsmaatregelen worden
op de Rassenlijst vermeld: rassen en andere groepen van planten, waarvan de teelt in Nederland
van belang geacht wordt.
Het doel van de Beschrijvende Rassenlijst voor Vollegrondsgroenten is de teler, de handelaar
en/of de verwerker te helpen bij het kiezen van de voor zijn omstandigheden beste rassen. Tevens
wil de Rassenlijst een hulpmiddel zijn bij het agrarisch onderwijs.
Ten behoeve van opname van rassen in de Rassenlijst wordt jaarlijks rassenonderzoek verricht.
De organisatie, coördinatie en uitvoering van het rassenonderzoek van groentegewassen ligt in
handen van het Rijksinstituut voor het Rassenonderzoek van Cultuurgewassen (RIVRO) te Wageningen. Voor glasgroentegewassen is de uitvoering een gezamenlijke taak van het RIVRO en het
Proefstation voor de Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk, waarbij de werkzaamheden worden ver
richt door de afdeling Gebruikswaardeonderzoek onder leiding van ir J. H. Stolk te Naaldwijk.
Van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Groente- en Bloemzaden (NAKG) te Roelofarendsveen werd op veel terreinen steun ontvangen.
Bij het onderzoek voor en de samenstelling van dit deel van de rassenlijst werd medewerking ver
leend door:
het Proefstation voor de Fruitteelt, Wilhelminadorp - aardbei,
het Proefstation voor de Champignoncultuur, Horst - champignon,
het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen,
het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, Wageningen
en vele proeftuinen, de Nederlandse Tuinbouwstudiegroepen (NTS) en particuliere tuinders.
De gegevens over omzet en produktiewaarde werden verstrekt door het Produktschap voor
Groenten en Fruit te 's-Gravenhage.
De Beschrijvende Rassenlijst voor Groentegewassen deel Glasgroenten wordt uitgegeven door
B.V. Drukkerij en Uitgeverij Leiter-Nypels te Maastricht.
Informatie over bestelling en prijs van de Rassenlijst Glasgroenten is achterin deze Rassenlijst te
vinden.
Ook het deel Vollegrondsgroenten van de Beschrijvende Rassenlijst voor Groentege
wassen 1985 is bij Leiter-Nypels verkrijgbaar.
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Aanwijzingen voor het gebruik
Rubricering
De gewassen zijn in de meeste gevallen binnen de rubrieken alfabetisch gerangschikt, in andere
gevallen alfabetisch volgens de Nederlandse benaming. De rassen zijn opgenomen onder de offi
ciële rasnaam. Merknamen worden niet genoemd.
De rassen zijn in vier groepen ingedeeld, ni. A, B, 0 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.

N

= Nieuw ras; ras dat beproevingswaardig bleek te zijn.

Bovengenoemde rubricering heeft 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(en) voor de rasnaam. Bij
een gewas kunnen soms diverse teeltwijzen voorkomen. De rubricering wordt dan per teelt
wijze aangegeven. Zo kan een ras bijvoorbeeld voor de voorjaarsteelt een A hebben en
voor de zomerteelt een B, terwijl het voor de herfstteelt niet aanbevolen wordt. Dit
wordt dan als volgt bij de rasnaam aangegeven: A/B/ -. Zijn voor het desbetreffende ge
was niet een aantal teeltwijzen te onderscheiden dan geldt de letteraanduiding voor alle teeltwij
zen die bij het gewas worden gevolgd.
De indeling van de rassen wordt veelal vermeld in een rassentabel die aan de beschrijving van
de rassen voorafgaat.
Kweker/instandhouder
Bij elk ras is zoveel mogelijk de kweker/instandhouder vermeld en in voorkomende gevallen ook
de vertegenwoordiger. Bij rassen met kwekersrecht is tevens aangegeven wanneer dit is ver
leend. De volgende afkortingen zijn hierbij gebruikt:
1

= Instandhouder(s).

K

= Kweker.

Kw.r.

= 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.

V

= Vertegenwoordiger (gevolmachtigde) van de kweker.

In voorkomende gevallen worden de namen van licentiehouder(s) bij de rasbeschrijving of in een
afzonderlijke lijst vermeld. Bij de rasbeschrijving wordt dan naar deze lijst verwezen.
Cijferwaardering in de tabellen
Aan vele hoofdstukken zijn tabellen toegevoegd waarin belangrijke raseigenschappen van de ver
schillende rassen staan vermeld. De waardering van vele eigenschappen is weergegeven met een
cijfer, waarvoor een reeks van 1 t/m 9 wordt gebruikt.
De vermelde cijfers en getallen zijn gemiddelden die niet voor elk afzonderlijk geval behoeven te
gelden.
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Opname van rassen in de Rassenlijst
Een ras, ingeschreven in het Nederlands Rassenregister - al dan niet met kwekersrecht - of
geplaatst op de b-lijst van groentegewassen, wordt niet automatisch in de Rassenlijst opgeno
men. Periodiek worden de kweekbedrijven uitgenodigd om nieuwe rassen voor het gebruikswaardeonderzoek in te zenden. Deze rassen moeten aangemeld zijn voor registratie in het Neder
lands Rassenregister of voor opname in de b-lijst van groentegewassen of reeds tot het verkeer
zijn toegelaten. Wanneer uit dit gebruikswaardeonderzoek blijkt dat het ras in vergelijking met de
gangbare rassen voor de teelt in ons land aanbevelenswaardig is, wordt het opgenomen in de
Rassenlijst, mits het ras (ondertussen) tot het verkeer is toegelaten.
Het aantal rassen, dat toegelaten is tot het verkeer in ons land, is dan ook veel groter dan het
aantal aanbevelenswaardige rassen vermeld in de Rassenlijst. (Zie ook hoofdstuk: "De regelingen
voor teeltmateriaal en rassen van groentegewassen".)
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Het gebruikswaardeonderzoek
leder jaar worden in vele proeven nieuwe rassen vergeleken met de gangbare rassen om de ge
bruikswaarde onder Nederlandse omstandigheden vast te stellen.
Voor het in beproeving nemen van rassen of selecties van grondrassen geldt de voorwaarde dat
de rassen tenminste aangemeld moeten zijn voor registratie in het Nederlands Rassenregister
(a-lijst van groentegewassen) of aangemeld zijn voor de b-lijst van groentegewassen (volgens de
Beschikking toelating groenterassen 1973) of zijn opgenomen in de Gemeenschappelijke Rassenlijst voor Groentegewassen van de EEG.
Het gebruikswaardeonderzoek wordt globaal als volgt ingedeeld:
1. Vooronderzoek of eerste beoordeling van rassen of selecties van grondrassen.
2. Voortgezet onderzoek of tweede beoordeling voor opname in de Rassenlijsten.
De kweekbedrijven worden periodiek uitgenodigd om nieuwe rassen voor beoordeling aan te mel
den. Deze uitnodiging wordt gericht aan alle door de NAKG voor het betreffende gewas erkende
kweek- en selectiebedrijven. Vooral bij gewassen met een groot aanbod van nieuw materiaal
wordt als eerste waardebepaling een voorbeproeving ingesteld. Deze voorbeproeving of eerste
beoordeling wordt meestal uitgevoerd op drie proefplaatsen, waarbij één of enkele belangrijke
praktijkrassen als standaard worden ingeschakeld. De rassen of selecties die in deze proeven vol
doende gebruikswaarde lijken te bezitten worden in de tweede beoordelingsserie opgenomen.
De tweede beoordelingsproeven worden op een groter aantal plaatsen in het land aangelegd, op
proeftuinen en voor het grootste deel bij particuliere telers, afgestemd op het gebruik waarvoor
ze door het kweekbedrijf zijn bedoeld. Op deze wijze wordt inzicht verkregen in de waarde van
de rassen onder verschillende omstandigheden.
De beoordeling van de rassen en selecties in deze 1e en 2e beoordelingsproeven wordt mede uit
gevoerd door zgn. gewasbeoordelingscommissies. Naast één of enkele medewerkers van het
RIVRO en het betrokken proefstation zijn hierin volgens een evenwichtige formule vertegenwoor
digers van de selectiebedrijven, de groentetelers, de voorlichtingsdienst en de NAKG opgeno
men. De beoordeling is gericht op de vaststelling welke rassen en selecties de meeste kans op
een geslaagde teelt resp. afzet op de markt geven. Vastgesteld wordt de visuele kwaliteit van de
rassen, de vroegheid, ziekteresistentie(s), de produktiviteit en de gebruiksmogelijkheden voor de
markt. Indien mogelijk worden de beoordelingen ondersteund door meting of weging van de ei
genschappen (o.a. opbrengst, sortering, lengte gewas). Voor gewassen waarbij dit van belang
is wordt tevens de houdbaarheid, de organoleptische kwaliteit (smaak en aroma) en de geschikt
heid voor machinale oogst, transport en verwerking bepaald.
In bepaalde gevallen kan in overleg met de kweekbedrijven een afwijkende opzet worden geko
zen, bijv. proeven om de drie of vier jaar. Bij gewassen met meerdere selecties van één of meer
grondrassen worden in principe de selecties periodiek opnieuw in onderzoek genomen.
Naast de resultaten van bovenstaande rassenproeven worden gegevens uit enquêtes en ervarin
gen ondermeer verkregen van medewerkers van proeftuinen, voorlichtingsdienst, NAKG en van
het bedrijfsleven, waaronder studieclubs van de NTS, meegewogen bij de samenstelling van de
Rassenlijst.
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De regelingen voor teeltmateriaal en rassen van
groentegewassen *)
In de Zaaizaad- en Plantgoedwet (Z.P.W.), die in 1967 in werking is getreden en in de op deze
wet gebaseerde uitvoeringsmaatregelen zijn de regelingen met betrekking tot de registratie en in
schrijving van rassen, het kwekersrecht, de rassenlijsten en de keuring van en het verkeer in teelt
materiaal neergelegd.
Sinds 1971 geldt naast de verplichting tot keuring (door de NAKG) de eis dat de desbetreffende
rassen officieel toegelaten moeten zijn. Deze regeling is het gevolg van het feit dat Nederland als
lid-staat van de EEG verplicht is de EEG-richtlijn van 29 september 1970 voor het in de handel
brengen van groentezaad uit te voeren.
Door deze EEG-richtlijn is de keuring van teeltmateriaal in de lid-staten van de EEG geharmoniseerd
en een vrij verkeer binnen de EEG in goedgekeurd teeltmateriaal van toegelaten rassen geopend.

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 op de zoge
naamde b-lijst zijn geplaatst of van rassen die in de EEG-rassenlijst voor groentegewassen zijn op
genomen in het verkeer gebracht en verder verhandeld mag worden.
Voor de toelating van groenterassen geldt geen gebruikswaarde-eis, maar uitsluitend de eis dat
het ras zelfstandig is (zie blz. 7). De op grond van Nederlands onderzoek (identiteitsonderzoek)
tot het Nederlands verkeer toegelaten rassen zijn te onderscheiden in de Nederlandse a- en brassen. (Daarnaast zijn de oude rassen van vóór 1970 die niet in het Nederlands Rassenregister
waren opgenomen destijds, gezien de gegevens van de NAKG, op de b-lijst geplaatst.)
De Nederlandse a-rassen zijn die rassen van groentegewassen die in het Nederlands Rassenre
gister zijn ingeschreven — al dan niet met kwekersrecht — waarvan de instandhouding bij de
NAKG bekend is. Van deze rassen mag, gezien de EEG-richtlijn, zowel gecertificeerd zaad als
standaardzaad in het verkeer gebracht worden.
De Nederlandse b-rassen zijn die rassen die op de Bijlage van de Beschikking toelating groente
rassen 1973 (b-lijst) zijn geplaatst. Van deze rassen mag, gezien de EEG, alleen standaardzaad
worden verhandeld. Ook van deze rassen is de instandhouding bij de NAKG bekend.
De door het Ministerie van Landbouw en Visserij gepubliceerde Lijst van a- en b-rassen vermeldt
die rassen van groentegewassen die per 1 augustus 1977 op grond van Nederlandse gegevens
waren toegelaten. De wijzigingen met betrekking tot de Nederlandse a- en b-rassen worden gepu
bliceerd in het Publicatieblad van de Raad voor het Kwekersrecht.
Afgezien van de wijzigingen van de EEG-rassenlijst is het sortiment van de in Nederland toegela
ten groenterassen voortdurend aan wijziging onderhevig als gevolg van nieuwe inschrijvingen in
het Nederlands Rassenregister, nieuwe opnamen op de b-lijst en het beëindigen van de instand
houding van de rassen.
De door Nederland toegelaten nieuwe a- en b-rassen en de afvoer en andere wijzigingen van de
groenterassen worden bij de EEG-Commissie te Brussel aangemeld. De toegelaten rassen worden
dan op de EEG-rassenlijst geplaatst.
De tot het verkeer toegelaten rassen moeten onder de vastgestelde rasnaam waaronder deze óf
in het Nederlands Rassenregister zijn ingeschreven, óf op de b-lijst zijn geplaatst, óf in de EEGrassenlijst zijn opgenomen in het verkeer gebracht worden en verder worden verhandeld. Het is
aan de kweker toegestaan eventueel een merknaam aan de rasnaam toe te voegen.
*) Bepalend blijven de officiële teksten van de betreffende regelingen.
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regelingen

Het Nederlands Rassenregister en het Kwekersrecht
De inschrijving van rassen in het Nederlands Rassenregister vindt bijna uitsluitend plaats met de
aantekening van verlening van kwekersrecht. Indien voor een ras geen kwekersrecht meer kan
worden verleend kan de registratie geschieden op aanwijzing van de Minister, mits het ras blijkens
onderzoek 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 geven van licentie, onder door
de kweker te bepalen voorwaarden, kan deze dit recht ook aan anderen geven.
Het kwekersrecht wordt verleend op de aanvrage van de daadwerkelijke kweker van het nieuwe
kweekprodukt of diens rechtsopvolger. Het door de kweker aangemelde kweekprodukt dient
daarbij op het tijdstip van de aanvrage te voldoen aan de criteria van nieuwheid en zelf
standigheid.
Bij groentegewassen is een ras nieuw indien op het tijdstip van de aanvraag het ras nog niet in Ne
derland is verhandeld of niet langer dan vier jaar geleden in het buitenland in het verkeer is geweest.
Een ras is zelfstandig als het ingediende teeltmateriaal (identiteitsmonster) voldoet aan de volgen
de 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 aanvrage, de inzending van het identiteitsmonster, de naamge
ving, de te verrichten betalingen en andere van belang zijnde zaken.
De kosten van de aanvrage bedragen thans f 100, —, de kosten van het onderzoek f 1.000,voor het eerste en f 430, — voor het tweede jaar. Naast deze kosten is de houder van het kwekers
recht verplicht tot het tijdig betalen van een jaarcijns.
In de Ministeriële Beschikking J 1290 van 16 april 1981 zijn de voorwaarden bekend gemaakt
waaronder overname mogelijk is van resultaten uit een ander land, waar een ras reeds eerder in
onderzoek is genomen. Als de overnameregeling van toepassing wordt verklaard, blijven de on
derzoekskosten - na verrekening met reeds gedane betalingen - beperkt tot f 500, -.
Als jaarcijns voor een ingeschreven ras is verschuldigd f 100,— voor het eerste jaar, vervolgens
voor het tweede, derde en vierde jaar resp. f 300, - , f 400, -, f 500, - ; voor het vijfde en volgen
de jaar (jaren) f 600, - . Voor groentegewassen bedraagt de duur van het kwekersrecht 20 jaar.
Voor rassen ingeschreven vóór 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.

Lijst van b-rassen van groentegewassen
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 EEG-richtlijn voor groentezaad voorziet, is geregeld in de
Beschikking toelating groenterassen 1973. De via deze weg toegelaten rassen worden in de bijla
ge van deze beschikking, de zogenaamde "Lijst van b-rassen van groentegewassen (b-lijst)" ge
plaatst. De beslissing ten aanzien van opname op en wijziging van de b-lijst wordt genomen door
de Minister van Landbouw en Visserij. De Minister wordt hierbij geadviseerd door de Commissie
Toelating Groenterassen. Voor opname op de b-lijst dient het aangeboden kweekprodukt
7
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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. (De eis van nieuwheid geldt voor b-rassen dus niet.)
Het identiteitsonderzoek voor de toelating tot de b-lijst is ondergebracht bij de NAKG. Naast het
eigen identiteitsonderzoek wordt bij het b-onderzoek gebruik gemaakt van andere onderzoek
resultaten en van praktijkgegevens.
Aanvragen voor de toelating van groenterassen tot de b-lijst moeten worden gericht aan de secre
taris van de Commissie toelating groenterassen, Sotaweg 21, 2371 GA Roelofarendsveen, tele
foon 01713-9102. Per aanvrage wordt een eenmalig tarief van f 650,- gerekend. Van de zijde
van de NAKG worden op aanvraag o.a. aanwijzingen gegeven ten aanzien van het insturen van
het te onderzoeken teeltmateriaal.

De toelating van beproevingsmateriaal
Op grond van de Zaaizaad- en Plantgoedwet is sinds 1975 een regeling van de NAKG van kracht
voor de afgifte van "beproevingszaad" door de kweker met het oog op praktijkbeproeving van
teeltmateriaal van nieuwe kweekprodukten. Door deze regeling kunnen de teeltbedrijven tijdig
kennis maken met de 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 ex
port) 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
kweekprodukt bij de NAKG bekend te zijn. Verder moet het beproevingszaad onder de opgege
ven code of reeds voorgestelde benaming worden aangeboden en afgeleverd.
De in deze rassenlijst onder "in beproeving zijnde rassen" opgenomen rassen hebben in het gebruikswaardeonderzoek goed voldaan, maar vallen nog onder bovengenoemde regeling.
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Lijst van verantwoordelijken voor de instandhouding van
de rassen
Naam

Adres

Telefoon

Fa. Gebr. Bakker

Postbus 7, 1722 ZG NoordScharwoude

02260-3641

Bejo Zaden B.V.

Postbus 9, 1722 ZG Noord-

02260-4041

Scharwoude
Ch. J. Broos

Geldersebaan 34, 5931 JN Tegelen

077-32789

Bruinsma Selectiebedrijven B.V.

Postbus 24, 2670 AA Naaldwijk

01740-28244

Deruiterzonen B.V.

Postbus 4, 2665 ZG Bleiswijk

01892-6555

L.P. Duivenstein's Zaadhandel

Postbus 53056, 2505 AB Den Haag

Enza Zaden, De Enkhuizer Zaadhandel
B.V.

Postbus 7, 1600 AA Enkhuizen

02280-15844

Jos Huizer Zaden B.V.

Postbus 2003, 2980 CA Ridderkerk

01806-13350

Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen (IVT)

Postbus 16, 6700 AA Wageningen

08370-19123

Leen de Mos B.V.

Postbus 54, 2690 AB 's Gravenzande

01748-2031

Nickerson-Zwaan B.V.

Postbus 19, 2990 AA Barendrecht

01806-13277

Nunhems Zaden B.V.

Postbus 4005, 6080 AA Haelen (L.)

04759-1541

C.W. Pannevis B.V.

Postbus 2, 1600 AA Enkhuizen

02288-11211

Pieterpikzonen B.V.

Postbus 95, 8440 AB Heerenveen

05131-341

Proefstation voor de Champignon
cultuur

Postbus 6042, 5960 AA Horst

04764-1944

Stichting Proeftuin "Noord Limburg"

Straelseweg 370, 5916 AD Venlo

077-16457

Royal Sluis, Koninklijke Zaaizaadbedrijven gebroeders Sluis B.V.

Postbus 22, 1600 AA Enkhuizen

02280-10444

Sluis & Groot Research

Postbus 26, 1600 AA Enkhuizen

02280-11411

Stichting Proefstation voor de
Tuinbouw onder Glas

Postbus 8, 2670 AA Naaldwijk

01740-26541

Stichting Tuinbouwproef- en
Selectiebedrijf

Postbus 91, 5000 MA Tilburg

013-352425

Vandenberg B.V.

Postbus 25, 2670 AA Naaldwijk

01740-27441

V. V.T.B.

p/a A. Versteeg, Liesveldsesteeg 4,
5306 EZ Brakel

04187-1432

Vreeken Zaden

Postbus 182, 3300 AD Dordrecht

078-135467

Rijk Zwaan B.V.

Postbus 40, 2678 ZG De Lier

01745-3941
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Naam

Adres

Fa. A. Aders OHG

Volmerwertherstrasse 336, 4000
Düsseldorf-Flehe, Duitse Bonds
republiek

Asmer Seeds Ltd.

Asmer House, Ash Street, Leicester,
LE5 ODD, Engeland

L. Clause S.a.

Avenue du Mesnil, 91220 Brétignysur-Orge, Frankrijk

Eidg. Forschungsanstalt für Obst-,
Wein- und Gartenbau

Schloss, CH 8820 Wädenswil,
Zwitserland

Fa. Eugen Fetzer

Postfach 280, 8710 Kitzingen,
Duitse Bondsrepubliek

Hazera Seeds Ltd.

P.O. Box 1565, Haifa, Israël

Karl Hild

Postfach 99, 7142 Marbach am
Neckar, Duitse Bondsrepubliek

Peto Seeds Co. Inc.

Postbox 4206, Saticoy, California
93003, U.S.A.

Gebr. Roggli A.G.

Dorfstrasse 35, CH 3652 HilterfingenBern, Zwitserland

Reg. Exp. Station

Sata Neveh Ya'ar, Haifa, Israël

Takii & Co. Ltd.

P.O. Box 7, 8087 Kyoto, Japan
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Telefoon

Adressen van consulentschappen en proeftuinen
Instelling

Adres

Telefoon

Lange Nering 60,
8302 EE Emmeloord

05270-14931

Engelse Kamp 6,
Postbus 30032,
9700 RM Groningen

050-232432

Consulentschap voor de tuinbouw
in Noord-Holland

Pakhuisstraat 5,
1621 GL Hoorn

02290-17241

Consulentschap voor de tuinbouw
in Aalsmeer-Utrecht

Veilinggebouw "VBA",
Legmeerdijk 313, Postbus 1011,
1430 BA Aalsmeer

02977-20858

Consulentschap voor de tuinbouw
te Naaldwijk

Zuidweg 38, Postbus 8,
2670 AA Naaldwijk

01740-26541

Consulentschap voor de tuinbouw
in Zuid-West Nederland

Landbouwcentrum Zeeland,
Westsingel 58,
4461 DM Goes

01100-16440

Consulentschap voor de tuinbouw
te Tiel

Dodewaardlaan 5,
4006 EA Tiel

03440-13944

Consulentschap voor de tuinbouw
te Tilburg

Prof. Cobbenhagenlaan 225,
Postbus 1158,
5004 BD Tilburg

013-678755

Consulentschap voor de tuinbouw
te Roermond

Swalmerstraat 52, Postbus 965,
6040 AZ Roermond

04750-33211

Proeftuin voor de Groenteteelt voor
Noord-Oost Nederland

Rijksweg Oost 131,
9611 CE Sappemeer

05980-93540

Vleutens proeftuin

Alendorperweg 73,
3451 GL Vleuten

03406-1326

Stichting proeftuin Noord-Brabant

Heilaarstraat 230, Postbus 9546,
4801 LG Breda

076-144382

Stichting proeftuin Noord-Limburg

Straelseweg 370,
5916 AD Venlo

077-16457

Consulentschap voor de tuinbouw
voor Noord-Oost Nederland
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Adressen van enkele instellingen betrokken bij het
rassenonderzoek van groentegewassen
Instelling

Adres

Telefoon

Raad voor het Kwekers
recht

Nudestraat 11, Postbus 104,
6700 AC Wageningen

08370-19031

Commissie voor de samen
stelling van de Rassenlijst
voor Groentegewassen

Nieuwe Wageningseweg 1,
Bennekom
Postbus 32, 6700 AA Wageningen

08370-19056

Rijksinstituut voor het
Rassenonderzoek van
Cultuurgewassen

Nieuwe Wageningseweg 1, Bennekom
Postbus 32, 6700 AA Wageningen
— Botanisch onderzoek tuinbouwgewassen
p/a RIKILT, Bornsesteeg 45,
Postbus 230, 6700 AE Wageningen
— Gebruikswaardeonderzoek vollegrondsgroentegewassen - Ir. F. van der Zweep,
RIVRO
Postbus 32, 6700 AA Wageningen
— Gebruikswaardeonderzoek glasgroente
gewassen - plv. mw. Ing. M.H. Cools,
Proefstation voor de Tuinbouw onder Glas,
Postbus 8, 2670 AA Naaldwijk

08370-19056

Sotaweg 21, Postbus 27,
2370 AA Roelofarendsveen

01713-9102

Nederlandse Algemene
Keuringsdienst voor
Groente- en Bloemzaden
(NAKG)

Edelhertweg 1, Postbus 430,
Proefstation voor de
Akkerbouw en de Groente 8200 AK Lelystad
teelt in de Vollegrond
Zuidweg 38, Postbus 8,
Proefstation voor de
2670 AA Naaldwijk
Tuinbouw onder Glas

08370-19110

08370-19056

01740-26541

03200-22714

01740-26541

Proefstation voor de
Fruitteelt

Brugstraat 51,
4475 AN Wilhelminadorp

01100-16390

Proefstation voor de
Champignoncultuur

Peelheideweg 1, Postbus 6042,
5960 AA Horst

04764-1944

Instituut voor de Veredeling Mansholtlaan 15, Postbus 16,
6700 AA Wageningen
van Tuinbouwgewassen
(IVT)
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek
(IPO)

Postbus 42,
6700 AA Wageningen

Centraal Bureau van de Tuin Postbus 80509,
bouwveilingen in Nederland 2508 GM Den Haag
(CBT)
Gebouw C.C.W.S. Honselersdijk, kantoor 60,
NTS
Postbus 137,
2670 AC Naaldwijk
12

08370-19123

08370-19151

070-469474

01740-27241

Overzicht van de veilingomzetten en de arealen van de onder glas geteelde groentegewassen. De
gewassen zijn gerangschikt naar afnemende geldelijke veilingomzet in 1984 (behalve de
champignon).
geoogst areaal in ha')

veilingomzet
x 1 min gulden

veilingaanvoer
x 1 min éénheden

gewas
1982
tom. rond type (kg)2)
vlezig type (kg)
komkommer (kg)
sla (stuks)
paprika (kg)
radijs (bos)
(puntzakjes)
aubergine (kg)
aardbei (kg)
andijvie (kg)
augurk (kg)
snijboon (kg)
spinazie (kg)
meloen (stuks)
bospeen (bos)
koolrabi (stuks)
selderij (bos)
bloemkool (stuks)
ijssla (stuks)
sperzieboon (kg)
prei (kg)
(bos)
peterselie (bos)
Chinese kool (kg)
courgette (stuks)
postelein (kg)
kroot (bos)
tuinkers (doosjes)
pepers (kg)
asperges (kg)
rammenas (stuks)
veldsla (kg)
peul(kg)
raapstelen (bos)
(kg)
spitskool (kg)
rabarber (bos)
bleekselderij (stuks)
broccoli (kg)
bosui (bos)
knolvenkel (kg)
paksoi (kg)
kouseband (kg)
ijspegels (bos)
champignon (kg)

2.313
340
1.033
2.727
388
724
68
60
145
310
188
113
181
58
65
81
70
77
57
42
22
4,2
23
29
5
67,5
18
-

8
7
20
15
19,7
31,5
20,8
4,2

2.169
370
1.049
2.439
391
817
90
63
146
279
145
113
159
72
50
79
67
100
40
38
20
3,7
22
28
6
70
20
-

9
6
15
16
15
30
20
8

1984
2.162
411
1.010
2.332
391
916
93
75
111
274
84
93
157
84
44
69
59
80
37
25
27
2,5
23
27
5,7
65
25
-

7
8,4
20
18
9
28,5
20,7
7,6

-

-

-

2,3
7,3
0,1
2,5
0,1
-

3,1
5,7
1,5
3,3
1,45
0,55

3,6
6,1
1,1
3,1
3,8
0,55

1

-

-

-

-

-

9.348,2

14

1983

8.980,3

8.819,6

1982
404,4
50,5
325
513
40
82,4
11,5
9,9
3,1
17,4
25,3
3,5
5,5
2,9
6,2
14,2
9,9
2,7
5,5
1,1
2,1
0,63
4,3
2,9
3,8
2,7
2,3
5,6
0,5
0,13
3,8
0,22
0,32
4,1
0,67
0,21
0,76
0,3
0,095
0,021
0,075
0,004
-

0,125
34,9
1.604,56

1983
396
60,8
336
462
43,66
98
13
11,3
3,9
13,9
20,1
3,8
4,9
3,6
5,0
13,9
9,6
3,6
4,0
0,99
1,8
0,56
3,7
2,7
4,6
2,8
1,9
7,2
0,57
0,12
2,9
0,24
0,19
3,9
0,65
0,40
0,79
0,37
0,074
0,49
0,1
0,066
0,01

1984

1982

1983

1984

400
70
341
443
42,6
110
14
11,1
3,0
14,5
11,8
2,8
4,7
4,2
4,4
12,0
8,8
2,8
4,1
0,66
2,6
0,46
3,9
2,6
2,0
2,6
2,5
8,2
0,40
0,16
3,8
0,27
0,11
3,7
0,67
0,38
0,67
0,51
0,083
0,3
0,094
0,22
0,01

584,6
94,2
296
178
128
48,9
4,2
26,2
21,9
22,2
19,2
13,5
10
7,4
8,3
8,1
4,4
6,4
4,1
4,1
2,1
0,34
1,9
2,9
2,4
2,3
1,4
1,4
2,1
1,6
2,4
0,9
1,7
1,1
0,66
0,35
0,64
0,3
0,4
0,007
0,25
0,002

684
126
323
195
135
58,8
5,8
29,0
26,7
24,7
14,9
14,6
8,4
8,4
9,5
8,2
4,2
6,7
3,3
3,7
4,1
0,43
2,5
2,9
2,8
2,5
2,0
1,9
2,0
1,4
2,2
1,4
1,6
0,95
0,78
0,5
0,53
0,38
0,4
0,14
0,3
0,066
0,058

734
151
348,5
189
167
59
5,7
36,5
22,3
21,8
17,8
14,6
9,1
8,4
8,2
7,0
6,0
5,4
3,5
3,5
3,2
0,28
2,6
2,4
2,3
2,3
2,2
2,2
2,1
2,0
1,9
1,6
1,5
1,1
0,72
0,5
0,47
0,46
0,44
0,24
0,11
0,11
0,054

-

-

39,6

45,6

1.583,78

1.587,30

-

0,005
101
1.617,85

-

-

101

141

1.822,73

1.990,08

1} De opgegeven arealen berusten op schattingen aan de hand van bestudering van de ter beschikking staande
gegevens.
2) Bij tomaat is het areaal te laag geschat, daar vrijwel geen rekening is gehouden met het tussenplanten.

Teeltgegevens van glasgroentegewassen
In de hierna volgende tabellen wordt van vrijwel alle onder glas geteelde groentegewassen een
aantal eenvoudige technische gegevens vermeld. De gewassen worden in alfabetische volgorde
behandeld. De gegevens zijn gebaseerd op gemiddelden. De gegeven data en getallen kunnen
van de in de praktijk gangbare afwijken. Dit is vooral het geval bij de zaai-, plant- en oogstdata
en de opbrengst. Het doel van de tabel is dan ook niet om van elk gewas de exacte gegevens
te verschaffen, doch veel meer om een algemene richtlijn te geven bij het opstellen van teeltplan
nen. De gegevens in de tabellen zijn recent en voldoende nauwkeurig om voor dit doel goed
bruikbaar te zijn.
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teelt- en zaaikalender

Teelt- en zaaikalender voor groenten onder glas
gewas en teeltwijze

zaaidatum

plantdatum

oogstdatum

Aardbei
vroege teelt (forceren vanaf 1/1)
middenvr. teelt (forceren vanaf 1/2)
koude teelt

1/8 (op wachtbed) 15/12 (in de kas)
1/8 (op wachtbed) 15/12 (in de kas)
1/8 (op wachtbed) 15/12 (in de kas)

15/3- 1/5
10/4-10/5
10/5-10/6

Andijvie
winterteelt
stookteelt
koude teelt
platglasteelt

1/9-10/9
1/9-15/9
5/9-15/9

5/10-10/10
5/10-25/10
15/10-20/10

15/12-15/1
1/3 - 1/4
10/4 -25/4

voorjaarsteelt
stookteelt
hete lucht- en koude teelt
late voorjaarsteelt

1/12-30/1
15/1 -15/2
15/2 - 1/3

1/1- 1/3
15/2-15/3
15/3- 1/4

20/3-15/4
5/4- 1/5
1/5-10/5

herfstteelt
koude teelt
licht verwarmde teelt

20/8-25/8
25/8-30/8

20/9-25/9
25/9-30/9

10/12-25/12
20/11- 1/1

Asperge

1/4 (buiten)

+ 15/3 (na ± 1 j.

15/3-30/41)

1/10
20/10
10/1
15/2
25/5

5/12
20/12
1/3
15/4
1/7

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

20/2
25/2
20/3
20/3
1/5

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

2/1
30/6

1/3
15/8

Aubergine2)
zeer vroege stookteelt S
vroege stookteelt S
late stookteelt (hete lucht) G
koude teelt G
herfstteelt S
Augurk

groeitype

hete luchtteelt 1
2
koude teelt
1
2
herfstteelt

Levo
Kora/tussen
Levo
Kora/tussen
Kora/tussen

25/3
25/3
25/4
20/4
10/6

1/2
1/3
15/4
1/6
10/8

vanaf 20/4
vanaf 15/4
vanaf 10/5
vanaf 10/5
vanaf 5/7

Bleekselderij
voorjaarsteelt
herfstteelt of late zomerteelt

1)

1/5
15/10-30/12

De oogstdatum is afhankelijk van het tijdstip waarop men met forceren begint (meestal ± 7 weken na aan
vang van forceren}. 2) S = teelt op steenwol en G = teelt in grond.
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teelt- en zaaikalender

opbrengst in kg
/ , .1. _ / L.
OT STUKS/DOS

plantafstand
in cm

per 100 m2

250 kg
300 kg
300 kg

aantal planten

25 x 30
35 x 25
35 x 25

zie tabel 3

350- 400 kg
350- 400 kg
150 kg

107 x 15

+ 2500
±2200 kg3)
± 1500 kg3)
± 900 kg3)
± 800 kg3)

4 rijen,
3 stengels
80 x 75
80 x 75
80 x 75
80 x 75
80 x 75

1800-2000 kg4)
1200-1600 kg4)
1200-1800 kg4)
1200-1800 kg4)
800-1000 kg4)

107 x
107 x
128 x
107 x
107 x

kg3)

± 1250 st.
± 925 st.

3)De

hoeveelh. zaad
in grammen

2 bedden per kap 4 rijen per bed
2 bedden per kap 3 rijen per bed
2 bedden per kap 3 rijen per bed

250- 350 kg
350- 500 kg
400- 600 kg
400- 600 kg
400- 600 kg
500- 700 kg

voor de teelt van 100 m2 is nodig

4 rijen,
2 stengels
80 x 70
80 x 70
80 x 70
80 x 70
80 x 70

opp. zaaibed
in mz

1000 pl./100 m2
800 pl./100 m2
800 pl. /100 m2

1500-1800
1500-1800
1500-1800

pillen
pillen
pillen

1600-1800
1200-1600
1200-1600

pillen
pillen
pillen

1350-1600
1350-1600

pillen
pillen

640

20

16

zaden
worden
per
stuk verhandeld

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

7
8
6
8
8

0,75
0,75
0,50
0,75
0,75

1,5
1

wordt met pillen
direct op pers
potjes gezaaid

167 of
167 of
167 of
167 of
167 of

50
45
50
45
45

190
208
156
208
208

25 x 30
35 x 30

1350
975

180
180
180
180
180

wordt direct op
perspotjes
gezaaid

opbrengst is gegeven voor een teeltduur tot 10/11. 4) De opbrengst is sterk afhankelijk van de teeltduur.
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teelt- en zaaikalender

gewas en teeltwijze

zaaidatum

plantdatum

oogstdatum

30/9-7/10
±5/8

1/12-15/1
30/8- 5/9

20/3-25/5
vanaf 1/12

Stoksnijboon
stookteelt
koude teelt
herfstteelt

25/12-30/1
1/4 -30/4
vanaf 13/7-21/7

31/12-10/2
10/4 -10/5
vanaf 20/7-28/7

vanaf 25/2
vanaf 1 /6
vanaf 10/9

Stoksperzieboon
stookteelt
koude teelt
herfstteelt

2/1-1/3
vanaf 20/3
vanaf 25/7

10/1-8/3
vanaf 27/3
vanaf 2/8

vanaf 10/3
vanaf 20/5
vanaf 10/9

Stamsperzieboon
hete luchtteelt { eenmalige
en koude teelt \ en doorpluk
gelicht platglasteelt (doorpluk)

vanaf 1/3
(1/3-25/4)
vanaf 25/3

vanaf

8/3

vanaf 10/5

vanaf

1 /4

vanaf

Bosui

-

vanaf 1/1

vanaf 20/10
1/8-10/8

vanaf 20/12
1/9- 5/9

vanaf 15/3
vanaf 10/11

20/12
1/3
1/4

20/1
25/3
21/4

25/3
1/5
25/5

vanaf 20/12
1/7

vanaf 1/2
1/8

vanaf 15/3
vanaf 1/9

Bloemkool
voorjaarsteelt
herfstteelt
Boon

1 /6

vanaf 1/4

Broccoli
voorjaarsteelt
herfstteelt
Chinese kool
vroege teelt
late teelt
zeer late teelt
Courgette
voorjaarsteelt
herfstteelt
Knolvenkel
voorjaarsteelt
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1/2-1/4

1/4-1/5

vanaf + 20/5

teelt- en zaaikalender

opbrengst in kg
of stuks/bos
per 100 m2

plantafstand
in cm

voor de teelt van 100 m2 is nodig

± 450 st.
+ 400 st.

± 50 x 40
50 x 50

± 500 kg
± 500 kg
± 160 kg

Men plant 2, 3 of 4 rijen per kap
van 3,20 m breed met, afhankelijk
van het aantal rijen per kap, een
zodanige plantafstand in de rijen
dat het plantgetal 250 à 350 per
100 m2 is

aantal planten

500
425

hoeveelh. zaad
in grammen

opp. zaaibed
in m2

3,5
3

1
1

200
200
200

1
1
1

±350 kg
±300 kg
±150 kg

80/40
80/40
80/40

±120 kg

30 x 40

1700

pl. p. pol
2

750

4

+ 200 kg

60x40

1260

3

550

3

2700 bos

10 x 7

uitgangsmateriaal plantuitjes

150 kg
120 kg

40 x 40
40 x 40

625
625

4,5
4,5

1,5
1,5

800 à 900 kg
900 à 1000 kg
900 à 1000 kg

35 x 30
35 x 32
35 x 32

900
900
900

6
6
6

2 |wordt meestal
2 J direct op 4 of 5 cm
2 I perspotjes gezaaid

40-60 st/m2 1)
15 à 25 st/m2

160 x 75
160 x 75

85
85

30 x 25

1400

350 kg
1

625 j 2 planten 175
625 | per
175
625 J pol
175

120 zaden
120 zaden

13

1,5
1,5
1,5

0,50
0,50

4

) De opbrengst is sterk afhankelijk van de teeltduur.
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teelt- en zaaikalender

gewas en teeltwijze

zaaidatum

plantdatum

oogstdatum

15/111 )
15/121)
15/11 )
1/2
5/4
10/5
21/6
25/7
5/8

15/121)
15/11)
15/21)
1/3
1/5
1/6
10/7
15/8
25/8

vanaf 25/1
vanaf 25/2
vanaf 15/3
vanaf 30/3
vanaf 5/6
vanaf 30/6
vanaf 5/8
vanaf 15/9
vanaf 27/9

stookteelt
hete luchtteelt
koude teelt
herfstteelt

vanaf 20/11
vanaf 1/1
vanaf 1/2
vanaf 20/7-15/8

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

vanaf 20/3
vanaf 15/4
vanaf 10/5
vanaf 15/10

Kousenband

15/4

1/5

vanaf 20/6

januari
februari

15/2
15/3

vanaf 20/4
vanaf 10/5

25/1
25/3

5/3
1/5

vanaf 15/5
vanaf 1/7

25/1
25/3

5/3
1/5

vanaf 10/5
vanaf 1 /7

25/1
25/3

5/3
1/5

vanaf 15/5
vanaf 15/7

Komkommer
vroege stookteelt
stookteelt
late stookteelt
hete luchtteelt
koude teelt
zomerteelt
vroege herfstteelt
normale herfstteelt
late herfstteelt
Koolrabi
10/1
15/2
15/3
15/8-31/8

Kroot
licht verwarmde teelt
koude teelt
Meloen
Suiker/Ananas (liggende teelt)
stookteelt
koude teelt
Net (liggende teelt)
stookteelt
koude teelt
Ogen en andere (klimmende teelt)
stookteelt
koude teelt

) Afhankelijk van de wijze van opkweken (al dan niet belichtI kan de periode tussen zaaien en planten korter
zijn.

1
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teelt- en zaaikalender

opbrengst in kg
of stuks/bos
per 100 m2

70/130 st./m2
70/130 st./m2
60/120 st./m2
40/ 90 st./m2
30 / 60 st./m2
30/ 50 st./m2
30/ 40 st./m2
20/ 30 st./m2
15/ 20 st./m2

±1800 st.
± 1600 st.
± 1600 st.
± 1700 st.

plantafstand
in cm

aantal planten

2)
160 x 40 à 45
2)

2)
2)
2)

2)
2)

2)
2)

voor de teelt van 100 m2 is nodig

160 x 45 à
160 x 50 à
160 x 50 à
160 x 50 à
160 x 55 à
160 x 50 à
160 x 45 à
160 x 45

25 x
25 x
25 x
25 x

20
22,5
22,5
25

50
60
60
60
60
55
50

160
140
140
125
125
115
125
140
140

hoeveelh. zaad
in grammen

opp. zaaibed
in m2

170 stuks
150 „
150 „
135 „
135 „
125 „
135 „
150 „
150 „

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

2000
1800
1800
1600

14
12
12
11

meestal direct
1
5 1 op een 5 cm
perspotje
5
5 >

5

2503)

160 x 55

140

20

±1000 bos
±1000 bos

30 x 10
30 x 10

3500
3500

120
120

500 st.
400 st.

210 x 45
160 x 45

110
140

0,50
0,50

+ 800 st.2)
±600 st.2)

210 x 45
160 x 45

110
140

0,50
0,50

±800 st.2)
±600 st.2)

160 x 50
160 x 50

125
125

0,50
0,50

2)

1

6 \
6 f

direct op
perspot zaaien

zaaien in
verwarmde
kistjes

De opbrengst is sterk afhankelijk van de teeltduur. 3) Bij een oogstduur van ongeveer 10 weken.
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plantdatum

oogstdatum

gewas en teeltwijze

zaaidatum

Paksoi

voor zaai-, plant- en oogstdata wordt verwezen naar
Sla, boter-

Paprika1)
zeer vroege stookteelt

25/9

20/11

vanaf 25/22)

stookteelt

1/10
5/10
10/10
15/10

1/12
10/12
20/12
1/1

vanaf 1/32)
vanaf 10/32)
vanaf 20/32)
vanaf 25/32)

late stookteelt

20/10
25/10
5/11

5/1
20/1
1/2

vanaf 1/42)
vanaf 5/42)
vanaf 10/42)

hete luchtteelt

1/1

1/3

koude teelt

5/3

20/4

vanaf 20/62)

juni

vanaf

zomerteelt

20/4-20/5

herfstteelt

10/5- 5/6

1/7-20/7

vanaf

1/52)

1 /82)

vanaf 10/102)

Peper (scherpe paprika)
1/10

10/12

vanaf 25/12)

stookteelt

15/10

15/1

vanaf 20/22)

zomerteelt

1/4

20/5

vanaf 10/62)

ter plaatse
zaaien
juni-aug.
ter plaatse
zaaien

mei

20/1-30/1

20/4-10/6

vroege stookteelt

Peterselie
voorjaarsteelt

jan.-feb.

herfst-/winterteelt
winterteelt

mei-juni
aug.-sept.

sept.-maart
dec.-maart

Peul
voorjaarsteelt
1)

20/12- 1/1

De kg-opbrengst bij paprika wordt behalve door de tee/tduur sterk bepaald door de te oogsten kleur
(rood/geel of groen): rood/geel oogsten valt doorgaans 15% lager uit dan groen oogsten. 2) De aanvang van
de oogst is gegeven voor groen oogsten. Als rood wordt geoogst begint de oogst, afhankelijk van de teeltwijze,
drie à vier weken later.
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opbrengst in kg
of stuks/bos
per 100 m2

400- 600 kg

plantafstand
in cm

25 x 25

voor de teelt van 100 m2 is nodig
aantal planten

hoeveelh. zaad
in grammen

opp. zaaibed
in m2

1600

8

wordt direct op
4 cm pers
potjes gezaaid

1500-2000 kg3)
1500-2000 kg3)
1500-2000 kg3)
1500-2000 kg3)
1400-1800 kg3)
kg3)

1400-1800
1200-1500 kg3)
1200-1500 kg3)

plantafstand is variabel ni.:
4 rijen/kap 2 stengelsysteem
4 rijen/kap 3 stengelsysteem
1 gram bevat 120 zaden en
geeft 90 à 100 pootbare
planten

80 x 43 = 290 planten
80 x 57 = 220 planten

1
1

900-1400 kg
700-1000 kg
500- 700 kg

80 x 55

230

3

1

700-1200 kg3)

80 x 25

500

5à 6

600-1000 kg3)

80 x 30

420

4

300- 500 kg

80 x 35

360

4

240- 500 kg

2000 bos

regelafst. 30 cm

1500-3000 bos
1500-3000 bos

30 x 15 cm
2200
regelafst. 30 cm

—

2
1 gram bevat
150 zaden en
geeft 90 à 120
pootb. planten

1,50
1,50

300
200
300

5

"

120 kg

3)

107 x 10
80 x 10

3 pl.
p. pol

2850
3750

900
1200

1,25
1,75

De opbrengst is sterk afhankelijk van de teeltduur.
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gewas en teeltwijze

Postelein

zaaidatum

plantdatum

oogstdatum

1/3-25/8

ter plaatse
zaaien

3 tot 5 weken
na het zaaien

1/11-15/11
1/12-25/12

15/3
1/3-15/3

30/5-15/6
+ 15/6

ter plaatse
zaaien

afhankelijk van het
seizoen 4-10 weken
na het zaaien

vanaf 1/12

vanaf 15/1

Prei
bosprei
prei per kg

Raapstelen

15/8 -20/5

Rabarber (pollen opzetten)

Radijs zie tabel 1 en tabel 2
Rammenas (Rettich)
10/12
15/1
15/2

vroege stookteelt
stookteelt
hete luchtteelt

I ter plaatse
| zaaien

5/3
25/3
5/4

Selderij
herfst-/winterteelt staandglas
winter-/voorjaarsteelt staandglas
voorjaarsteelt staand- en platglas
zomer-/herfstteelt platglas
winter-/voorjaarsteelt staandglas
laat voorjaarsteelt platglas
zomerteelt platglas
Sla, boter

15/9
okt.-dec.
jan.-feb.
juni
juli
april
jan.-feb.

I ter plaatse
1 zaaien
april
juli
aug.-sept.
ter plaatse zaaien
april

dec.-jan.
maart-mei
mei-juni
sept.-dec.
nov.-mei
juni-juli
juni-sept.

zie ook tabel 4: zaai-, plant- en oogsttijden

winterteelt
voorjaarsteelt
late voorjaarsteelt en zomerteelt
vroege herfstteelt
herfstteelt

20/ 9 - 20/10
20/10 - 25/ 2
25/ 2-5/8
10/ 8-25/ 8
25/ 8 - 20/ 9

9/10- 5/12
5/12 - 22/ 3
22/ 3-15/8
20/ 8-10/9
10/ 9 - 9/10

1/ 1- 1 / 3
1/ 3- 1 / 5
1/ 5-25/ 9
25/ 9 - 20/10
20/10 - 1/ 1

Sla, ijs -

zie tabel 5

zie tabel 5

zie tabel 5
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opbrengst in kg
of stuks/bos
per 100 m2

300-500 kg

plantafstand
in cm

voor de teelt van 100 m2 is nodig
aantal planten

breedwerpig
zaaien

hoeveelh. zaad
in grammen

opp. zaaibed
in m2

800

1700-2000 bos
500-700 kg

25 x 10
40 x 10

4000-4500
2500

50
35

9
5

+ 350 kg of
+1000 bos

breedwerpig
zaaien

—

—

-

425 (raapzaad of
Chinese kool)
200 Namenia

_

_

_

2000
2000
2000

50
50
50

-

250-350
250-350
3
3
3
200
1,5

6
6
6

wordt
direct
op pers
potjes
gezaaid

+ 2250 kg

1800 st.
± 1800 st.
± 1800 st.

afhankelijk van
de polgrootte

25 x 20
25 x 20
25 x 20

1200-1700 bos1) I regelafst.
1400-2500 bos1) ƒ
30 cm
1200-1700 bos1) 25 x 15
1200-2300 bos1) 25 x 15
1200-2000 bos1) 3 0 x 1 5
2000 bos1)
regelafst.30 cm
400- 600 kg
40 x 40

2400
2400
2200

± 1900 st.
+ 2150 st.
+1900 st.
±1850 st.
±1800 st.

25 x 20
22,5x20
22,5 x 20
22,5 x 22,5
25 x 21

2000
2250
2250
2000
1900

pillen

±1100 st.

25x30

1350

pillen

1)

625

zaaien in kistjes en verspenen
in perspotjes of
rechtstreeks op
perspotjes zaaien

-

direct op perspotjes

De opbrengst is sterk afhankelijk van het aantal keren dat van hetzelfde perceel wordt geoogst.
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plantdatum

oogstdatum

ter plaatse
zaaien

10/11
5/12
10/1
30/1
20/2
10/3
30/3
15/4
25/4
30/4

5/10

januari

april

zeer vroege stookteelt
tussenplanting
vroege stookteelt
tussenplanting
late stookteelt
tussenplanting
hete luchtteelt
koude teelt
late koude teelt
herfstteelt

25/10
10/3
5/11
1/4
15/12
15/4
25/12
25/2
20/4
1/6

15/12
15/4
1/1
5/5
1/2
15/5
25/2
10/4
1/6
5/7

vanaf 10/3
vanaf 15/6
vanaf 25/3
vanaf 25/6
vanaf 25/4
vanaf 15/7
vanaf 10/5
vanaf 20/6
vanaf 10/8
vanaf 5/9

Tuinkers

het gehele jaar
rond

Veldsla

15/8-15/12

gewas en teeltwijze

zaaidatum

Spinazie
vroege herfstteelt
normale herfstteelt
late herfstteelt
vroege winterteelt
normale winterteelt
late winterteelt
vroege voorjaarsteelt
normale voorjaarsteelt
late voorjaarsteelt
zeer late voorjaarsteelt
Spitskool

30/9
15/10
25/10
10/11
25/11
15/12
15/1
15/2
10/3
20/3

Tomaat

is 5 tot 8 dagen na
het zaaien oogstbaar
ter plaatse
zaaien

1/12-15/4

Wortel
koud glas en koud glas met lichte stook
gelicht platglas

25/10-5/2
15/10-5/2

I

ter plaatse

f zaaien

25/4-10/6
20/5-20/6

Ijspegels
vroege voorjaarsteelt
voorjaarsteelt
herfstteelt
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10/1
1/3
15/8

ter plaatse
j zaaien

5/3
15/4-20/4
25/9-29/9
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opbrengst in kg
OT StUKS/DOS

plantafstand
in cm

per 100 m2

voor de teelt van 100 m2 is nodig
aantal planten

+ 200 kg
±200 kg
± 175 kg
+ 150 kg
±200 kg
±250 kg
+ 300 kg
±350 kg
±350 kg
±400 kg

wordt breedwerpig gezaaid

550 st. à 500 g

hoeveelh. zaad
in grammen

opp. zaaibed
in m2

-

2000
2000
2500
2500
2500
2500
2500
2000
2000
2000

40 x 40

625

5

2

±1600 kg1)
±1600 kg1)
±1600 kg1)
±1600 kg1)
±1600 kg1)
±1600 kg1)
±1800 kg1)
±1500 kg
±1200 kg
±1100 kg

80 x
80 x
80 x
80 x
80 x
80 x
80 x
80 x
80 x
80 x

193
193
193
193
208
208
208
227
227
208

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,50
1,50
1,25

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12-30 gram
per doosje

per doosje van 6,5 x 11,5 cm worden
± 1500 zaden gebruikt

100-200 kg

wordt mach.
gezaaid; rijafst.
10 à 15 cm, in
de rij 3 à 5 cm

800-1100 bos
800-1400 bos

1700 bos
2000 bos
1700 bos
1)

—
—
—
—
—
—
-

65
65
65
65
60
60
60
55
55
60

_

| wordt meestal
[ mach. op
) rijen gezaaid

10 x 8
10 x 8
10 x 8

verspenen in
perspot

60-120

402)
402)

-

150
150
150

Opbrengstgemiddelden, wanneerde teelt na ± 3'A maand oogsten wordt beëindigd. 2) Indien pneumatisch
machinaal wordt gezaaid.
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In de tabellen 1 en 2 wordt een aantal technische gegevens vermeld over de teelt van radijs onder
glas. Vooral in de seizoenen waarin de teelt lang duurt, verdient het aanbeveling om grof zaad
te gebruiken. Dit kiemt sneller en kan een aanmerkelijke verkorting van de teeltduur betekenen.
De oogstduur varieert doordat in de winter de knollen minder snel voos worden dan in de zomer.
Tabel 1: Teelt- en zaaikalender voor radijs onder glas bij gebruik van de Eschwege
precisiezaaimachine
fractie mm 0

2,25

2,50

zaaischijf

4KA

4KA 4KA/ 4GA
GA

2,75

3,00

3,25 zaaidatum
4GA

teeltduur

oogst baar
vanaf

oogst
duur

8 weken
7 weken
6 weken
5 weken
4 weken
3 weken
3 weken
4 weken
5 weken
6- 7 weken
9-12 weken
12-9 weken

1/ 3-10/ 3
25/ 3- 1/ 4
10/ 4-15/ 4
7/ 5-10/ 5
1/ 6- 4/ 6
21/ 6-25/ 6
21/ 7-25/ 7
28/ 8-31/ 8
5/10-10/10
15/11-25/11
5/ 1-15/ 1
5/ 2- 1/ 3

10 dagen
7 dagen
5 dagen
4 dagen
3 dagen
3 dagen
3 dagen
4 dagen
5 dagen
7 dagen
10 dagen
15 dagen

zaaiperiode
zaaizaadhoeveelheid in g/m2
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

—

—

—

—

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
2,0
2,5

—

-

—

—

—

3,5

—
—

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

—

—

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
2,5
3,0

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
3,0
3,5
3,0
4,0

1/ 1
1/ 2
1/ 3
1/ 4
1/ 5
1/ 6
1/ 7
1/ 8
1/ 9
1/10
1/11
1/12

De zaadhoeveelheden zijn gegeven voor zaaien met de Eschwege-zaaimachine. Afhankelijk van
het jaargetijde bedraagt de opbrengst per m2 8 tot 15 bosjes van ongeveer 20 knolletjes (in het
voorjaar 12-15 bosjes en in de winter 8-10 bosjes). Het in de tabel genoemde type zaaischijf is
slechts van belang als nog met de Eschwege-zaaimachine wordt gezaaid. Wanneer pneumatisch
wordt gezaaid zijn de zaaischijftypen niet van belang. De overige gegevens blijven dan wel van
toepassing. In tabel 1 zijn de zaadhoeveelheden weergegeven in grammen. Met ingang van het
seizoen 1981/1982 werden radijszaden per stuk verkocht. Informatie over het te gebruiken aantal
zaden bij zaaien met de pneumatische machine en bij verschillende rijafstanden wordt in tabel 2
gegeven. Voor zover het de gegevens over de teelt- en oogstduur alsmede de oogstperiode be
treft kan tabel 2 dus met tabel 1 worden gecombineerd.
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Tabel 2: Teelt- en zaaikalender voor radijs onder glas bij gebruik van een pneumatische
zaaimachine als de zaden per stuk worden verhandeld
zaaiperiode

zaaizaad in
stuks/m2

aantal rijen per
kap van 3,20 m

afstand in de rij
in cm

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

300
320
300
280
240
240
240
240
210
240
280
300

32
36
36
36
32
28
28
28
24
32
32
32

3,4
3,4
3,4
4,0
4,2
3,8
3,8
3,8
3,6
4,2
3,6
3,4

Tabel 3 geeft mogelijkheden om bij een bepaald aantal planten per oppervlakte-eenheid het beste
plantverband te zoeken.
Tabel 3: Plantafstandentabel (getallen 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 7777 1666 1333
35 2857 1905 1428 1143
40 2500 1666 1250 1000
45 7777 1481 1111 889
50 2000 1333 1000 800
55 1818 1212 909 727
60 1666 1111 833 666
65 1538 1026 769 615
70 1428 942 714 571
75 1333 889 667 548
80 1250 833 625 500
90 1111 740 555 444
100 1000 666 500 400
120
833 556 417 333
125
800 533 400 319
150
666 444 333 266

30

40

50

60

70

80

90

100

3333 2500 2000 1666 1428 1250 1111 1000
7777 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
740 556 444 370 317 278 247 777
666 500 400 333 285 250 777
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
444 333 267 777 190 167 148 133
416 312 250 208 178 156 138 125
370 277 777 185 158 138 123 111
333 250 200 166 142 125 111 100
278 208 167 139 119 104
92
83
266 200 160 133 114 100
88
80
777
166 133 111
95
83
74
66

125

150

800
533
400
319
266
228
200
178
160
145
133
124
114
107
100
88
80
67
64
53

666
444
333
266
777

190
166
148
133
121
111
103
95
89
83
74
66
56
53
44
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Tabel 4: Teelt- en zaaikalender voor de teelt van botersla onder glas volgens gemiddelde
praktijkgegevens
zaaien

planten

oogsten

zaaien

planten

oogsten

20 aug.
26 aug.
31 aug.

2 sept.
9 sept.
14 sept.

9 okt. - 12 okt.
18 okt. - 20 okt.
9 nov. - 14 nov.

5 jan.
10 jan.
15 jan.

17 febr.
20 febr.
24 febr.

11 april
13 april
15 april

- 15 april
- 16 april
- 17 april

5 sept.
10 sept.
15 sept.

21 sept.
28 sept.
3 okt.

15 nov. - 20 nov.
25 nov. - 10 dec.
15 dec. - 20 dec.

20 jan.
25 jan.
30 jan.

28 febr.
4 maart
7 maart

16 april
17 april
18 april

- 18 april
- 19 april
- 20 april

20 sept.
25 sept.
30 sept.

9 okt.
18 okt.
26 okt.

20 dec. - 10 jan.
15 jan. - 20 jan.
20 jan. - 30 jan.

5 febr.
10 febr.
15 febr.

9 maart
13 maart
17 maart

19 april
21 april
24 april

- 21 april
- 24 april
- 27 april

5 okt.
10 okt.
15 okt.

30 okt.
10 nov.
20 nov.

30 jan. - 20 febr.
10 febr. - 20 febr.
20 febr. - 27 febr.

25 febr.
1 maart
15 maart

22 maart
26 maart
5 april

28 april
1 mei
10 mei

- 1 mei
- 5 mei
- 15 mei

20 okt.
25 okt.
30 okt.

1 dec.
8 dec.
16 dec.

25 febr. - 5 maart
28 febr. - 10 maart
1 maart- 15 maart

25 maart
5 april
15 april

10 april
19 april
30 april

15 mei
24 mei
30 mei

- 20 mei
- 28 mei
- 5 juni

5 nov.
10 nov.
15 nov.

27 dec.
5 jan.
10 jan.

10 maart - 20 maart
15 maart- 25 maart
20 maart- 30 maart

25 april
10 mei
20 mei

8 mei
22 mei
1 juni

8 juni
25 juni
5 juli

- 13 juni
- 1 juli
- 10 juli

20 nov.
25 nov.
30 nov.

17 jan.
25 jan.
26 jan.

28 maart- 2 april
28 maart- 5 april
3 april - 6 april

30 mei
10 juni
20 juni

10 juni
20 juni
30 juni

15 juli
25 juli
5 aug.

- 20 juli
- 1 aug.
- 10 aug.

5 dec.
10 dec.
15 dec.

30 jan.
5 febr.
8 febr.

4 april - 7 april
5 april - 8 april
8 april - 12 april

30 juni
10 juli
20 juli

10 juli
20 juli
30 juli

15 aug. - 20 aug.
25 aug. - 30 aug.
5 sept. - 10 sept.

20 dec.
30 dec.

10 febr.
15 febr.

30 juli
10 aug.

10 aug.
20 aug.

15 sept. - 22 sept.
25 sept. - 5 okt.

30

10 april
11 april

- 13 april
- 15 april
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Tabel 5 geeft de plant- en oogstdata van de teelt van ijssla onder glas. Voor wat de zaaidata be
treft kunnen globaal de gegevens van botersla worden aangehouden.
Tabel 5: Teelt- en zaaikalender voor ijssla onder glas
zaaidatum

plantdatum

oogstperiode

zaaidatum

plantdatum

oogstperiode

18/1
28/1
6/2
15/2
24/2
1/3

1/4- 5/4
5/4-10/4
10/4-15/4
15/4-20/4
20/4-25/4
25/4-30/4

25/1
5/2
11/2
21/2
5/3
20/3

6/3
11/3
17/3
22/3
1/4
10/4

1/5- 5/5
5/5-10/5
10/5-15/5
15/5-20/5
20/5-25/5
25/5-30/5

24/8
30/8
5/9

11/10
25/10
5/11

25/8
30/8
5/9

12/9
20/9
28/9

15/11
28/11
15/12

voorjaarsteelt
15/11
20/11
5/12
13/12
5/1
15/1
herfstteelt
10/8
15/8
20/8

De opkweek van ijssla duurt iets langer dan van botersla. De plant mag groot zijn, maar niet oud.
Geadviseerd wordt een 5 cm pot. De teeltduur is sterk afhankelijk van de planttijd en de plantgrootte, het temperatuurniveau en het na te strevenkropgewicht. Voor oogst nà 10 meiis een traagschietend ras noodzakelijk.

In tabel 6 is voor de meeste onder glas geteelde groentegewassen een overzicht gegeven van de
meest gebruikte temperaturen in de verschillende fasen van de teelt. De in de tabel genoemde
hoofdfasen in de teelt, nl. uitzaai tot kieming, kieming tot verspenen en verspenen tot planten, zijn
bij meerdere gewassen de laatste jaren vervaagd. Debelangrijkste redenhiervoor is wel de mechani
satie bij de plantenkwekers. Steeds meer gewassen worden nl. direkt op de perspot gezaaid. Bij
gewassen waar dit van toepassing is zullen we dan ook meer moeten spreken van ontwikkelingssta
dia van het plantgoed dan van fasen in de teelt. De temperaturen zijn bovendien gemiddelden van
wat in de praktijkhet meest voorkomt. Afwijkingen naar boven of naar beneden kunnen dus, afhan
kelijk van het seizoen en de teeltwijze, zeker voorkomen. Als algemene richtlijn zijn de gegevens
echter goed bruikbaar.
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Tabel 6: Temperatuurgegevens voor de teelt van de meeste glasgroentegewassen
gewas

aardbei
andijvie
asperge
aubergine
augurk
bleekselderij
bloemkool
boon-stam
boon-stok
bosui
broccoli
Chinese kool
courgette
knolvenkel
komkommer
koolrabi
kousenband
kroot
meloen
paksoi
paprika
peper
peterselie
peul
postelein
prei
raapstelen
rabarber
radijs
rammenas-st.
rammenas-bos
selderij
sla-krop
sla-ijs
spinazie
spitskool
tomaat
tuinkers
veldsla
wortel
ijspegels
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uitzaai tot
kieming

kieming tot
verspenen

dag °C

nacht °C

dag

20-22

20-22

23-25
25-26
18-22
15-20
18-20
18-20

verspenen tot
planten

na het planten

dag °C

dag °C

nacht °C

forceertemperatuur na het planten
20-21
15-20
20
17-19
forceertemperatuur na het planten

12-18
5-20
16-20

23-25
25-26
18-22
15
18-20
18-20

22-26
25-26
18
10-12

15-20
20
22-25
20-22
24-27
18-20
20-22
15-20
22-25
12
24-27
24-27
15-18
15-18
15-25
18-20
8-12

15
20
22-25
20-22
24-27
18-20
20-22
15-20
22-25
12
24-27
24-27
15-18
15-18
15-20
18-20
8-12

10-12
18-19
18-20
15-20
22-24
16-18

12-15
20
12-15
18-20
12
12-15
10-15
15
25
20
0-10
5-15
12-15

12-15
20
12-15
18-20
12
12
7-10
15
22-25
20
0-10
5-15
12-15

20-25
18
16
10-15
10-15
16-22
12
10-15
15-17
18-20
12-16
20-24
16-18
20-25
10-20
18-30
10-18
23-25
23-25
10-15
12-15
15-30
7-15
8-15
14-18
8-15
12-15
8-15
10-15
10-18
10-18
10-15
10-15
18-22
20
0-10
5-15
8-15

5-10
5-15
bodemtemp.
18-19
14
12
5- 7
6-12
14-16
8
5- 7
10-12
15-16
6-10
16-20
12-14
16-18
5- 7
16-18
5- 8
15-18
15-18
10-12
8-10
15-20
6- 8
6-10
14-18
5- 7
8-10
5- 8
10-12
5- 8
5- 8
5- 7
5- 7
15-17
20
0-10
5- 7
5- 8

0

10
20-22
10-12
20-23
20-23
15-18
wordt
12-14

15-18
10-12
10-12
10-12
18-24

C nacht °C

nacht °C

19-22
22-25
19-20
25-26
20-25
16-20
18
18
16-18
10-12
10-12
10-12
worden niet verspeend
worden niet verspeend
temperatuur na het planten
10-12
10-12
10-12
18-19
16-20
16-18
18-20
20
18
14-16
15-20
14-16
22-24
22-24
20
12
12-18
12
wordt niet verspeend
10
10
10
20-22
18-20
18
8-10
10-15
7-10
20-21
22
20
18-20
19
20-21
15
15-18
15
niet versp.
12-15
12-15
wordt ter plaatse gezaaid
12-14
8-10
5- 8
wordt ter plaatse gezaaid
pollen opzetten
wordt ter plaatse gezaaid
wordt ter plaatse gezaaid
wordt ter plaatse gezaaid
15-18
15
15
10-15
7-10
8-10
8-10
10-15
7-10
wordt ter plaatse gezaaid
10-12
10-12
10-12
17-19
16
17-19
wordt direct in doosjes gezaaid
wordt ter plaatse gezaaid
wordt ter plaatse gezaaid
wordt ter plaatse gezaaid

Aardbei
(Fragaria ananassa Duch.)
De oppervlakte met glasaardbeien was in 1984 152 ha, inclusief ongeveer 35 ha platglas. Van het
staand glas was ruim 60% verwarmd. In 1984 bedroeg de handelsproduktie 3.783 ton met een
waarde van 27,8 miljoen gulden.
De eerste glasaardbeien worden eind februari geoogst en de laatste eind juni. Het overgrote deel
van de oogst valt echter in de maanden mei en juni met respectievelijk ongeveer 60% en 30%
van de totale produktie.
Na juli worden incidenteel nog glasaardbeien aangevoerd. Deze zijn afkomstig van de tweede
oogst van het oude gewas en van nieuwe aanplantingen met doordragers of gekoelde wachtbedplanten van éénmaal dragende rassen.
Voor de vroege teeltwijze worden de planten meestal vanaf half november tot half december in
een koelhuis opgeslagen bij een temperatuur van +2°C tot -2°C. Deze werkwijze is aantrekke
lijk uit het oogpunt van arbeidsverdeling. Tevens wordt daardoor de ontwikkeling van de bloeiwijzen in de plant vertraagd en de kans op voorbloei, bij daarvoor gevoelige rassen, verminderd.
Gekoelde planten zijn meestal meer uit de winterrust dan niet gekoelde planten en hebben daar
door in het algemeen minder behoefte aan dagverlengend kunstlicht.
De natuurlijke vroegheid van de rassen bepaalt voor een deel de geschiktheid voor forceren, maar
zij is geen volledige maatstaf. Zo rijpt bijvoorbeeld Elvira bij de teelt in de vollegrond vroeger dan
Sivetta, maar is toch minder geschikt voor sterk forceren.
Naast de natuurlijke vroegheid en de geschiktheid voor forceren van de rassen zijn ook het tijdstip
waarop met forceren wordt begonnen en de daarbij aangehouden temperaturen van grote invloed
op de rijptijd.
De gebruikswaarde van de rassen is behalve van de natuurlijke vroegheid en de forceerbaarheid
afhankelijk van de produktiviteit, de kwaliteit van de vruchten, de vatbaarheid voor ziekten en het
gewastype. De combinatie van deze eigenschappen bepaalt de geschiktheid van een ras voor de
verschillende teeltwijzen.
Voor een goede teelt moet worden uitgegaan van gezond plantmateriaal. Daarom dient door de
NAKB goedgekeurd plantmateriaal te worden gebruikt, hetzij voor eigen vermeerdering, hetzij
voor direct gebruik voor produktie. Van alle rassen zijn virusvrije planten beschikbaar. Voor zover
het beschermde rassen betreft, mogen de planten daarvan alleen in licentie worden verhandeld.1)
Reeds op het vermeerderingsveld en op het wachtbed kunnen verschillende schadelijke schim
mels optreden. De belangrijkste zijn verwelkingsziekte (VerticiHium albo-atrum en V. dahliae),
meeldauw (Sphaerotheca alchemillaet, rood wortelrot (Phytophthora fragariae), stengelbasisrot
(Phytophthora cactorumt en, speciaal bij het ras Sivetta, paarse-vlekkenziekte (Alternaria aiternata). In de kas zijn vooral vruchtrot, soms ook stengelrot (Botrytis cinerea, Rhizoctonia fraga
riae, Rhizoctonia solani) en meeldauw belangrijk. Verder kunnen spint, bladluizen en virussen
zeer schadelijk zijn; bladluizen vooral indirect door het overbrengen van virussen.

1

) De namen van licentiehouders zijn vermeld in de tabel op biz. 40.
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ras

rijptijd

produktiviteit

vrucht
grootte

zv= zeer
vroeg
v = vroeg
tv = tam.
vroeg

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

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

m = mid-

kleur
uitwendig

kleur
inwendig

dentijds
tl = tam.
laat
I = laat
zl = zeer
laat

Elsanta

tl

zg

g

rood

oranje

Elvira

tv

g

g

oranjerood

oranjerood

Gorella

tv

t

g

rood

lichtrood

Karina

zv

m

tg

tam. donkerrood

lichtrood

Karola

V

t

tg

tam. donkerrood

rood

Primella

V

t

tg

rood

rood

Riva

V

g

tg

oranjerood

lichtrose

Sivetta

m

g

g

oranjerood

lichtrose

Tenira

m-tl

g

tg

rood

rood

) De mate waarin een ras wordt aangetast is niet alleen afhankelijk van de vatbaarheid maar ook van de infectiedruk. 2) 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 bepaald ras hangt af van welke fysio's aanwezig
zijn en van de teeltomstandigheden. Rassen die zijn aangeduid als weinig vatbaar vertonen in de praktijk slechts
zelden aantasting. 3) Onder vruchtrot wordt hier verstaan een aantasting door Botrytis cinerea. Ook andere
schimmels kunnen vruchtrot veroorzaken.
1

34

aardbei

ras

kwets
baarheid

stevig
heid

sappig
heid

aroma

smaak

vatbaarheid voor 1)

rood wortelrat2)

stengelbasisrot

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

meeldauw

weinig stevig/sappig/sterk
matig stevig/sappig/sterk
tamelijk stevig/sappig/sterk
stevig/sappig/sterk
zeer stevig/sappig/sterk

i

w=
m=
t =
s =
z =

verwelkingsziekte

n =niet
w = weinig
m =matig
t = tame
lijk
z = zeer

I

z = zeer vatbaar
t = tamelijk vatbaar
w = weinig vatbaar

O
£
ü
D
>

E

n

z

s

t

g

z

w

z

w

w

E

n

s

s

m

g

t

t

t

w

w

G

n

s

t

m

m

z

t

w

w

w

K

w

m

m

t

g

w

w

z

z

w

K

w

t

t

t

g

w

t

z

z

w

P

w

t

t

t

t

t

w

z

w

w

R

w

m

t

w

w

w

w

z

t

t

S

w

t

t

w

w

w

t

t

z

w

T

n

z

s

t

g

w

w

t

w

w
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Rassentabel met rubricering naar teeltwijze
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
ras

stookteelt
vanaf januari

Elsanta
Elvira
Gorella
Karina
Karola
Primella
Riva
Sivetta
Tenira

stookteelt
vanaf februari

koude
kasteelt

platglasteelt

N
—

_

—

A

—

A

A

—

B
N
A
A

—

—

_

-

—

—

—

—

—

—

—

B

—

—

_
B
A

—
—
—

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

Is beproevenswaardig in de stookteelt vanaf februari; nog weinig ervaring.
Groei: fors, zwaar gewas.
Bloei: tamelijk grote bloemen met goed ontwikkelde meeldraden.
Produktiviteit: zeer goed.
Vrucht. Uiterlijk: glanzend rood, groot, afgerond kegelvormig, gelijkmatig van vorm en kleur,
soms aan de top onvoldoende gezet. Kwaliteit: zeer stevig, niet kwetsbaar, inwendig oranje, sap
pig, goed van smaak met een tamelijk sterk aroma.
Ziekten en beschadigingen: zeer vatbaar voor verwelkingsziekte en rood wortelrat; weinig vatbaar
voor meeldauw, stengelbasisrot en vruchtrot.
- / - / - / A — Elvira

Kw.r. 1977. K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen, 1967. Gewonnen uit een kruising
van Gorella met Vola. Geïntr.: 1977. Onder licentie in de
handel.

Elvira voldoet goed in de teelt onder platglas of plastic. Bij sterker forceren komen de vruchten
onvoldoende op kleur. Speciaal onder platglas is het lage, open gewas bevorderlijk voor de plukprestatie.
Groei: matig, open planttype met tamelijk korte bladstelen.
Bloei: tamelijk grote bloemen met goed ontwikkelde meeldraden.
Produktiviteit: goed.
Vrucht. Uiterlijk: groot, gelijkmatig, kegelvormig, glanzend oranjerood. Kwaliteit: stevig, niet
kwetsbaar, inwendig oranjerood, sappig, goed van smaak met een matig sterk aroma.
Ziekten en beschadigingen: tamelijk vatbaar voor verwelkingsziekte, meeldauw en rood wortelrot; weinig vatbaar voor vruchtrot en stengelbasisrot.
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— / A / A/ - — Gorella

K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen,
Wageningen, 1955. Gewonnen uit een kruising van Juspa
met de Amerikaanse selectie U.S. 3763. Geïntr.: 1960.

Gorella voldoet goed in de stookteelt vanaf februari en de koude kasteelt.
Door de grote vruchten zijn de plukkosten relatief laag. Vraagt weinig tijd voor bladplukken. Is
in Noord-Brabant het meest geteelde ras. Daar dit ras betrekkelijk weinig bloemtrossen vormt,
dient vroeg te worden geplant.
Groei: tamelijk fors met stugge, opgaande bladeren.
Bloei: grove bloemtrossen met tamelijk grote bloemen met in het algemeen goed ontwikkelde,
zeer stevige bloemstelen.
Produktiviteit: tamelijk goed.
Vrucht. Uiterlijk: groot, kegelvormig, glanzend rood, soms met traag rijpende punt, eerste vruch
ten soms iets onregelmatig gezet. Kwaliteit: stevig, niet kwetsbaar, inwendig lichtrood, tamelijk
sappig, matige smaak, iets te weinig zuur met een matig sterk aroma.
Ziekten en beschadigingen: zeer vatbaar voor verwelkingsziekte; tamelijk vatbaar voor meeldauw;
weinig vatbaar voor stengelrot, stengelbasisrot, vruchtrot en rood wortelrot.
B / - / - / - — Karina

K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen,
Wageningen, 1968. Gewonnen uit een kruising van I Gorella
x Deutsch Evern) met Valentine. Geïntr.: 1975.

Karina voldoet vrij goed in de stookteelt vanaf januari.
Een zeer vroeg rijpend ras met een korte oogstperiode en een matige produktie.
Groei: tamelijk fors, wat opgaand, open planttype, is gevoelig voor bladverbranding. De vruchten
worden snel overrijp en moeten met korte tussenpozen worden geplukt.
Bloei: bloemen tamelijk groot met goed ontwikkelde meeldraden.
Produktiviteit: in het algemeen matig doordat de latere bloemen niet zetten.
Vrucht. Uiterlijk: tamelijk groot, rond tot kegelvormig, aan de basis dikwijls halsvormig versmald,
fris rood, bij volledige rijpheid tamelijk donkerrood. Kwaliteit: matig stevig, weinig kwetsbaar, in
wendig lichtrood, matig sappig, iets vezelig, goed van smaak met een tamelijk sterk aroma.
Ziekten en beschadigingen: zeer vatbaar voor stengelbasisrot en rood wortelrot; tamelijk vatbaar
voor de rode-vlekkenziekte (Marssonina fragariae); weinig vatbaar voor vruchtrot, verwelkings
ziekte en meeldauw.
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N / - / - / - — Karola

Kw.r. 1983. K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen, 1974. Gewonnen uit een kruising
van IVT 6771 iGorella x Midway) met Karina. Geïntr.: 1983.
Onder licentie in de handel.

Karola is geschikt voor de stookteelt vanaf januari.
Een tamelijk produktief ras met een open planttype dat vroeg rijpt (enkele dagen na Karina). Plukt
makkelijk. Heeft tot dusverre vooral op zandgrond voldaan.
Groei: tamelijk fors, open, vrij brede plant met grote, iets gootvormige bladeren. Is evenals Karina
gevoelig voor bladverbranding. Karola is gevoelig voor zwavel gebleken, waardoor ook bladver
branding op kan treden.
Bloei: grote bloemen met goede meeldraden, stevige, matig sterk vertakte bloeiwijzen.
Produktiviteit: tamelijk goed.
Vrucht. Uiterlijk: tamelijk groot, tamelijk lang-kegelvormig, tamelijk donkerrood. Kwaliteit: tame
lijk stevig, weinig kwetsbaar, inwendig rood, tamelijk sappig en goed van smaak met een tamelijk
sterk aroma.
Ziekten en beschadigingen: zeer vatbaar voor stengelbasisrot en roodwortelrot; tamelijk vatbaar
voor meeldauw; weinig vatbaar voor vruchtrot en verwelkingsziekte.
A / - / - / - — Primella

Kw.r. 1970. K: Stichting Tuinbouwproef- en Selectiebedrijf,
Tilburg, 1962. Gewonnen uit een kruising van Gorella met
Glasa. Geïntr.: 1969. Onder licentie in de handel.

Een tamelijk produktief ras dat geschikt is voor de stookteelt vanaf januari.
Groei: tamelijk fors, opgaand gewas, open planttype.
Bloei: bloemen groot met goed ontwikkelde meeldraden, bloeiwijzen tamelijk lang.
Produktiviteit: tamelijk goed.
Vrucht. Uiterlijk: eerste vruchten groot, later tamelijk klein, afgeplat kegelvormig, glanzend rood,
kelk tamelijk groot. Kwaliteit: tamelijk stevig, weinig kwetsbaar, inwendig rood, tamelijk sappig,
tamelijk goed van smaak met een tamelijk sterk aroma.
Ziekten en beschadigingen: zeer vatbaar voor rood wortelrat; tamelijk vatbaar voor verwelkings
ziekte; weinig vatbaar voor meeldauw, stengelbasisrot en vruchtrot.
A / - / - / - — Riva

K: Vereniging tot Bevordering en Verbetering van de Tuin
bouw in de Bommelerwaard (V. V.T.B.), Brakel, 1964. Ge
wonnen uit een kruising van Gorella met Glasa. Geïntr.:
1973.

Een vlot groeiend gewas dat goed voldoet in de stookteelt vanaf januari.
Groei: tamelijk fors, bladstelen wat lang en slap, open en tamelijk breed planttype.
Bloei: grote bloemen met goede meeldraden.
Produktiviteit: goed.
Vrucht. Uiterlijk: tamelijk groot, kort-kegelvormig tot rond, oranje-rood, eerste vruchten soms
met misvormde punt. Kwaliteit: matig stevig, weinig kwetsbaar, inwendig lichtrose, tamelijk sap
pig, weinig smaak met weinig aroma.
Ziekten en beschadigingen: zeer vatbaar voor rood wortelrat; tamelijk vatbaar voor vruchtrot en
stengelbasisrot; weinig vatbaar voor stengelrot, verwelkingsziekte en meeldauw.
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- / B / B / - — Sivetta

Kw.r. 1973. K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen, 1965. Gewonnen uit een kruising
van Redgauntlet met Gorella. Geïntr.: 1973. Onderlicentie
in de handel.

Sivetta voldoet vrij goed in de stookteelt vanaf februari en in de koude kasteelt.
Een goed groeiend, produktief ras met grote, mooie vruchten. Rijpt van nature middentijds maar
reageert gunstig op forceren. De waardering voor dit ras loopt sterk terug wegens grote vatbaar
heid voor paarse-vlekkenziekte.
Groei: fors, tamelijk open en opgaand.
Bloei: grote bloemen met goed ontwikkelde meeldraden.
Produktiviteit: goed.
Vrucht. Uiterlijk: groot, kegelvormig, glanzend oranje-rood, vrijwel geen misvormde of te kleine
vruchten. Kwaliteit: tamelijk stevig, weinig kwetsbaar, inwendig lichtrose, tamelijk sappig, weinig
smaak met weinig aroma.
Ziekten en beschadigingen: zeer vatbaar voor paarse-vlekkenziekte en stengelbasisrot; tamelijk
vatbaar voor meeldauw en rood wortelrat; weinig vatbaar voor verwelkingsziekte en vruchtrot.
- / - /A/ - — Tenira

Kw.r. 1974. K: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen, 1965. Gewonnen uit een kruising
van Redgauntlet met Gorella. Geïntr.: 1973. Onderlicentie
in de handel.

Tenira voldoet goed in de koude kasteelt.
Een goed groeiend, produktief ras met stevige, goed smakende vruchten.
Groei: fors en tamelijk opgaand.
Bloei: bloemen tamelijk groot met in het algemeen goed ontwikkelde meeldraden, bij de eerste
bloemen vaak matig ontwikkeld.
Produktiviteit: goed.
Vrucht. Uiterlijk: tamelijk groot, regelmatig kegelvormig, glanzend rood met gele zaadjes, eerste
vruchten soms wat misvormd. Kwaliteit: zeer stevig, niet kwetsbaar, goed houdbaar, inwendig
rood, sappig, goede smaak met een tamelijk sterk aroma.
Ziekten en beschadigingen: tamelijk vatbaar voor rood wortelrot en paarse-vlekkenziekte; weinig
vatbaar voor vruchtrot, verwelkingsziekte, meeldauw en stengelbasisrot. Gevoelig voor spint.
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Karola

Primella

Sivetta

—

X

_

—

X

Tenira

Elvira

Aardbeiencommissie Huissen, Geldersehoek 1,
6851 DW Huissen
Gebr. Van Alphen, Galderseweg 83, 4855 AG
Galder
A. A. M. de Bruijn, Beusichemseweg 28,
3997 MT 't Goy
M. T. F. van Duivenvoorden, Turfspoor 57,
2165 AW Lisserbroek
A. A. M. van Dijk, Broekstr. 3, 5473 XR
Heeswijk-Dinther
J.H. van der Elzen, Kraanmeer 26, 5469 SN Erp
H. J. van Enckevoort, Americaanseweg 43,
5976 ND Kronenberg
A. Goossens, Enserweg 9, 8307 PJ Ens
A. Henselmans, Kalenbergerweg 6 II, 8315 PE
Luttelgeest
S. Heykamp, Structuurbaan 21, 3439 MA
Nieuwegein
A. H. Jansen, Paasavond 3, 6851 KM Huissen
B. Janssen, Veldstraat 70, 6923 AT Groessen
Gebr. Karsten, Oosterstraat 16, 1654 J J
Benningbroek
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
W. v. d. Linden, Kooikamp 2, 4254 LJ
Sleeuwijk
Rapo B.V., Rucphensebaan 58-60, 4706 PJ
Roosendaal
W. P. Robben, Raadhuisstraat 3, 5056 HC
Berkel-Enschot
Stichting Tuinbouwproef- en Selectiebedrijf,
Spoorlaan 350, 5038 CC Tilburg
G. Tielen, De Hees 4, 5975 NM Sevenum
J. F. Verpaalen, Boomkensvaart 3, 4891 TA
Rijsbergen
L. P. Verschuren, Linieweg 5,
4845 PM Wagenberg
A. G. Vissers, Midden Peelweg 18,
5966 RE America
Gebr. Vriend, Zwaagdijk 354, 1686 PH
Zwaagdijk West
P. C. de Weert, Veilingweg 2, 5328 JB Rossum
A. v. d. Wijngaart, Notselseweg 1a, 4851 PJ
Ulvenhout

Elsanta

Namen en adressen van licentiehouders (x) van aardbeirassen
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De rassen Gorella, Kanna en Riva zijn zonder licentie in de handel. De namen en adressen van
leveranciers van goedgekeurd plantmateriaal zijn bij de NAKB, Laan van Meerdervoort 144,
2517 BE 's-Gravenhage bekend.
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Andijvie
(Cichorium endivia LJ
Onder glas is andijvie één van de grotere onder de kleine gewassen. Het met andijvie beteelde areaal
vertoonde in de tweede helft van de jaren zeventig enigermate een afnemende tendens. In het mid
den van de zeventigerjaren was het met andijvie beteelde areaal nog bijna 450 ha. De laatste jaren was
het areaal gedaald tot 280 à 320ha enbedroeg de veilingaanvoer 16.000à 18.000 ton. Afhankelijk van
de aanvoer kunnen de prijzen sterk wisselen. De veilingomzet lag delaatste drie jaar tussen de 20 en
30 miljoen gulden.
Andijvie onder glas is vrijwel geheel bestemd voor de binnenlandse consumptie. Slechts een klein
gedeelte (ongeveer 5%) wordt geëxporteerd, voornamelijk naar België en in mindere mate naar
West-Duitsland.
Andijvie wordt onder glas geteeld in alle teeltcentra, waarbij de gebieden waar de produktie vooral
gericht is op debinnenlandse markt een belangrijke plaats innemen. De hoofdperiode in de aanvoer
van het glasprodukt valt in de maanden maart, april en mei (ongeveer 60%). De aanvoer is verder
nog vanbetekenis in de maandennovember en december (ongeveer 20% van de jaarlijkse aanvoer).
De belangrijkste schimmelziekten zijn grauwe schimmel of botrytis (Botrytis cinerea), sclerotiënrot
(Sclerotiniasclerotiorum), bladvlekkenziekten ('vuur: Marssoninapanattoniana en A/ternaria dauci)
en meeldauw (Erysiphe cichoraceanum). De belangrijkste dierlijke beschadigers zijn aardrupsen,
bladluizen, emelten, mijt, slakken, trips en wortelluis. Rand, voetrot en glazigheid zijn veel voorko
mende niet-parasitaire afwijkingen.
Rassen voor de teelt van andijvie onder glas dienen snel te groeien en weinig gevoelig te zijn voor
de belangrijkste ziekten en niet-parasitaire afwijkingen. Het rassensortiment isechter aljarenlang vrij
wel onveranderd.
Onder glas worden overwegend selecties van Breedblad Volhart Winter en Nummer Vijf geteeld.
Doorgaans is Breedblad Volhart Winter beter bestand tegen schimmelziekten dan Nummer Vijf.
Voornamelijk doordat het blad de grond minder raakt. Breedblad Volhart Winter voldoet dan ook
vooral als de teeltduur lang is en als de omstandigheden voor de andijvieteelt minder gunstig zijn.
De teeltperiode en de teeltmethode spelen doorgaans een belangrijke rol bij de rassenkeuze.
Aan de grondsoort stelt andijvie geen bijzondere eisen. Welverloopt de teelt op de diverse grondsoor
ten verschillend.
Bij de teelt van andijvie onder glas wordt ruwwegonderscheid gemaakt tussen de herfst-, de winter
en de voorjaarsteelt.
Bij de kiemingvan het zaad wordt voor de verschillende teelten een hoge temperatuur aangehouden
(20 tot 22 °C). Later tijdens de opkweekperiode mag detemperatuur wat lager zijn. Een temperatuur
lager dan 12 °C tijdens de opkweekperiode verhoogt de kans op doorschieten tijdens de teelt en is
daardoor onaanvaardbaar.
In de herfstteelt van andijvie onder glas wordt 15 à 20% van de totale jaarlijkse produktie geteeld.
In de tweede helft van augustus wordt gezaaid en rond half september wordt geplant. Men plant in
de herfstteelt doorgaans 12 tot 16 planten perm2. De oogst valt hoofdzakelijk in november en decem
ber. De andijvie kan in deherfstteelt snel groeien. Door een relatief hoge grond- en luchttemperatuur
kan het gewas welig groeien en zacht worden. De teeltmaatregelen dienen erop gericht te zijn een
stevig gewas te laten ontwikkelen. Rand kan een ernstig probleem zijn. In een stevig, hard gewas
zijn de problemen met rand en schimmelziekten doorgaans geringer dan in een welig gegroeid gewas.
De gestookte winterteelt van andijvie is de minst belangrijke teeltwijze. Omstreeks half september
wordt gezaaid en omstreeks half oktober wordt geplant. Doorgaans worden 15 tot 18 planten per
m2 geplant. De teelt kan lang durenals er weinig wordt gestookt. Tegenwoordig wordt echter vrijwel
altijd bijgestookt om de teeltduur te verkorten. Ook wordt in combinatie met stoken een foliescherm
boven het gewas aangebracht, zodat met minder energie een hogere temperatuur bereikt kan wor
den. De oogstvalt dantussen half december en eind februari. In de lichtarmeperiode wordt een tem
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peratuur van 10 °C 's nachts en 14 °C overdag aangehouden. Bij zonnig weer mag de temperatuur
overdag tot 20 °C oplopen. Ook in deze teeltwijze dienen de teeltmaatregelen erop gericht te zijn
een stevig gewas te telen. Een zacht gewas heeft namelijk, vooral tijdens heldere vorstdagen, snel
last van rand. De waterbehoefte is in deze teeltwijze doorgaans gering.
Voor de voorjaarsteelt wordt vanaf begin december tot begin maart gezaaid. Als de planten tijdens
de opkweek belicht zijn, kan na vier weken geplant worden; meestal 12 tot 16 planten per m2. De
oogstperiode loopt van half maart tot begin mei. Tijdens de nacht wordt aanvankelijk een tempera
tuur rond 15 °C aangehouden (goede start). Later in de teelt mag de temperatuur lager zijn
( + 10 °C). Overdag mag de temperatuur oplopen tot meer dan 20 °C bij zonnig weer. Later tijdens
de teelt wordt een lagere temperatuur aangehouden om het gewas wat harder te maken en om het
ontstaan van geel en dood blad tegen te gaan, waardoor de problemen met schimmelziekten gerin
ger zijn. Door het hoge temperatuurniveau is de waterbehoefte vrij groot.
Ook in de voorjaarsteelt wordt de laatste jaren doorgaans een scherm (meestal vast) boven het ge
was gespannen om energie te besparen. Vooral bijde plantingen in december en januari is dat goed
mogelijk. Een jong gewas kan op dat punt goed tegen een stootje.
Rassentabei met rubricering naar teeltwijze
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
ras

herfstteelt1)

winterteelt2)

B
B
A
A

A
B
B

—

—

Ambio
Breedblad Volhart Winter
Golda
Nummer Vijf
Rosabella
1)

Zaaitijd 20/8-30/8; oogsttijd 10/12-1/1.

2)

voorjaarsteelt3)
A

A
B

Zaaitijd 1/9-15/9; oogsttijd 15/12-25/4.

3)

Zaaitijd 1/12-1/3;

oogsttijd 20/3-10/5.

Overzicht van de aanbevolen selecties van de rassen Breedblad Volhart Winter en
Nummer Vijf
De rassen/selecties zijn alfabetisch gerangschikt.
ras/selectie

Breedblad Volhart
Breedblad Volhart
Breedblad Volhart
Breedblad Volhart
Breedblad Volhart
Breedblad Volhart
Nummer Vijf
Nummer Vijf
Nummer Vijf
Nummer Vijf
Nummer Vijf
Nummer Vijf
Nummer Vijf

Winter
Winter
Winter
Winter
Winter
Winter

- Brevo
- Harvol
- Lunar
- Volhart
- Volto
- Bruno
- Malan
- Nutro
- Sinco

ingezonden
door

herfst
teelt

Royal Sluis
Enza Zaden
Bruinsma
Vandenberg
Pannevis
Rijk Zwaan
Bruinsma
Royal Sluis
Enza Zaden
Pannevis
Nunhem
Rijk Zwaan
Vandenberg

+

±
—
—

winter
teelt

±

+
+
+

—

+
+

+

+

voorjaars
teelt

±
—
—

—

•

±

—

+

+

+

—

—

+

—

—
—

+
+

+
+
+
+
+

+ = geschikt voor de aangegeven teeltwijze; ± = beperkt geschikt voor de aangegeven teeltwijze; - = niet
geschikt voor de aangegeven teeltwijze. Voor zaai- en oogstdata zie rassentabei.
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De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
B / - / A — Ambio

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

Voldoet onder glas vrij goed in de herfstteelt en goed tot zeer goed in de voorjaarsteelt. Lijkt qua
uiterlijk en groeiwijze wat op Nummer Vijf.
Blad: fijn, lang, vrij smal en diep ingesneden (in vergelijking met Nummer Vijf), buitenblad licht op
gericht, helder-, normaal tot donkergroen, goed gevuld hart.
Groeit snel en geeft een goede opbrengst.
Ziekten en beschadigingen: tamelijk gevoelig voor aanslag, soms wat minder gevoelig dan Nummer
Vijf; ligt qua gevoeligheid voor rand ongeveer op het niveau van Nummer Vijf.
B / A / - — Breedblad Volhart Winter
Voldoet vrij goed in de herfstteelt en goedin de winterteelt onder glas. Is door de geringere gevoelig
heid voor aanslag vooral geschikt voor lange teeltwijzen en onder moeilijke omstandigheden, zoals
in de winter- en late herfstteelt wanneer de groei traag verloopt.
Blad: lang, vrij smal, vrij stug, donkergroen. De bladstand van het buitenblad is onder glas tamelijk
opgericht. De plant maakt lang een open indruk, doordat het hart pas laat gaat vullen.
Ziekten en beschadigingen: kan vrij goed tegen transport. Is goed bestand tegen aantasting door
schimmelziekten; is wat gevoeliger voor rand dan Nummer Vijf.
A / B / - — Golda

Kw.r. 1965. K: A. Aders, Düsseldorf-Flehe, Duitse Bondsre
publiek. V: Bejo Zaden B. V., Noord-Scharwoude.

Voldoet goed in de herfstteelt onder glas en vrij goed in de winterteelt.
Produktief, snel groeiend ras met een forse, wat losse krop.
Blad: vrij lang en vrij smal, waardoor het gewas een wat wilde indruk maakt; lichtgroen. Lijkt qua
type het meest op Breedblad Volhart Winter.
Ziekten en beschadigingen: ligt qua gevoeligheid voor rand tussen Breedblad Volhart Winter en
Nummer Vijf in; vrij sterk tegen aanslag.
A/B/A — Nummer Vijf
Voldoet onder glas goed in de herfstteelt, vrij goed in de winterteelt (moet door stoken geholpen
worden) en goed tot zeer goed in de voorjaarsteelt. Is onder glas doorgaans eerder oogstbaar dan
Breedblad Volhart Winter. Geeft een goede kwaliteit. Is in de winterteelt redelijk bruikbaar indien
deze gericht is op koud overwinteren. In het voorjaar kan er dan in korte tijd veel bijgroeien en wordt
het nadeelten opzichte van Breedblad Volhart Winter (veel meer aanslag) nogal eens goed gemaakt
door een hoger schoon gewicht.
Blad: vrij kort en breed, aan de voet plotseling smaller wordend, zacht en mals, normaal tot iets
geelgroen, aan de onderzijde bleekgroen. De bladstand van het buitenblad is horizontaal afstaand.
Het hart vult sneller dan bij Breedblad Volhart Winter en het hartblad heeft een meer opgerichte
stand dan bij Breedblad Volhart Winter, waardoor het hart beter geel wordt.
Groeit doorgaans wat sneller dan Breedblad Volhart Winter.
Ziekten en beschadigingen: matig geschikt voor langdurig transport; tamelijk gevoelig voor aan
slag; vrij sterk tegen rand; tamelijk gevoelig voor bladval.
- I - I B — Rosabella

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

Voldoet onder glas vrij goed in de voorjaarsteelt. Vertoont veel overeenkomst met Nummer Vijf.
Blad: de kleur is iets donkerder groen en het blad is minder opgericht dan Nummer Vijf.
Groeit evenals Nummer Vijf sneller dan Breedblad Volhart Winter, doch wat trager da n Nummer Vijf.
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Asperge
(Asparagus officinalis L.)
In het midden van de jaren zeventig tot het begin van de jaren tachtig was er een toenemende be
langstelling om dit vollegrondsgewas in kassen te telen. In 1981 bedroeg het areaal reeds meer
dan 10 ha. In 1980 werd van deze teeltwijze 75 ton aangevoerd tegen f 800.000, — en in 1981 res
pectievelijk 190 ton tegen ruim f 1.900.000, - . In 1982 en 1983 viel de veilingomzet belangrijk la
ger uit dan in 1981, hetgeen erop duidt dat de groei eruit lijkt te zijn en eerder gesproken kan wor
den van een afname van het areaal. De veilingaanvoer was de laatste jaren ongeveer 125 ton. Een
voordeel van de teelt van asperges onder glas is de geringe arbeidsbehoefte buiten de oogstperiode. Ook is de teelt eenvoudig qua verzorging en ziektebestrijding. De geldelijke opbrengst is in
vergelijking met de normaal geteelde glasgroentegewassen vrij laag. Het gemiddelde produktieniveau bedraagt het eerste jaar ongeveer 1,3 kg per m2. De volgende jaren is een opbrengst van
twee kg per m2 haalbaar, doch gemiddeld ligt de produktie op 1,5 kg per m2. Daar kasasperge
vroeg in het seizoen geveild wordt - tussen half februari en begin mei - is de prijs meestal hoog,
de laatste jaren f 9, - à f 12, - per kg, de mindere sorteringen meegerekend.
Asperge onder glas wordt bij voorkeur voor half maart geplant. Per kap van 3,20 m plant men
drie rijen. In de rij wordt een plantafstand van ongeveer 15 cm aangehouden. Gepoot wordt in
geulen van ongeveer 22 cm diepte. Het aanbrengen van een laag grond op de planten ter dikte
van ongeveer 5 cm, die goed aangedrukt moet worden is noodzakelijk voor voldoende hergroei
van de planten.
Voor een goede groei is veel water nodig. De waterbehoefte van een volgroeid gewas is vergelijk
baar met die van tomaten. In verband met het gevaar van botrytis-aantasting moet water onder
door worden gegeven, zodat het gewas zoveel mogelijk droog blijft. Ten aanzien van de be
mesting stelt asperge weinig eisen. Op kasgrond, die goed in orde is wat de voedingstoestand
betreft, is geen verdere bemesting nodig. Een jaar na het poten in de kas kan worden geoogst.
Om te kunnen vervroegen en de produktie snel te doen verlopen, wordt gebruik gemaakt van bo
demverwarming. Deze moet reeds voor het planten van de asperge zijn aangebracht. Het beste
is vier leidingen per kap van 3,20 m op ongeveer 40 cm diepte. Het eerste jaar duurt de oogst
vijf à zes weken, de volgende jaren zeven à acht weken, als een temperatuur van 18 à 20°C wordt
aangehouden. Om voldoende vroeg te kunnen oogsten wordt meestal begin tot half maart met
opstoken begonnen. Vroeger starten met opstoken kan goed, maar jaagt de brandstofkosten der
mate op dat teelt niet interessant meer is. In het eerste oogstjaar wordt echter slechts zeer weinig
verwarmd, daar anders de planten schade kunnen oplopen. Voor de oogst begint, worden over
de rijen heuveltjes gemaakt ter hoogte van 20 cm boven de knoppen van de planten. Over deze
bedden wordt nog zwart plastic aangebracht. Hierdoor blijven de stengels langer wit, zodat niet
iedere dag geoogst behoeft te worden en de vereiste lengte van 22 cm kan worden bereikt. Als
met oogsten wordt gestopt, moet de bodemverwarming doorgaan om te voorkomen dat de plan
ten in rust gaan.
De belangrijkste plagen in kasasperge zijn bladluizen en spint; grauwe schimmel of botrytis (Bo
trytis cinerea) is een gevreesde schimmelziekte. De ziekten en plagen kunnen met de gebruikelijke
middelen worden bestreden. Op grond waar reeds asperge heeft gestaan is het niet aan te raden
dit gewas opnieuw te planten in verband met bodemziekten.
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De rassen zijn naar rubriek gerangschikt.
A — Boonlim

Kw.r. aangevr. K: Stichting Proeftuin "Noord-Limburg", Venlo. V:
Nunhems Zaden B.V., Haelen IL.) en Royal Sluis, Enkhuizen.

Is een middenvroege, mannelijke hybride die goed voldoet in de verwarmde kassen. Geeft zeer
dikke stengels van goede kwaliteit en heeft een zeer beperkte gewasomvang, waardoor deze hy
bride zeer geschikt is voor nauwe plantafstanden. De koppen zijn goed gesloten. Is zeer weinig
gevoelig voor holle stengels. De opbrengst is goed.
A - Gijnlim

Kw.r. aangevr. K: Stichting Proeftuin "Noord-Limburg", Venlo. V:
Nunhems Zaden B. V., Haelen (L.) en Royal Sluis, Enkhuizen.

Is een zeer vroege, mannelijke hybride die onder glas goed voldoet, vooral als weinig gestookt
kan worden. Geeft matig dikke stengels van zeer goede kwaliteit. Is qua plantomvang vergelijk
baar met Backlim. De koppen zijn zeer goed gesloten. Is zeer weinig gevoelig voor holle stengels.
De opbrengst is goed tot zeer goed.
B - Backlim

Kw.r. aangevr. K: Stichting Proeftuin "Noord-Limburg", Venlo. V:
Nunhems Zaden B. V. Haelen (L.) en Royal Sluis, Enkhuizen.

Is een tamelijk late, mannelijke hybride die vrij goed voldoet in de verwarmde kassen. Geeft zeer
dikke stengels van goede kwaliteit en heeft een beperkte gewasomvang, waardoor deze hybride
ook geschikt is voor nauwere plantafstanden. De koppen zijn zeer goed gesloten. Is weinig ge
voelig voor holle stengels. De opbrengst is goed.
B - Venlim

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

Is een vrij vroege, mannelijke hybride die vrij goed voldoet in alle glasteelten. Geeft zeer dikke
stengels van goede kwaliteit en heeft een beperkte gewasomvang, waardoor deze hybride ook
geschikt is voor nauwere plantafstanden. Heeft weinig last van holle stengels en de koppen zijn
goed gesloten. De opbrengst is goed tot zeer goed.
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Aubergine
(Solanum melongena LJ
De teelt van aubergine genoot in de jaren zeventig een toenemende belangstelling. Tussen 1974
en 1979 groeide het areaal van 8 tot 55 ha. In de jaren 1980 tot en met 1982 bleef het areaal betrekke
lijk stabiel op 55 à 60 ha. De laatste jaren vond in de herfstteelt een relatief flinke uitbreiding plaats
van ongeveer 6 ha, wat het totale areaal in 1984 op ongeveer 75 ha bracht. De teelt is vooral gecon
centreerd in het Zuidhollands glasdistrict. In 1980 en 1981 was de aanvoer ongeveer 8.000 ton ter
waarde van 23 à 24 miljoen gulden. In 1982 werd onder andere door een gunstig weertype en door
omschakeling op nieuwe rassen en teelt op substraat (steenwol) een produktie gehaald van bijna
10.000 ton ter waarde van ruim 26 miljoen gulden. In 1984 waren die getallen respectievelijk 11.700
ton en 38 miljoen gulden. De omschakeling naar steenwol en nieuwe rassen begon overigens al in
1980 en in 1981. In het teeltseizoen 1983 vond de teelt van aubergine reeds overwegend op steenwol
plaats. Ook vond het gebruik van groeistoffen in het begin van de jaren tachtig op grote schaal in
gang, hetgeen eveneens tot produktiviteitsverhoging leidde.
Van de aangevoerde aubergines wordt bijna 90% geëxporteerd. Het grootste afzetgebied (35% van
de aubergine-export) is West-Duitsland, waarvoor Nederland na Italië het grootste aubergine ex
porterende land is. Naast de Westduitse vraag wordt ook in andere landen een toenemende be
langstelling voor het kwalitatief hoogwaardige produkt uit Nederland geconstateerd, met name in
Engeland en Frankrijk. Beide landen importeerden in 1984 zelfs al meer dan 2000 ton Nederlandse
aubergines.
De aubergineteelt vindt als stookteelt, als hete lucht- en koude teelt en als herfstteelt plaats.
De aubergine is een warmteminnend gewas en bij de stookteelt is matverwarming noodzakelijk. De
opkweek vindt doorgaans plaats in steenwol potten of in een 10 cm perspot. Als kiemtemperatuur
wordt 23-25 °C aangehouden. Na het verspenen mag, als deplanten goed beworteld zijn, de nachttemperatuur dalen tot 19 °C. De opkweek duurt, als wordt belicht, acht tot tien weken in de stook
teelt en bijna zes weken in de herfstteelt. Na het uitplanten wordt een nachttemperatuur van 18 à
19 °C aangehouden in combinatie met matverwarmingswater van35°C, zodat tevens een mattemperatuur van + 22 °C wordt verkregen. Overdag mag de temperatuur enkele graden stijgen.
Momenteel wordt in de praktijk vrijwel niet meer gewerkt met drie rijen per kap van 3,20 m breed,
maar wordt overwegend gewerkt met vier rijen per 3,20 m kap en twee of drie stengels per plant.
Voor de vruchtzetting is veel licht nodig, zodat bladdunnen tot de noodzakelijke werkzaamheden
behoort. Bovendien wordt groeistof, gemengd met een fungicide, gespoten om de zetting in lichtarme perioden te bevorderen. Dit gebeurde in 1980 voor het eerst op grote schaal, hetgeen resul
teerde in grotere, vroege aanvoeren.
Eén van de belangrijkste bodemziekten is verwelkingsziekte of slaapziekte (Verticillium spp.). Dit
is met stomen goed te voorkomen. Grauwe schimmel of botrytis (Botrytis cinerea} komt vooral in
het vroege voorjaar en in de herfstteelt voor, met name op pasgezette vruchten. De aantasting van
botrytis is groter naarmate het gewas weliger en de doorluchting slechter is. Andere voorkomende
ziekten zijn wortelknobbelaaltje of knol (Meloidogyne sppJ, kurkwortel (Pyrenochaeta lycopersici)
en sclerotiënrot (Sclerotinia sclerotiorum). De belangrijkste dierlijke beschadigers zijn bladluizen,
kasspint, trips en witte vlieg. Spint en witte vlieg kunnen biologisch bestreden worden, maar de
harigheid van het aubergineblad bemoeilijkt deze vorm van bestrijding. De laatste jaren dienden
zich, zoals wel vaker bij betrekkelijk snel in belangrijkheid toenemende nieuwe gewassen, enkele
hinderlijke nieuwe kwalen aan, namelijk Fusarium (Fusarium oxysporum f.sp. melongenae) en de
auberginestam van T.M.V. (tomatenmozaïekvirus). Tijdelijk treedt de laatste jaren ook, vooral in
het begin van het seizoen, verdroging van de kelken van de vruchten op. De oorzaak daarvan is
niet precies bekend, maar moet hoogstwaarschijnlijk gezocht worden in het klimaat dat in de kassen
heerst (vooral de relatieve luchtvochtigheid en plotselinge veranderingen).
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Van de aubergine was tot 1980 één ras in de handel; in het Zuidhollandse glasdistrict werden hoofd
zakelijk goede tuindersselecties daarvan gebruikt, die door diverse zaadbedrijven onder verschillen
de benamingen werden verhandeld. De verschillen tussen de selecties van de diverse zaad-bedrij
ven waren minimaal. Deze tuindersselecties werden geteeld omdat zij een vruchtmodel hadden dat
op de Duitse markt gewenst is (gerekt peervormig) en onder Nederlandse omstandigheden een ho
ge produktie gaven. De laatste jaren verdrongen enkele produktievere, nieuwe hybriderassen de
tuindersselecties geheel.
De rassen zijn naar rubriek gerangschikt.
A — Adona

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

Voldoet goed in alle teeltwijzen, doch is vooral geschikt voor de teelt op steenwol.
Gewas: sterke groeikracht, stevige, wat gerekte stengels, wat vol doch nog overzichtelijk gewas,
is vooral in het begin van de teelt vrij sterk gekleurd dooranthocyaan, paarse bloemen. Heeft vrijwel
geen last van blinde koppen. Door de sterke groei wordt het gewas in de tweede helft van de teelt
te lang, waardoor het nodig is om boven het pad een extra draad te spannen om het bovenste ge
deelte van de plant op te vangen. Komt vrij vroeg inproduktie. Lijkt ook bijtemperaturen vanenkele
graden lager goed te gedijen.
Vrucht: gerekt peervormig, zeer donkerpaars en glanzend, groene kelkslippen, grootste gedeelte
van de oogst in de gewichtsklassen 225-300 gramen 300-400 gram. Heeft vrij grote vruchten, waar
door wat meer vruchten in de zwaardere gewichtsklassen kunnen vallen (zwaarder dan 400 gram).
Dit kaneen nadeel kan zijn, omdat de zwaardere sorteringen op de veilingen soms wat slechter wor
den betaald.
Produktie: goed tot zeer goed. Geeft weinig niet-exportwaardige vruchten.
Ziekten en beschadigingen: vatbaar voor alle voor dit gewas belangrijke ziekten. Heeft doorgaans
weinig last van kelkverdroging.
A — Dobrix

K: Vandenberg B. V., Naaldwijk.

Voldoet vrij goed tot goed in alle teeltwijzen, zowel in grond als op steenwol.
Gewas: vrij sterke groeikracht, stevige stengels, open en overzichtelijk gewas, iets paarsgroen,
lichtpaarse bloemen. Heeft een rustiger en overzichtelijker gewas dan Adona. Is tamelijk gevoelig
voor blinde koppen. Komt vroeg in produktie.
Vrucht: gerekt peervormig, later in de teelt soms kort peervormig, donkerpaars en glanzend, groene
kelkslippen, grootste gedeelte van de oogst in de gewichtsklassen 225-300 gram en 300-400 gram.
Heeft vrij grote vruchten, waardoor wat meer vruchten in een zwaardere gewichtsklasse kunnen
vallen (zwaarder dan 400 gram). Het gemiddeld vruchtgewicht is doorgaans iets lager dan dat van
Adona.
Produktie: goed tot zeer goed. De hoeveelheid niet-exportwaardige vruchten is hoger dan die van
Adona.
Ziekten en beschadigingen: vatbaar voor alle voor dit gewasbelangrijke ziekten. Heeft in de "gevoe
lige" perioden van het jaar vrij veel last van kelkverdroging.
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B — Berinda

K: Vandenberg B. V., Naaldwijk.

Voldoet vrij goed tot goed in alle teeltwijzen, doch is vooral geschikt voor de teelt in grond.
Gewas: redelijke groeikracht, stevige stengels, open en aanvankelijk overzichtelijk gewas, iets
paarsgroen, lichtpaarse bloemen. Heeft een matig uithoudingsvermogen en is erg gevoelig voor
blinde koppen, waardoor het gewas er in de tweede helft van de teelt vaak ongelijk bijstaat. Komt
vroeg in produktie.
Vrucht: gerekt peervormig (vaak langer dan de vruchten van Dobrix), donkerpaars en glanzend,
groene kelkslippen, grootste gedeelte van de oogst in de gewichtsklassen 225-300 gram en 300-400
gram. Het gemiddeld vruchtgewicht is doorgaans 5 à 10% lager dan dat van Adona of Dobrix.
Produktie: goed tot zeer goed, doch komt in lange teeltenuiteindelijk vaak wat lager uit. De hoeveel
heid niet-exportwaardige vruchten is vergelijkbaar met die van Dobrix.
Ziekten en beschadigingen: vatbaar voor alle voor dit gewasbelangrijke ziekten. Heeft in de "gevoe
lige" perioden van het jaar meestal veel last van kelkverdroging.
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Augurk
(Cucumis sativus L.)
De teelt van augurken onder glas is nog één van de belangrijke glasteelten in Noord- en MiddenLimburg, doch is, door een matige rentabiliteit de laatste jaren, tanende. Op andere plaatsen in
Nederland worden geen augurken onder glas geteeld.
In 1962 ontdekte een tuinder in Venlo de mogelijkheid om augurken onder glas te telen, vooral
dankzij de introductie van overwegend vrouwelijk bloeiende rassen. Sinds die tijd is de teelt van
augurken onder glas sterk toegenomen tot 1973 (343 ha met een veilingomzet van 23 miljoen gul
den). Daarna is het areaal wat teruggelopen. Door de goede prijzen in de jaren 1976 t/m 1978
nam de belangstelling voor de augurkenteelt echter weer toe. In 1980 leverden 282 ha een handelsproduktie van ongeveer 34.000 ton tegen een waarde van 34 miljoen gulden. Bij het toenmali
ge kostenpeil was f 1, - per kg te weinig. Een verdere teruggang tot ongeveer 240 ha, 32.000
ton en 25 miljoen gulden vond dan ook in 1981 plaats. In 1982 vond een teruggang tot 188 ha
plaats en in 1983 daalde, nadat de rentabiliteit in 1982 weer slecht was, het areaal tot minder dan
150 ha. De dalende tendens heeft zich in 1984 doorgezet tot + 85 ha. Door de extreem hoge
middenprijs in 1984 (f 1,49/kg) wordt verwacht dat het areaal zich zal stabiliseren op het niveau
van 1984. De augurk is zeer nauw verwant aan de komkommer. Er is echter één belangrijk ver
schil. De gangbare komkommerrassen zijn parthenocarp, dat wil zeggen de vruchten groeien nor
maal uit wanneer bevruchting niet heeft plaats gehad. Gebeurt dit door de aanwezigheid van
stuifmeel en bijen wel dan worden de vruchten waardeloos voor verwerking. Voor de teelt van
augurken is bevruchting evenwel voor de gangbare rassen nog noodzakelijk. De rassen voor de
teelt onder glas vormen echter zeer weinig mannelijke bloemen, zodat er weinig stuifmeel voor
de bevruchting beschikbaar is. Om toch een goede bevruchting te verkrijgen worden, over de ge
hele kas verspreid, 10% planten van een overwegend mannelijk bloeiend ras uitgezet. De bestui
ving geschiedt door bijen. De aanwezigheid van bijen in de kas kan problemen opleveren bij de
ziektebestrijding. Ook zijn de omstandigheden (licht en temperatuur) in het voorjaar vaak zodanig
dat de bijen onvoldoende op de bloemen vliegen om een goede bestuiving te bewerkstelligen.
Parthenocarpe rassen zouden dit probleem kunnen oplossen. Er zijn enige experimentele parthenocarpe rassen voor de teelt onder glas beschikbaar. De inmaakkwaliteit van de vruchten van die
rassen is echter nog onvoldoende, zodat nog geen parthenocarpe rassen kunnen worden aanbe
volen. Ook de temperatuur heeft grote invloed op de bevruchting. Uit onderzoek is gebleken dat
een te lage temperatuur oorzaak kan zijn van soms grote bevruchtingsmoeilijkheden. Tussen de
rassen bestaan wel verschillen, maar het is toch voor alle rassen aan te bevelen om te streven
naar een temperatuur van + 14 °C 's nachts en ± 18 °C overdag.
De belangrijkste schimmelziekten zijn bladvlekkenziekte (Didymella bryoniae), grauwe schimmel
(Botrytis cinerea), diverse kiemschimmels, meeldauw (Sphaerotheca fuliginea), sclerotiënrot
(Sclerotinia sclerotiorum), verwelkingsziekten (Fusarium sppJ en zwartwortelrot (Phomopsis
sclerotioides).
Het belangrijkste virus is komkommermozaïekvirus. Bladluizen, spintmijt, trips, witte vlieg en het
wortelknobbelaaltje zijn de belangrijkste dierlijke parasieten. Ook de bacterievlekkenziekte (Pseu
domonas lachrymans) komt vaak voor en wordt tot de gevaarlijkste ziekten in dit gewas gere
kend.
Ter bestrijding van zwartwortelrot worden vrijwel alle augurken geënt op Cucurbita ficifolia-, deels
omdat stomen, vooral bij een lange teelt, niet altijd afdoende is en deels door de grotere wortelac
tiviteit van de onderstam in de herfst. Bij een geënte plant ontstaat vaak entchlorose, een belem
merde Mg- en Mn-opname, waardoor de planten een chlorotisch uiterlijk krijgen en in sommige
gevallen zelfs afsterven. Grote verschillen in gevoeligheid voor entchlorose komen tussen de ras
sen voor.
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Alle rassen die hierna worden genoemd zijn resistent tegen vruchtvuur (Cladosporium cucumerinum) en voldoende komkommermozaïekvirustolerant. Tot dusverre werden nog steeds op grote
schaal rassen geteeld die niet plantbittervrij en/of meeldauwresistent zijn. Ook in 1984 was dat
nog het geval (het ras Levo). Deze problemen hebben echter voortdurend de aandacht van de
veredelaars. In 1979 werden enkele bitterstofvrije en meeldauwresistente rassen voor het eerst op
vrij grote schaal geteeld. Het gaat hier vooral om enkele rassen van het "onbeperkte" groeitype
(Levo-type). De overgang naar bitterstofvrije en witresistente rassen lijkt in 1985 sterk door te zet
ten. Naar verwachting zal het ras Levo verder verdrongen worden door het ras Osiris. De rassen
Dura en Osiris zullen dan meer dan de helft van het areaal voor zich opeisen.
De rassenkeuze is afhankelijk van een aantal eigenschappen. De belangrijkste zijn de vruchtkwali
teit, de produktiviteit en de resistentie tegen ziekten. Bitterstofhoudende vruchten worden steeds
minder gevraagd. Wel is het zo dat bij een enkele maanden durende opslag van het geconserveer
de produkt de bittere smaak verdwijnt, doch bij directe aflevering kan de bittere smaak grote pro
blemen geven. De industrie wenst een uniforme partij rechte vruchten, die niet buikig, puntig of
wrattig mogen zijn. Ook een te lange, slanke vrucht is voor de verwerkende industrie niet ge
wenst. Een te lange vrucht geeft namelijk moeilijkheden bij het vullen van de potten. Voorts is
de rassenkeuze sterk afhankelijk van de te volgen teeltwijze (groeitype, plantafstand, temperatuurniveau). Afhankelijk hiervan zal onder andere voor één van de volgende drie groeitypen wor
den gekozen.
a. Onbeperkt groeiende rassen (Levo-typen)
Dit type vormt in alle oksels lange zijscheuten.
Ongeveer 70% van het areaal wordt met rassen van dit type beteeld. Voor een lange teeltduur
verdienen rassen uit deze groep de voorkeur.
b. Beperkt groeiende rassen (Kora-typen)
Tot een hoogte van ongeveer 50 cm worden lange zijscheuten gevormd. Hoger aan de plant wor
den de zijscheuten nog slechts 20-30 cm. Rassen van dit groeitype worden vooral gebruikt voor
kortdurende teelten en voor de herfstteelt.
c. Tussentypen
Door kruising van de beide eerstgenoemde typen werd het tussentype verkregen. Tot 1,5 m
hoogte worden lange zijscheuten gevormd. Daarna nog slechts korte zijscheuten. Rassen van dit
type worden voor de meer geforceerde en middenlange teelten gebruikt.
Enkele bijzonderheden van deze groeitypen
groeitype

planten per m2

geschikt voor

planttijd

duur van de
opkweek

Levo-type
Tussentype
Kora-type

1,6-1,9
1,9-2,1
1,9-2,1

lange teelt
vroege teelt
korte teelt (herfst)

half mrt./mei
half mrt./apr.
juni

6 weken
5 weken
4-5 weken
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Rassentabel voor de glasteelt van augurk
De rassen zijn naar groeitype gerangschikt.
ras

rubriek

groeitype

plantbittervrij1)

meeldauwresistent1)

+

+

-

-

+

+

Dura
Levo
Osiris

A
B
N

Levo
Levo
Levo

Elon
Fuga
Kornim
Sonja

N
0
A
0

Tussen
Tussen
Tussen
Tussen

+

+

-

-

+
+

-

Ino
Kora

B
0

Kora
Kora

+

_

-

-

Bestuiverras
Hokus
Pafleur

0
A

Levo
Levo

-

-

+

+

1I

-

+ = plantbittervrij resp. meeldauwresistent; - = niet plantbittervrij resp. niet meeldauwresistent.

De rassen zijn naar groeitype ingedeeld. Per groeitype zijn de rassen alfabetisch gerangschikt.

Onbeperkt groeiende rassen
A — Dura

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

Dura is een overwegend vrouwelijk bloeiende hybride. Voldoet goed tot zeer goed in de teelt on
der glas. Wel moet een voldoende hoog temperatuurniveau worden aangehouden, daar anders
gemakkelijker bevruchtingsmoeilijkheden kunnen optreden dan bij Levo.
Gewas: geeft een sterk groeiend, fors en overzichtelijk gewas. De doorgroei is goed. Is wat be
treft de groeikracht en doorgroei iets zwakker dan Levo, komt vroeg in produktie.
Vrucht: goede vorm, midden- tot donkergroen, onder minder goede omstandigheden wrattig en
puntig en wat bleek, vrij lang en slank; plantbittervrij.
Geschiktheid voor conserven: goed.
Opbrengst.' goed tot zeer goed.
Ziekten: resistent tegen vruchtvuur; voldoende tolerant voor komkommermozaïekvirus; voldoen
de resistent tegen meeldauw; tamelijk gevoelig voor entchlorose.
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B — Levo

Kw.r. 1965. K: Stichting Proeftuin "Noord-Limburg", Venio.

Licentiehouders: Nunhems Zaden B.V., Haelen (l_.); Royal Sluis, Enkhuizen; Sluis & Groot Re
search, Enkhuizen; Rijk Zwaan B.V., De Lier.
Levo is een overwegend vrouwelijk bloeiende hybride. Sinds de opkomst van de kasaugurkenteelt
is Levo nog steeds een op beperkte schaal geteeld ras. De laatste twee jaar werd in vergelijking
met andere rassen de vatbaarheid van Levo voor meeldauw als een nadeel gevoeld, waardoor
Levo sterk aan belangrijkheid inboette.
Gewas: heeft een sterke groeikracht en een forse gewasontwikkeling. Soms is het gewas te vol,
waardoor het oogsten wordt bemoeilijkt en de kans op Sclerotinia en botrytis vrij groot is. Komt
vroeg in produktie.
Vrucht: kwalitatief goed, vrij kort, soms puntig, normaal groen, onder minder goede omstandig
heden (hoge temperatuur) soms bleek; niet plantbittervrij.
Geschiktheid voor conserven: goed.
Opbrengst: goed tot zeer goed.
Ziekten: resistent tegen vruchtvuur; voldoende tolerant voor komkommermozaïekvirus; vatbaar
voor meeldauw; gevoelig voor entchlorose.
N — Osiris

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

Is een overwegend vrouwelijk bloeiende hybride die goed tot zeer goed voldoet in de teelt onder
glas.
Gewas: geeft een sterk groeiend, fors en overzichtelijk gewas. De doorgroei is zeer goed, wat
voor lange teelten een voordeel is. Komt vroeg in produktie.
Vrucht: goede vorm, dikke vruchtwand, donkergroen, wat wrattig; plantbittervrij.
Geschiktheid voor conserven: goed.
Opbrengst: goed tot zeer goed.
Ziekten: resistent tegen vruchtvuur; voldoende tolerant voor komkommermozaïekvirus; resistent
tegen meeldauw; weinig gevoelig voor entchlorose.

Tussentypen
IM — Elon

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Is een overwegend vrouwelijk bloeiende hybride die goed voldoet op groeikrachtige gronden als
wat later in het seizoen wordt geplant.
Gewas: matig sterke groeikracht, goede doorgroei, komt vroeg in produktie. Is nogal gevoelig
voor wisselende grondtemperaturen.
Vrucht: vrij goede vorm, middengroen; plantbittervrij.
Opbrengst: goed.
Geschiktheid voor conserven: goed.
Ziekten: resistent tegen vruchtvuur; voldoende tolerant voor komkommermozaïekvirus; resistent
tegen meeldauw; vrij weinig gevoelig voor entchlorose.
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O — Fuga

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

Fuga is een overwegend vrouwelijk bloeiende hybride. Voldoet redelijk op de minder groeikrachtige gronden in de meer geforceerde teeltwijzen.
Gewas: heeft een vrij sterke groeikracht en een vrij fors gewas. De doorgroei is goed. Komt vroeg
in produktie.
Vrucht: vrij goede vorm, vrij donkergroen, soms krom en puntig, lang en slank; niet plantbittervrij.
Geschiktheid voor conserven: matig tot goed.
Opbrengst: goed tot hoog.
Ziekten: resistent tegen vruchtvuur; voldoende tolerant voor komkommermozaïekvirus; vatbaar
voor meeldauw; weinig gevoelig voor entchlorose.
A — Kornim

K: Royai Sluis, Enkhuizen.

Kornim is een overwegend vrouwelijk bloeiende hybride. Voldoet goed op groeikrachtige gronden
in de meer geforceerde teeltwijzen.
Gewas: heeft een matig sterke groeikracht. De doorgroei is goed. Komt vroeg in produktie.
Vrucht: goede vorm, midden- tot donkergroen, bij zware vruchtdracht wat puntig, lang en slank;
plantbittervrij.
Geschiktheid voor conserven: goed.
Opbrengst: goed tot hoog.
Ziekten: resistent tegen vruchtvuur; voldoende tolerant voor komkommermozaïekvirus; vatbaar
voor meeldauw; weinig gevoelig voor entchlorose.
O — Sonja

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

Sonja is een overwegend vrouwelijk bloeiende hybride. Voldoet redelijk op de groeikrachtige
gronden in de meer geforceerde teeltwijzen.
Gewas: de groeikracht en de gewasopbouw komen overeen met die van Kornim.
Vrucht: goed van vorm en lengte, wat bleek van kleur; plantbittervrij.
Geschiktheid voor conserven: vrij goed.
Opbrengst: goed.
Ziekten: resistent tegen vruchtvuur; voldoende tolerant voor komkommermozaïekvirus; vatbaar
voor meeldauw; weinig gevoelig voor entchlorose.

Beperkt groeiende rassen
B — Ino

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Ino is een overwegend vrouwelijk bloeiende hybride. Voldoet vrij goed in de korte geforceerde
teelt en in de herfstteelt.
Gewas: vormt korte zijscheuten met meerdere vruchten per bladoksel. De produktie komt hier
door vroeg op gang. Door de kleinere plantomvang moet nauwer gepoot worden. Vraagt weinig
snoeiwerk. Stelt hoge eisen aan de vochtvoorziening, bemesting en temperatuur. Is iets groeikrachtiger dan Kora.
Vrucht: goed van vorm en lengte, iets kort en iets donker van kleur; plantbittervrij.
Geschiktheid voor conserven: vrij goed.
Opbrengst: goede produktie in korte tijd.
Ziekten: resistent tegen vruchtvuur; voldoende tolerant voor komkommermozaïekvirus; vatbaar
voor meeldauw; gevoeligheid voor entchlorose niet bekend.
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O — Kora

Kw.r. 1969. K: Stichting Proeftuin "Noord Limburg", Venlo.

Licentiehouders: Bejo Zaden B.V., Noord-Scharwoude; Fa. Ch. J. Broos, Venlo; Bruinsma Selectiebedrijven B.V., Naaldwijk; Nunhems Zaden B.V., Haelen (L.); Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht; Royal Sluis, Enkhuizen; Sluis & Groot Research, Enkhuizen; Vandenberg B.V., Naald
wijk en Rijk Zwaan B.V., De Lier.
Kora is een overwegend vrouwelijk bloeiende hybride. Voldoet redelijk in een korte geforceerde
teelt en in de herfstteelt.
Gewas: vormt korte zijscheuten met meerdere vruchten per bladoksel. De produktie komt hier
door vroeg op gang. Door de kleinere plantomvang moet nauwer gepoot worden. Vraagt weinig
snoeiwerk. Stelt hoge eisen aan de vochtvoorziening, bemesting en temperatuur.
Vrucht: goed van vorm, iets kort en iets donker van kleur, geeft aan het einde van de teelt vaak
kromme vruchten; niet plantbittervrij.
Geschiktheid voor conserven: vrij goed.
Opbrengst: goede produktie in korte tijd.
Ziekten: resistent tegen vruchtvuur; matig vatbaar voor komkommermozaïekvirus; vatbaar voor
meeldauw; gevoeligheid voor entchlorose niet bekend.

Bestuiverrassen
O — Hokus

Kw.r. 1964. K: Stichting Proeftuin "Noord-Limburg", Venlo.

Licentiehouders: Nunhems Zaden B.V., Haelen (L.); Royal Sluis, Enkhuizen; Sluis & Groot Re
search, Enkhuizen; Rijk Zwaan B.V., De Lier.
Voldoet redelijk als bestuiverras. Is gemengd bloeiend. Daar steeds meer meeldauwresistente ras
sen worden geteeld, is de belangrijkheid van dit bestuiverras sterk tanend.
Gewas: sterke groeikracht en zware gewasontwikkeling. De periode dat mannelijke bloemen wor
den gevormd is vaak te kort voor een lange teelt, waardoor opnieuw planten van bestuivers dik
wijls nodig is.
Vrucht: goede tot zeer goede kwaliteit, tamelijk lang en slank, vrij donkergroen; niet plantbitter
vrij.
Geschiktheid voor conserven: goed.
Opbrengst: redelijk.
Ziekten: resistent tegen vruchtvuur; matig vatbaar voor komkommermozaïekvirus; vatbaar voor
meeldauw; normaal gevoelig voor entchlorose.
A — Pafleur

K: Deruiterzonen B.V., Bleiswijk.

Voldoet goed als bestuiverras. Is goed gemengd bloeiend.
Gewas: zeer sterke groeikracht en zware tot zeer zware gewasontwikkeling. De periode dat man
nelijke bloemen worden gevormd is langer dan bij Hokus, doch vaak nog wat kort voor een lange
teelt, waardoor opnieuw planten van bestuivers nodig kan zijn.
Vrucht: goede tot zeer goede kwaliteit, middenlang tot kort, vrij donkergroen; plantbittervrij.
Geschiktheid voor conserven: vrij goed.
Opbrengst: redelijk, iets lager dan die van Hokus.
Ziekten: resistent tegen vruchtvuur; tolerant voor komkommermozaïekvirus; voldoende tolerant
tegen meeldauw; tamelijk gevoelig voor entchlorose.
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Bleekselderij
(Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) D.C.)
Bleekselderij wordt geteeld om de sterk ontwikkelde bladstelen die een goede groente verschaf
fen. De Nederlandse consument kent en waardeert deze groente nog steeds onvoldoende. Bleek
selderij onder glas dient geplaatst te worden in de rij der zeer kleine gewassen. In 1979 vond een
relatief sterke uitbreiding plaats. De veilingaanvoer bedroeg in dat jaar 720.000 stuks met een han
delswaarde van ongeveer 490.000 gulden. In 1981 waren deze respectievelijk 460.000 stuks en
350.000 gulden. Na een verdere inkrimping tot 300.000 stuks en 300.000 gulden in 1982, breidde
de teelt de laatste jaren weer uit tot 375.000 stuks en 375.000 gulden. De met bleekselderij beteelde glasoppervlakte was tot en met 1978 1 tot 2 ha. Na de toename tot ongeveer 5 ha in 1980 was
het areaal in 1982 weer ongeveer 2,5 ha en de laatste twee jaar ruim 3 ha.
Het produkt wordt ingekort tot 40 cm en per stuk van liefst 800 gram verhandeld. Bleekselderij
van onder glas wordt van mei tot en met december op de veilingen aangevoerd. De belangrijkste
aanvoerperioden zijn echter half mei tot en met juli voor de voorjaarsteelt en half oktober tot en
met november voor de herfstteelt. De markt voor bleekselderij blijkt in Nederland snel overvoerd.
De uitbreidingsmogelijkheden lijken dan ook gering. Ook internationaal gezien is dit gewas onder
glas niet belangrijk. Het belangrijkste teeltgebied in West-Europa is Engeland. Ook in België komt
de teelt onder glas voor (+ 15 ha).
Eén gram zaad bevat ± 3.000 zaden en levert ongeveer 1.000 pootbare planten. Als de opkweektemperaturen beneden 15°C komen wordt de kans op doorschieten groot. De jonge plantjes zijn
zeer gevoelig voor droogte en scherp, zonnig weer. De opkweekduur is ca. twee maanden. De
teelt duurt in het voorjaar en in de herfst twee tot drie maanden en in de zomer ruim twee maan
den. Er wordt reeds in december voor de zeer vroege teelt gezaaid. Veelal wordt direct op 5 cm
perspotjes gezaaid. Ook wordt nog wel verspeend. In deze teelt worden 14 planten per m2 ge
plant. Voor de herfstteelt wordt eind juni gezaaid en in de tweede helft van augustus geplant.
Dan worden ongeveer 11 planten per m2 geplant. Een teelttemperatuur van 12°C 's nachts en
16°C overdag wordt aanbevolen.
Ziekten en afwijkingen komen bij dit produkt weinig voor. De belangrijkste schimmelziekten zijn
bladvlekkenziekte of selderijroest (Septoria apiicola), diverse kiemschimmels en sclerotiënrot
(Sclerotinia sclerotiorum). Hartrot of bacterierot (Erwinia carotovora) komt soms in ernstige mate
voor. Primair wordt hartrot veelal veroorzaakt door calcium-tekort. Bacterierot is dan een secun
daire aantasting. De belangrijkste dierlijke parasieten zijn bladluizen, mineervlieg en wantsen.
Het rassensortiment is klein. Vrijwel alle Nederlandse veredelingsbedrijven die bleekselderij bren
gen, voeren het onder de naam Goudgele Zelfblekende. Daarnaast zijn enkele buitenlandse ras
sen van waarde gebleken. De meeste rassen worden door verscheidene bedrijven in de handel
gebracht.
Er zijn twee groepen rassen te onderscheiden, namelijk de zogenaamde witte of zelfblekende en
de groene, niet zelfblekende. In 1984 werd besloten om de groep groene, niet zelfblekende ras
sen, onder de zelfstandige gewasnaam Groenselderij aan te duiden. In Nederland bestaat in de
glastuinbouw tot nu toe vrijwel alleen belangstelling voor de zelfblekende rassen, ondanks het
feit dat rassen van groenselderij wat minder vezelig en wat pittiger van smaak zijn.
ssen de rassen bestaan verschillen in vroegheid, schietneiging, bladlengte, vezeligheid, kleur,
consistentie en smaak. Alleen voor de glasteelt geschikte witte rassen worden aanbevolen.
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Rassentabel met rubricering naar teeltwijze
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
ras
Doré Barbier
Géant doré amélioré
Golden Spartan
Goudgele Zelfblekende
Lathom Self Blanching

voorjaarsteelt

herfstteelt

B
A
N
A
A

B
IM
A
—

De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
B/ - — Doré Barbier

Plein blanc doré Barbier, Dorato Barbier, Dwarf golden self
blanching
K: L. Clause S.a., Brétigny-sur-Orge, Frankrijk.

Voldoet vrij goed in de voorjaarsteelt mits op tijd wordt geoogst.
Het blad is geelgroen tot groen. De stelen zijn normaal van breedte. De kroppen hebben een goed
model en zijn goed gesloten. De planten vormen enkele, zij het zwakke, zijscheuten en worden
ongeveer 65 cm lang. Het kropgewicht kan bij de oogst aan de lage kant zijn. Bij wat te laat
oogsten komt bij dit ras vrij veel geel en dood blad voor.
A/B — Géant doré amélioré

Grand doré amélioré
K: L. Clause S.a., Brétigny-sur-Orge, Frankrijk.

Voldoet goed in de voorjaarsteelt en vrij goed in de herfstteelt mits op tijd wordt geoogst.
Heeft geelgroen tot groen blad en vormt normaal brede stelen. Het kropmodel is goed en goed
gesloten. De planten vormen weinig zijscheuten en worden 70-75 cm lang. Het kropgewicht is
bij de oogst doorgaans goed. Bij wat te laat oogsten komt bij dit ras vrij veel geel en dood blad
voor.
N/N — Golden Spartan

K: Asmer Seeds Ltd., Leicester, Engeland.
V: Royal Sluis, Enkhuizen.

Een ras van het type Goudgele Zelfblekende dat zowel in de voorjaars- als in de herfstteelt goed
voldoet. Heeft fijn gebobbeld blad, dat licht van kleur is. De bladstelen zijn vrij lang, goed vlezig,
iets lichtgroen, vrij sterk geribd en hebben een diepe goot. Vormt vrij zware, vrij goed gesloten
struiken op een brede voet. Is vrij weinig schietgevoelig.
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A/A — Goudgele Zelfblekende

Golden Self Blanching
Verbeterde LPD, Fa. L.P. Duivenstein, Den Haag.
Blancato, Royal Sluis, Enkhuizen.

Voldoet goed in de voorjaarsteelt en in de herfstteelt.
Heeft geelgroen blad en vormt brede stelen. Groeit goed opgericht en bleekt daardoor onder in
het gewas goed. De kroppen zijn goed gesloten en slank. De planten vormen weinig en zwakke
zijscheuten en worden 75-80 cm lang. De kroppen hebben bij de oogst een goed gewicht en kun
nen in de herfstteelt bij een ruimere plantafstand zwaar worden. Bij opkweektemperaturen bene
den 15°C is de kans op doorschieten groot.

Al -

—

Lathom Self Blanching

Chatteris
K: Asmer Seeds Ltd., Leicester, Engeland.
Loret, Royal Sluis, Enkhuizen.

Voldoet goed in de voorjaarsteelt.
Heeft fris groen blad, soms zelfs te groen voor een ras behorende tot de groep zelfblekende ras
sen. De bladstelen zijn breed. De kroppen zijn goed gesloten met een wat bredere broek. De plan
ten vormen veel en soms zware zijscheuten en blijven vrij kort (50-60 cm). De kroppen hebben
bij de oogst een zeer goed gewicht. Lathom Self Blanching schiet niet snel door, zelfs nog niet
bij opkweektemperaturen van 11-12°C.
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Bloemkool
(Brassica oleracea L. var. botrytis LJ
De teelt van bloemkool onder glas is niet erg belangrijk. De laatste jaren is naast de voorjaarsteelt
ook de herfstteelt onder glas op gang gekomen. Afhankelijk van het prijspeil in het voorafgaande
jaar kan het areaal en dus ook de veilingomzet belangrijk variëren. De laatste jaren bewoog het
aantal aangevoerde kolen zich tussen de 3 en 4 miljoen stuks. In 1983 werden 3,6 miljoen stuks
en in 1984 2,8 miljoen stuks aangevoerd. De veilingomzet ligt doorgaans tussen de 6 en 7 miljoen
gulden. In 1983 was dit 6,7 miljoen gulden en in 1984 5,4 miljoen gulden. Het areaal bedroeg in
1982 ongeveer 75 ha en in 1983 90 à 100 ha. De teelt vindt verspreid over het gehele land plaats.
Vooral minder moderne kassen en soms nog oude druivenkassen worden voor deze teelt ge
bruikt. Tegenwoordig vinden we echter regelmatig ook bloemkool op gedeelten van moderne
stookbedrijven, wegens de lage energiebehoefte en de vaak interessante geldopbrengsten.
Als in de winter licht verwarmd kan worden, kan de oogst vroeg (maart, april) tegen hoge prijzen
worden afgezet. Als de mogelijkheden om te stoken gering zijn valt de oogst later en zijn de prij
zen meestal slechter. Het glasprodukt wordt vooral in de maanden april en mei aangevoerd. De
laatste jaren vindt ook een bescheiden aanvoer plaats in de late herfst en winter. Een vroege peri
ode met warm weer in mei kan een grote piek in de aanvoer veroorzaken met als gevolg een ster
ke druk op de prijzen. De zwaarste concurrentie ondervindt dit kwalitatief goede Nederlandse
glasprodukt van overwinterde bloemkool van de vollegrond uit Frankrijk, Italië en in beperkte ma
te uit Nederland.
De bloemkool voor de teelt onder glas in het voorjaar wordt tussen 30 september en 7 oktober
gezaaid (weeuwenteelt). De late rassen worden vroeg gezaaid en de vroege rassen laat. Na een
opkweekperiode van 2 à 3 maanden, waarin voor een rustige, niet meer dan vorstvrije, groei van
de planten is gezorgd, wordt in december en januari uitgeplant. Een goede, vrij rijke en zoutvrije
grond is een eerste vereiste. De plantafstand is doorgaans op z'n dichtst 40 x 50 cm. Dit komt
neer op maximaal vijf planten per m2. Uit onderzoek is de laatste jaren gebleken dat de minder
bladrijke rassen dichter geplant kunnen worden. Vijf planten per m2 voldeed nog net zo goed als
3,7 planten per m2. Mogelijk kan dus zelfs nog dichter dan vijf planten per m2 worden geplant.
Na drie maanden kan meestal met het oogsten worden begonnen.
De bloemkool voor de teelt onder glas in de herfst wordt omstreeks 5 augustus gezaaid. Na een
opkweekperiode van 4 weken wordt in begin september uitgeplant. De plantafstand is doorgaans
50 x 50 cm. Dit komt neer op ongeveer 4 planten per m2. De oogst valt in de maanden december
en januari. Als de teelt slaagt kan op goede prijzen worden gerekend.
De belangrijkste schimmelziekten die in de teelt van bloemkool onder glas een rol spelen zijn di
verse kiemschimmels (o.a. Rhizoctonia solani), knolvoet (Plasmodiophora brassicae), vallers
(Phoma Ungarn) en valse meeldauw (Peronospora parasitica). Dierlijke beschadigers spelen door
gaans een zeer kleine rol. De belangrijkste niet-parasitaire afwijkingen zijn boren (een te vroege
vorming van kleine kooltjes), klemhart (molybdeengebrek tijdens de opkweek), schift (zeer kleine
bloempjes komen te vroeg te voorschijn, komt slechts sporadisch voor), vorstschade (barstjes in
de stengelvoet) en waterziek (bruin wordende vlekken op de kool).
Rassen voor de teelt van bloemkool onder glas moeten vroeg zijn en tevens sterk zijn tegen de
meest voorkomende niet-parasitaire afwijkingen, zoals boren, vorstschade en waterziek. Vooral
selecties van het ras Alpha voldoen doorgaans goed in de voorjaarsteelt. Aan de hand van prak
tijkervaringen wordt in de herfstteelt het ras Dok het meest geschikt geacht. Wel is dit ras nogal
laat. Het zoeken is nog steeds naar een vroeger bruikbaar ras.
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Overzicht van de aanbevolen selecties van het ras Alpha voor de voorjaarsteelt
De selecties zijn alfabetisch gerangschikt.
ras/selectie
Alpha

ingezonden door
Nickerson-Zwaan
Leen de Mos
Vandenberg
IMickerson-Zwaan

- Jubro
- Junal
- Kassa
- Prekasa

De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
A / - — Alpha
Van dit ras komen meerdere selecties voor die onder verschillende namen in de handel worden
gebracht. Een aantal daarvan voldoet goed in de voorjaarsteelt onder glas. De wat bladrijkere en
wat latere selecties dienen vroeger gezaaid te worden dan de vroegere.
Blad: golvend, gevouwen en afstaand; hoeveelheid blad van de selecties is verschillend, evenals
de vroegheid.
Kool: doorgaans goed wit, vast, rond, matig grove korrel en grove wratten.
Ziekten en beschadigingen: weinig gevoelig voor schift; gevoelig voor klemhart. Vooral minder
bladrijke selecties zijn onder matige teeltomstandigheden gevoelig voor boren.
- / N — Dok

Kw.r. 1976. K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Voldoet goed in de late herfstteelt onder glas.
Blad: voldoende bladrijk, sterk, lang en smal, tamelijk glad. Blauwgrijsgroen.
Kool: voldoende wit, vast, rond, vrij fijne korrel en weinig bonkig.
Ziekten en beschadigingen: weinig gevoelig voor schift; gevoelig voor klemhart; sterk tegen bo
ren en weinig gevoelig voor valse meeldauw.
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Boon
(Phaseolus vulgaris LJ

Stamsperzieboon (stamslaboon)
De teelt van stamsperziebonen vindt onder glas slechts op bescheiden schaal plaats. Vaak wordt
de teelt uitgevoerd in wat oudere opstanden. Ook in nieuwere opstanden komt de teelt wel voor
als tussenplanting tussen andere gewassen. De aanvoer van stam- en stoksperziebonen van on
der glas was de laatste jaren minder dan 1.000 ton met een veilingomzet van 4 à 5 miljoen gulden.
Er vond een geleidelijke teruggang plaats van 1.300 ton in 1981 tot ongeveer 650 ton in 1984. De
produktiewaarde daalde in die periode van 5,6 miljoen gulden tot 3,5 miljoen gulden. Welk ge
deelte van de genoemde aanvoer afkomstig is van stamsperziebonen en welk gedeelte van
stoksperziebonen is moeilijk te zeggen. Naar schatting was het areaal stamsperziebonen onder
glas de laatste jaren minder dan vijftien ha. De aanvoer vindt op zeer bescheiden schaal plaats
in maart en april. De belangrijkste aanvoerperiode valt in de maanden mei, juni en juli, dus in het
algemeen voordat de bonen van de vollegrond worden aangevoerd. Dan worden voor sperziebo
nen nog vrij hoge primeurprijzen betaald.
Meestal wordt tussen half maart en eind april gezaaid in bakken zaagsel. Na een week wordt dan
een jong plantje gepoot in de kas. Doorgaans is de plantafstand 30 x 40 of 60 x 40 cm en worden
twee à drie plantjes per pol gepoot. Het plantverband en het aantal planten per pol is afhankelijk
van de teeltwijze, te weten vroeg of laat en eenmalige of meermalige pluk. Het aantal planten
per m2 is dan tien à twintig. Tijdens de teelt is dit gewas dankbaar voor een temperatuur van 15
à 20°C en moet zuinig water worden gegeven.
De oogst kan eenmalig en meermalig plaatsvinden. Bij de eenmalige oogst duurt de teelt acht
à tien weken en kan een opbrengst van ruim één kg per m2 behaald worden. Bij de meermalige
oogst duurt de teelt al gauw drie maanden en zijn opbrengsten van 1,5 à 2 kg per m2 mogelijk.
Naast de normale teelt komt de stamsperzieboon ook voor in de tussenteelten. Dan worden per
kap twee rijen stoksnijbonen geplant en daartussen drie rijen stamsperziebonen, die in één keer
worden geoogst als de stoksnijbonen beginnen te produceren. Een nadeel van de teelt van
stamsperziebonen is de hoge piek in de arbeidsbehoefte tijdens de oogst.
De belangrijkste schimmelziekten zijn botrytis of grauwe schimmel (Botrytis cinerea), sclerotiënrot (Sclerotinia sclerotiorum), vlekkenziekte (Colletotrichum lindemuthianum) en fusarium of
vaatziekte (Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli). De rasverschillen in vatbaarheid voor deze
schimmels (behalve voor vlekkenziekte) zijn klein.
Het wortelknobbelaaltje (Meloidogyne sppj kan een bonegewas ten gronde richten. De boon is
namelijk zeer gevoelig voor deze aaltjesaantasting met eigenlijk geen rasverschillen.
De belangrijkste dierlijke beschadigers zijn kasspint, witte vlieg, trips en bladluizen. De eerste
twee zijn tegenwoordig goed biologisch te bestrijden. Andere problemen die in de bonenteelt
kunnen voorkomen zijn bloemrui, meestal veroorzaakt door een combinatie van bodem- en kli
maatsomstandigheden en vogelschade, mussen kunnen grote schade aanrichten door het afpik
ken van bloemknoppen en het aanpikken van jonge knoppen, doch dit komt doorgaans vooral
voor bij de stoksnijboon. Rassen voor onder glas zijn van het type Dubbele Witte zonder draad.
Het gewas moet stevig zijn en niet te vol en te wild in verband met het gevaar voor aantasting
door botrytis en sclerotiënrot. De opbrengst moet hoog zijn en er moet in weinig keren kunnen
worden geoogst. Ook vroegheid is een zeer belangrijke raseigenschap bij dit gewas. De peulen
moeten mals, vlezig en zonder draad zijn, wat bij alle hierna te noemen rassen dan ook het ge
val is.
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Rassentabel en overzicht van de raseigenschappen voor de teelt van stamsperziebonen
onder glas
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
ras

rubriek

Centrum
Gamin
Prelude
Preresco
Rubio

B
B
A
A
B

stro
stevig
heid1)

hoeveel
heid2)

6
7
7
7
6

7
6
6
6
7

vroeg
heid
3)

vers
gebruik
4)

7
9
9
8
8

7
7
8
7
8

peul
kleur5) door
snede6)
6
8
7
7
8

6
7
7
7
7

lengte
in cm
11
11
12
11
13

1000korrelgewicht in
grammen
280
300
300
300

1) Stevigheid stro: 5 = slap stro; 9 = zeer stevig stro. 2) Hoeveelheid stro: S = op zware grond te weinig stro;
9 = op lichte grond teveel stro. 3) Vroegheid: 5 = laat; 9 = zeer vroeg. 4I Vers gebruik: 5 = ongeschikt; 9
= zeer geschikt. -') Peulkleur: 5 = lichtgroen; 9 = vrij donkergroen. 6) Peuldoorsnede: 5 = ovaal; 9 = rond.

De rassen zijn naar rubriek gerangschikt.
A — Prelude

K: Vreeken Zaden / Royal Sluis, Enkhuizen.

Voldoet goed tot zeer goed in de teelt van stamsperziebonen onder glas, zowel voor eenmalige
als voor meermalige oogst.
Gewas: stevig, tamelijk vertakt, donkergroen, zeer vroeg. Na de eerste pluk matige hergroei.
Peul: licht tot vrij gebogen, ovaalrond, middengroen tot vrij donkergroen, vrij lang, middenfijn,
zeer geschikt voor verse consumptie.
Opbrengst: goed tot zeer goed.
Ziekten: zeer vatbaar voor vlekkenziekte; zeer gevoelig voor botrytis en sclerotiënrot.
A — Preresco

Kw.r. 1970. K: Enza Zaden, Enkhuizen.

Voldoet goed in de teelt van stamsperziebonen onder glas, zowel voor de eenmalige als voor de
meermalige oogst.
Gewas: vrij stevig tot stevig, kan soms vrij lang worden, middengroen, vroeg. Redelijke hergroei
na de eerste pluk.
Peul: licht gebogen, ovaalrond, middengroen tot vrij donkergroen, middenlang, fijn, geschikt
voor verse consumptie.
Opbrengst: goed.
Ziekten: resistent tegen vlekkenziekte; zeer gevoelig voor botrytis en sclerotiënrot.
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B — Centrum

Docent, No. 21, Recent, Record, Résulta

In de rassenproeven die ten grondslag liggen aan deze aanbeveling is Résulta van Enza Zaden,
Enkhuizen beproefd.
Voldoet vrij goed in de teelt van stamsperziebonen onder glas, zowel voor eenmalige als voor
meermalige oogst.
Gewas: matig stevig, veel gewas, vrij donkergroen blad, vroeg. Matige hergroei na de eerste pluk.
Peul: vrij gebogen, soms iets krom, ovaalrond, midden- tot lichtgroen, wat grof, middenlang, ge
schikt voor verse consumptie.
Opbrengst: goed tot zeer goed.
Ziekten: matig vatbaar voor vlekkenziekte; gevoelig voor botrytis en sclerotiënrot.
B — Gamin

K: Pieterpikzonen B.V., Heerenveen.

Voldoet vrij goed in de teelt van stamsperziebonen onder glas, vooral geschikt voor de eenmalige
oogst.
Gewas: matig tot midden stevig, vrij compact, lichtgroene kleur, zeer vroeg. Redelijke hergroei
na de eerste pluk.
Peul: vrij recht, ovaalrond, middengroen, middenlang, fijn, geschikt voor verse consumptie.
Opbrengst: vrij goed.
Ziekten: vatbaar voor vlekkenziekte; gevoelig voor botrytis en sclerotiënrot.
B — Rubio

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

Voldoet vrij goed in de teelt van stamsperziebonen onder glas, zowel voor eenmalige als voor
meermalige oogst.
Gewas: matig stevig, vrij veel gewas, middengroen, vroeg. Redelijke hergroei na de eerste pluk.
Peul: licht gebogen, ovaal tot ovaalrond, vrij donkergroen, vrij fijn, vrij lang tot lang, geschikt voor
verse consumptie.
Opbrengst: goed.
Ziekten: resistent tegen vlekkenziekte; gevoelig voor botrytis en sclerotiënrot.

Stoksnijboon
(Phaseolus vu/garis LJ
De teelt van stoksnijbonen onder glas neemt in de rij van de kleine gewassen een belangrijke
plaats in. Deze teelt komt zeer verspreid over het land voor. De aanvoer vindt voornamelijk plaats
in het voorjaar en van april tot en met augustus en is gericht op de verse markt in het eigen land.
In de zomer is de teelt van snijbonen onder glas minder aantrekkelijk wegens de concurrentie van
het vollegrondsprodukt.
Na een stijging in 1978 bleven tot en met 1981 areaal, produktie en veilingomzet betrekkelijk
constant ni. ± 130 ha, ± 4.000 ton en + 15 miljoen gulden per jaar. In 1983 waren deze respec
tievelijk + 113 ha, + 3.800 ton en bijna 15 miljoen gulden. In 1984 was de veilingaanvoer lager,
namelijk bijna 3.000 ton. De produktiewaarde kwam echter op ongeveer 15 miljoen gulden uit.
Enkele nadelen van de teelt van stoksnijbonen onder glas zijn de arbeids- en energiebehoefte bij
de vroege teelt. Dit gewas vraagt in een voorjaarsteelt ongeveer 400 manuren per 1.000 m2, waar
van 50-60% bestaat uit oogstwerkzaamheden. Voorts is de stoksnijboon een warmteminnend ge
was. Temperaturen van 14-17°C 's nachts en 16-22°C overdag zijn in de praktijk gebruikelijk. Een
voordeel is dat het plantmateriaal relatief goedkoop is. Een ander voordeel van de snijboon onder
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glas is dat de teelt vaak nog goed past in glasopstanden die voor gewassen als tomaat en kom
kommer minder geschikt zijn. Dat wil echter niet zeggen dat de snijboon niet in moderne kassen
wordt geteeld. In de stookteelt wordt de snijboon zelfs overwegend in moderne glasopstanden
verbouwd. Ook bij dit gewas is in het begin van de jaren tachtig de omschakeling op steenwol
op gang gekomen. De resultaten waren zo positief dat tegenwoordig op een aantal bedrijven in
het Westland en in de omgeving van Venlo de snijboon op steenwol wordt geteeld.
De belangrijkste schimmelziekten zijn botrytis of grauwe schimmel (Botrytis cinerea), sclerotiënrot (Sclerotinia sclerotiorum), vlekkenziekte (Colletotrichum Undemuthianum) en fusarium of
vaatziekte (Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli). De rasverschillen in vatbaarheid voor deze ziek
ten zijn klein.
Stippelstreep is de belangrijkste virusziekte. Resistentie komt in het hier beschreven rassensortiment nog niet voor.
Het wortelknobbelaaltje (Meloidogyne sppj kan een bonegewas ten gronde richten. Alle bone
rassen zijn namelijk zeer gevoelig voor deze aaltjesaantasting.
De belangrijkste dierlijke beschadigers zijn kasspint, witte vlieg, trips en bladluizen. De eerste
twee zijn tegenwoordig goed biologisch te bestrijden. Andere problemen die in de bonenteelt
kunnen voorkomen zijn bloemrui, meestal veroorzaakt door een combinatie van bodem- en kli
maatsomstandigheden (scherp drogend weer) en vogelschade, mussen kunnen nl. grote schade
aanrichten door het afpikken van bloemkoppen en het aanpikken van jonge knoppen.
Bij de rassenkeuze voor de teelt van stoksnijbonen onder glas moeten de vroegheid van de rassen
en de duur van de teelt tegen elkaar worden afgewogen. Vroege rassen zijn eerder versleten dan
late. Voorts zal een rustige groeier op groeikrachtige gronden beter voldoen dan een sterke groei
er. Bij te zware groei ontstaat een vol gewas en zal er veel blad geplukt moeten worden, een kar
wei dat veel tijd vraagt. Een eigenschap die sterk speelt bij de rassenkeuze is de mate van draad
vorming van de peulen. De consument is namelijk steeds minder bereid om voor meestal hoge
primeurprijzen bonen met draad te accepteren. Sommige veilingen veilen bonen met en zonder
draad apart of delen de bonen met draad in een lagere klasse in. De praktijk kiest tegenwoordig
daarom vrijwel uitsluitend rassen die draadloos zijn.
De teelt van stoksnijbonen kan ruwweg worden onderverdeeld in de stookteelt, de koude teelt
en de herfstteelt. De zaai-, plant- en oogstperioden zijn respectievelijk als volgt:

Stookteelt
Zaaitijd: 25/12-30/1,
planttijd: 31/12-10/2,
oogsttijd: vanaf 25/2.

Koude teelt
Zaaitijd: 1/4-30/4,
planttijd: 10/4-10/5,
oogsttijd: vanaf 1/6.

Herfstteelt
Zaaitijd: 13/7-21/7,
planttijd: 20/7-28/7,
oogsttijd: vanaf 10/9.

De aanvoer van de stookteelt en de koude teelt was in 1984 ongeveer 2.500 ton, wat neer komt
op ongeveer 75 ha. Tot en met september was de totale veilingomzet in 1984 13 miljoen gulden.
Deze teeltwijzen zijn doorgaans gericht op de produktie van primeurs die tegen veelal interessante
prijzen kunnen worden afgezet. De teelt wordt in juli/augustus duidelijk minder interessant als
snijbonen van de vollegrond worden aangevoerd.
De herfstteelt is weinig belangrijk, doch aan het eind van de jaren '70 vond een opleving van deze
teeltwijze plaats. In 1984 was de aanvoer van de herfstteelt ongeveer 400 ton, wat neer komt op
ongeveer 30 ha. De handelswaarde bedroeg in de jaren 1981 tot en met 1983 2,5 à 3 miljoen gul
den. In 1984 was dat slechts 2 miljoen gulden. Van de herfstteelten van bonen biedt de stoksnijboon het meeste perspectief. Bij dit vrij tere gewas is namelijk minder concurrentie van de buiten
teelt te verwachten dan bij bijvoorbeeld de stoksperzieboon.
De rassenkeuze is vooral afhankelijk van de plantdatum en de grondsoort. Als vroeg wordt ge-
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plant (15 juli) kan een laat ras met een goed uithoudingsvermogen een hoge produktie geven.
Als laat wordt geplant (30 juli of later) is het beter om een vroeg ras te nemen, zodat in vrij korte
tijd toch nog een behoorlijke produktie wordt verkregen. Voorts kan op een groeikrachtige grond
later geplant worden dan op een minder groeikrachtige grond. Om in de herfstteelt een behoorlij
ke produktie te verkrijgen is stoken noodzakelijk.
Als uiterste plantdatum moet 30 juli worden aangehouden. Later planten geeft meestal een be
langrijk lagere opbrengst en een verlate oogstperiode.
Rassentabel en overzicht van de raseigenschappen bij de stoksnijboon voor de teelt on
der glas
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
ras
Femira
Florint
Hazet
Helda
Kwintus
Lado
Limka
Mantra
Selka
Superia

stook
teelt

koude
teelt

herfst
teelt

draadvorming

B
B
0
A
A
A
B

A
A
B
A
B
A
B

—

—

N
N
0
A
B
B
B
N
B
N

zonder draad
zonder draad
iets draad
zonder draad
zonder draad
zonder draad
zonder draad
zonder draad
zonder draad
zonder draad

—

—

-

-

peullengte
in cm
20 à
20 à
20 à
22 à
22 à
22 à
22 à
20 à
21 à
21 à

21
21
21
24
23
24
23
22
23
23

breedte
in cm
2,0 à 2,2
2,0 à 2,2
2,0 à 2,2
1,9 à 2,1
2,0 à 2,1
1,9 à 2,1
1,9 à 2,0
1,9 à 2,1
1,9 à 2,1
1,9 à 2,0

De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
B/A/N — Femira

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

Voldoet vrij goed tot goed in de vroege stookteelt en goed in de latere stookteelt, de koude teelt
en in de herfstteelt.
Gewas: heeft een sterke groeikracht en blijft goed doorgroeien. Geeft een normale hoeveelheid
stek. Later in de teelt kan het gewas nogal vol worden, wat extra bladplukken noodzakelijk maakt.
Heeft soms vrij veel gewas onderin (broekvorming). Is middenvroeg.
Peul: vrij donker grijsgroen, recht, wat ingesnoerd, voldoende lang (later in de teelt vaak nogal
kort) en nogal breed, goed vlezig; heeft geen draad.
Opbrengst: goed.
Ziekten: resistent tegen rolmozai'ek; vatbaar voor zwarte vaatziekte, scherpmozaïek, stippelstreep
en vlekkenziekte.
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B/A/N — Florint

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

Voldoet vrij goed in de stookteelt en goed in de koude teelt en in de herfstteelt.
Gewas: heeft een sterke groeikracht en blijft goed doorgroeien. Geeft een normale hoeveelheid
stek. Later in de teelt kan het gewas nogal vol worden, wat extra bladplukken noodzakelijk maakt.
Heeft soms vrij veel gewas onderin (broekvorming). Is middenvroeg.
Peul: vrij donker grijsgroen, recht, wat ingesnoerd, net voldoende lang (later in de teelt bij lange
teelten gemakkelijk wat te kort) en nogal breed (lijkt wat breder dan Femira), goed vlezig; heeft
geen draad.
Opbrengst: goed.
Ziekten: resistent tegen rolmozaïek en vlekkenziekte; vatbaar voor zwarte vaatziekte, scherpmo
zaïek en stippelstreep.
O/B/O — Hazet

K: Jos Huizer Zaden B.V., Rijsoord.

Voldoet redelijk tot goed in alle teelten onder glas. De mogelijkheid tot draadvorming is een na
deel van dit ras. De beste periode voor dit ras is de koude teelt.
Gewas: heeft voldoende groeikracht en is niet snel versleten. Geeft een normale hoeveelheid
stek. In de herfstteelt vooral geschikt voor laat planten. Komt vroeg in produktie.
Peul: lichtgroen, recht tot zwak gebogen, iets ingesnoerd, doorgaans vrij goed van lengte doch
in de tweede helft van de teelt vaak vrij kort, nogal breed; heeft iets draad.
Opbrengst: goed tot zeer goed.
Ziekten: resistent tegen rolmozaïek; vatbaar voor zwarte vaatziekte, scherpmozaïek, stippelstreep
en vlekkenziekte.
A/A/A — Heida

K: KarlHi/d, Marbach am Neckar, Duitse Bondsrepubliek. V: Nunhems Zaden B. V., Haelen iL.).

Voldoet goed in alle teelten onder glas. Komt echter bij laat planten in de herfstteelt wat laat in
produktie.
Gewas: heeft een sterke groeikracht en blijft goed doorgroeien. Geeft een normale hoeveelheid
stek.
Peul: midden- tot lichtgroen, recht tot zwak gebogen, weinig ingesnoerd, vrij lang, goed van
breedte; heeft geen draad.
Opbrengst: goed tot zeer goed.
Ziekten: resistent tegen rolmozaïek; vatbaar voor zwarte vaatziekte, scherpmozaïek, stippelstreep
en vlekkenziekte.
A/B/B — Kwintus

Kw.r. 7979. K: Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht.

Voldoet goed in de stookteelt en vrij goed in de koude teelt en in de herfstteelt onder glas.
Gewas: heeft een vrij sterke groeikracht en blijft goed doorgroeien. Het gewas is regelmatig van
opbouw. Is middenvroeg. Geeft een normale hoeveelheid stek.
Peul: tamelijk lichtgroen, goed van vorm, recht tot iets gebogen, weinig ingesnoerd, vrij lang,
normaal van breedte; heeft geen draad.
Opbrengst: vrij goed.
Ziekten: resistent tegen rolmozaïek; vatbaar voor zwarte vaatziekte en vlekkenziekte.
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A/A/B — Lado

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

Voldoet goed in de stookteelt en de koude teelt en vrij goed in de herfstteelt onder glas. Komt
echter in de herfstteelt bij laat planten wat laat in produktie.
Gewas: heeft een voldoende tot vrij sterke groeikracht en blijft goed doorgroeien, doch in de
herfstteelt wat minder. Het gewas is regelmatig van opbouw. Is vrij laat. Geeft een normale hoe
veelheid stek.
Peul: middengroen, goed van vorm, weinig ingesnoerd, vrij lang, goed van breedte; heeft geen
draad.
Opbrengst: vrij goed, in de stookteelt goed.
Ziekten: resistent tegen rolmozaïek; vatbaar voor zwarte vaatziekte, scherpmozaïek, stippelstreep
en vlekkenziekte.
B/B/B — Limka

K: Ch. J. Broos, Tege/en.

Voldoet vrij goed in alle teelten onder glas. Komt echter in de herfstteelt bij laat planten wat laat
in produktie.
Gewas: heeft een goede tot vrij sterke groeikracht en blijft goed doorgroeien. Het gewas is regel
matig van opbouw. Is vrij laat. Geeft vrij weinig stek in de herfstteelt, doch in de stookteelt meer.
Peul: midden- tot donkergroen, goed van vorm, weinig ingesnoerd, vrij lang, smal tot normaal
van breedte; heeft geen draad.
Opbrengst: goed tot zeer goed.
Ziekten: resistent tegen rolmozaïek; vatbaar voor zwarte vaatziekte, scherpmozaïek, stippelstreep
en vlekkenziekte.
- / - / N — Mantra

K: Vandenberg B.V., Naaldwijk.

Voldoet vrij goed in de herfstteelt onder glas.
Gewas: de groeikracht is vrij sterk en de doorgroei is in langere teelten wat te zwak. Het gewas
is overzichtelijk opgebouwd. Komt vroeg in produktie en geeft een normale hoeveelheid stek.
Peul: midden- tot donkergroen, redelijk van vorm (wat ingesnoerd en smal), voldoende lang,
doch later in de teelt gemakkelijk vrij kort; heeft geen draad. Heeft wat last van bruine naden.
Opbrengst: goed.
Ziekten: resistent tegen rolmozaïek; vatbaar voor zwarte vaatziekte, scherpmozaïek, stippelstreep
en vlekkenziekte.
- / - / B — Selka

Kw.r. 1973. K: Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht.

Voldoet vrij goed in de herfstteelt onder glas. Komt echter bij laat planten te laat in produktie.
Gewas: de groeikracht en de doorgroei zijn goed. Het gewas is rustig en vrij open van opbouw.
Is vrij laat. Geeft een normale hoeveelheid stek.
Peul: donkergroen, goed van vorm, weinig ingesnoerd, vrij lang, goed van breedte; heeft geen
draad.
Opbrengst: vrij goed.
Ziekten: resistent tegen rolmozaïek; vatbaar voor zwarte vaatziekte, scherpmozaïek, stippelstreep
en vlekkenziekte.
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- / - / N — Superia

Kw.r. 1966. K: Enza Zaden, Enkhuizen.

Voldoet vrij goed in de herfstteelt.
Gewas: sterke groeikracht en blijft goed doorgroeien. Het gewas wordt gemakkelijk wat te vol.
Komt middenvroeg in produktie en geeft een normale hoeveelheid stek.
Peul: middengrijsgroen, redelijk van vorm (wat smal en soms wat kort), voldoende lang, doch
laat in de teelt soms wat kort; heeft geen draad.
Opbrengst: vrij goed.
Ziekten: resistent tegen rolmozaïek; vatbaar voor zwarte vaatziekte, scherpmozaïek, stippelstreep
en vlekkenziekte.
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Stoksperzieboon (stokslaboon)
De teelt van stoksperziebonen onder glas is vrij onbelangrijk. De teelt vindt verspreid over het ge
hele land plaats, zowel in moderne als in oudere opstanden. De aanvoer van stam- en stoksperzie
bonen van onder glas was in 1984 650 ton. Reeds in de maanden maart en april begint de aanvoer
op bescheiden schaal. De belangrijkste aanvoerperiode valt echter in de maanden mei, juni en
juli, dus in het algemeen in een periode van het jaar dat er alleen concurrentie is van geïmporteer
de bonen. Dit produkt brengt dan ook meestal hoge prijzen op. Welk gedeelte van de genoemde
650 ton afkomstig is van de stoksperziebonen, is moeilijk te zeggen. Naar schatting was het areaal
stoksperziebonen in 1984 minder dan 15 ha.
In de maanden januari tot en met maart wordt er gezaaid in bakken met zaagsel. Na een week
wordt dan een vrij jong plantje gepoot in de kas. Doorgaans is de plantafstand 40 x 80 cm en
worden twee planten per pol gepoot. Het aantal planten per m2 is dan zes à zeven. Vooral tijdens
de vroegere teelten moet flink worden gestookt, omdat dit gewas bij een temperatuur van 15 à
20°C moet worden geteeld. De stoksperzieboon vraagt niet veel water. Ongeveer één keer per
week worden de bonen geoogst. Als het gewas van januari tot en met juni wordt aangehouden
zijn opbrengsten van 2,5 à 4 kg per m2 mogelijk. Soms komt de stoksperzieboon voor in de tussenteelten. Dan worden per kap twee rijen stoksnijbonen geplant en daartussen een rij stoksper
ziebonen, waarvan in korte tijd het eerste zetsel kan worden geoogst.
Ook als herfstteelt komt de teelt van de stoksperziebonen voor. Daarbij richt men zich op de ras
sen die vroeg zijn en weinig gewas maken. Iets dichter planten is dan noodzakelijk om van het
ene zetsel dat verkregen kan worden, nog een behoorlijke opbrengst te verkrijgen. In het alge
meen geldt 15 augustus als de uiterste plantdatum.
Een nadeel van de teelt van stoksperziebonen is de hoge arbeidspiek tijdens de oogst en door
het bladplukken als er een tweede zetsel wordt aangehouden.
Voor de belangrijkste ziekten en beschadigingen wordt verwezen naar het hoofdstuk stoksnijboon.
De peulen van de rassen voor de teelt onder glas moeten lijken op die van Dubbele Witte zonder
draad, in verband met de voorkeur van de consument. Het gewas mag niet te vol zijn. De groei
kracht moet vrij sterk zijn, zodat het gewas ook bij een vrij lange teelt in conditie blijft. Voorts
moeten de rassen vroeg in produktie komen, zodat hoge primeurprijzen kunnen worden behaald.
Dat ook de opbrengst een zeer belangrijke factor is bij de rassenkeuze spreekt voor zich.

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

Glastada
Hudron
Rakker
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vroege
stookteelt

late
stookteelt

koude teelt

herfstteelt

A
B
B

A
B
B

A
A
B

A
B
A

boon

De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
A/A/A/A — Glastada K: Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht.
Voldoet goed tot zeer goed in de teelt van stoksperziebonen onder glas in alle teelten.
Gewas: goede tot vrij sterke groeikracht, goede, niet te sterke gewasontwikkeling, vrij overzichte
lijke opbouw, groot, midden- tot donkergroen blad. Gewas is niet snel versleten, wat aantrekkelijk
is voor een langere teelt. Komt vroeg in produktie.
Peul: zwak gebogen, ovaal tot ovaalrond, iets lichtgroen, middenlang (+11 cm), zonder draad,
korte, iets gebogen snavel, middengrof tot vrij grof.
Opbrengst: goed.
Ziekten: vatbaar voor rolmozaïek en vlekkenziekte.
B/B/A/B — Hudron

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

Voldoet vrij goed tot goed in de teelt van stoksperziebonen onder glas. Is doorgaans te laat voor
teelten die op hoge primeurprijzen zijn gericht.
Gewas: goede tot vrij sterke groeikracht, goede gewasontwikkeling, kan wat broek geven, in het
algemeen overzichtelijk, blad vrij fijn en midden- tot donkergroen, uithoudingsvermogen door
gaans voldoende, doch niet lang. Komt middenvroeg tot vrij laat in produktie.
Peul: zwak gebogen, ovaalrond, middengroen, wat kort ( + 10,5 cm), zonder draad, korte, zwak
gebogen snavel. Volgroeid is de peul vrij fijn.
Opbrengst: goed tot zeer goed.
Ziekten: resistent tegen rolmozaïek; vatbaar voor vlekkenziekte.
B/B/B/A — Rakker

Kw.r. 1976. K: Pieterpikzonen B.V., Heerenveen.

Voldoet vrij goed in de teelt van stoksperziebonen onder glas in alle teelten.
Gewas: sterke groeikracht, vrij zware gewasontwikkeling, matig overzichtelijke opbouw, vrij
groot en donkergroen blad, redelijk uithoudingsvermogen. Vormt veel broek, waardoor lastig te
oogsten. Komt vroeg in produktie.
Peul: recht tot zwak gebogen, rond tot ovaalrond, lichtgroen, vrij lang ( + 12 cm), zonder draad,
korte en gebogen snavel, grof. Als niet op tijd wordt geplukt, wordt de peul gemakkelijk te grof
en dus slechter betaald.
Opbrengst: goed tot zeer goed.
Ziekten: resistent tegen rolmozaïek; vatbaar voor vlekkenziekte.
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Champignon
(Agaricus species)
De handelsproduktie van champignons bedroeg in 1984 ca 94 miljoen kg, een waarde vertegen
woordigend van ongeveer 290 miljoen gulden, waarvan 45 miljoen kg via de veiling afgezet werd
tegen een waarde van 137 miljoen gulden.
Als vermeerderingsmateriaal wordt in de champignoncultuur een reincultuur van champignonmycelium op graankorrels gebruikt. Dit materiaal wordt aangeduid als broed.
Van de volgende Agaricussoorten wordt broed verhandeld: A. bisporus (Lange) Imb. en A. bitorquis (Quel.) Sacc. Beide soorten verschillen o.a. in het aantal sporen per basidium, de eisen
die zij aan het klimaat stellen, de vorm van de vruchtlichamen, de gevoeligheid voor ziekten en
plagen en de houdbaarheid. A. bitorquisrassen lenen zich vooral voor de teelt tijdens de zomer
in gematigde streken.
Champignonrassen worden vaak aangeduid met de naam van het broedlaboratorium waar ze zijn
gemaakt, in de regel aangevuld met letters en cijfers.
Rassen verschillen in kleur (wit, blond, bruin), vorm, grootte, gladheid en andere eigenschappen
van de hoed. Verder bestaan verschillen in produktiviteit, opbrengstverdeling, groeisnelheid en
in eisen wat betreft voeding en uitwendige omstandigheden. Aangezien deze verschillen in hoge
mate worden beïnvloed door de omstandigheden waaronder de teelt plaats heeft, is het herken
nen van rassen op grond van vermelde eigenschappen geen eenvoudige zaak.
Ongeveer driekwart van de in Nederland geteelde champignons wordt verwerkt door de
conservenindustrie. Ruim 90% van de teeltoppervlakte ligt in de provincies Limburg, Noord-Bra
bant en Gelderland.
Rassentabel met indeling naar teeltwijze
broed

witte bisporusrassen voor
jaarrond teelt
en hoofdzakelijk
handpluk

tussenrassen
(bisporusrassen)
voor jaarrond
teelt met of
zonder mecha
nische oogst

kruisingen
wit ras x
tussenras

bitorquisrassen
voor teelt hoofd
zakelijk in de
zomermaanden en
bij het optreden van
afstervingsziekte

Claron Ned. B.V. A6, A8.8

A4.6

Le Lion Import
Zeddam B.V.

B92, L1, X1,
X13

B62, B86

L10

Les Miz Holland
B.V.

Les Miz 66,
Fritsche Y217,
Royal 24A, 70

Les Miz 36,
Royal 20A

Les Miz 455

Somycel Ned.
B.V.

Somycel 22,
32, 53

Somycel 76

Horst U1, U3

Horst K26, K32

De in de tweede kolom aangeduide rassen zijn zogenaamde tussenrassen (tussen wit en bruin);
zij ontwikkelen zich gelijkmatig, waardoor zij speciaal geschikt zijn voor mechanisch oogsten.
Over het algemeen is het drogestofgehalte van deze rassen lager dan van witte bisporus- en bitor
quisrassen. Ook is de kleur na conservering wat grauwer.
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Kwekersrecht is verleend aan de volgende in de handel zijnde bitorquisrassen:
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
Horbita (Horst K26)

Kw.r. 1976. K: Proefstation voor de Champignoncultuur te Horst.

Hoed in het oogstbare stadium tamelijk bol en dik, iets crêmeachtig wit. Steel konisch, later lang
en knotsvormig door de verbrede voet. Ring tamelijk smal en rafelig, aangezet op circa een derde
van de steel. Immuun voor virusziekte.
White Bitora (Horst K32)

Kw.r. 1976. K: Proefstation voor de Champignoncultuur te Horst.

Hoed in het oogstbare stadium bol en dik (dikker dan bij Horbita), iets crêmeachtig wit. Steel cylindrisch, lang (langer dan bij Horbita). Ring tamelijk smal en opvallend gaaf, aangezet circa hal
verwege de steel. Immuun voor virusziekte.
Kwekersrecht is verleend aan de volgende in de handel zijnde bisporusrassen:
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
Horronda (Horst UI )

Kw.r. 1981. K: Proefstation voor de Champignon
cultuur te Horst.

Staat tussen witte en tussenrassen in. Vertoont uiterlijk de meeste overeenkomst met de tussenrassen maar is iets witter en minder geschubd. Hoed bol, enigszins geschubd. Steel tamelijk kort,
cylindrisch, naar de basis iets verbreed, ring laag aan de steel en op onderaanzicht een tandrad
achtig uiterlijk vertonend.
Horwitu (Horst U3)

Kw.r. 1981. K: Proefstation voor de Champignon
cultuur te Horst.

Staat tussen de witte en tussenrassen in maar vertoont uiterlijk de meeste overeenkomst met wit
te rassen. Hoed tamelijk plat, weinig geschubd. Steel middenkort, iets taps naar de basis verlo
pend, ring tamelijk hoog geplaatst.
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Chinese kool
!Brassica pekinensis (Louv.) Rupr J
De teelt van Chinese kool onder glas heeft zich de laatste jaren in een groeiende belangstelling
kunnen verheugen. Was het areaal in 1975 en 1976 slechts twee ha, in 1977 was dat al tien ha.
De laatste vier jaar bewoog het areaal zich tussen 20 en 30 ha, bedroeg de veilingaanvoer 2.000
à 3.000 ton en was de veilingomzet 2,3 à 2,9 miljoen gulden. Vooral door moeilijkheden in de teelt
met rand lijkt verdere uitbreiding enigszins te stagneren. In 1981 vond zelfs enige teruggang plaats
ten opzichte van 1980 die overigens door uitbreiding in 1982 weer ongedaan gemaakt werd.
Chinese kool kan het gehele jaar worden aangevoerd. In de maanden maart tot en met juni wordt
het glasprodukt aangevoerd als kooltjes van 800 à 1.100 gram, waarin doorgaans nog geen erg
vaste kool is gevormd. Het produkt wordt per kg verkocht. Chinese kool van de vollegrond kan
van juli tot en met november worden geoogst, terwijl het produkt tot februari te bewaren is. De
aanvoer in de maanden december tot en met februari bestaat dan ook geheel uit Chinese kool
die reeds enige tijd is opgeslagen.
Bij de Chinese kool worden ruwweg twee typen onderscheiden, namelijk het Cantonner Witkroptype (ofwel het Granaattype) en de Japanse hybriden. Het eerste type vormt een lange, slanke
kool en het tweede type vormt een kortere en bredere kool. Er zijn veel verschillende Japanse
hybriden verkrijgbaar, voornamelijk afkomstig van enkele grote Japanse veredelingsbedrijven.
In Nederland werd tot en met 1980 het Cantonner Witkrop-type nog het meest geteeld en onder
de namen "Granaat" of "Torpedo" verhandeld. De laatste jaren bleek de belangstelling voor de
Japanse hybriden toe te nemen. In 1981 was de aanvoer van dit type reeds groter dan die van
het Granaattype en de laatste jaren werd vrijwel het gehele areaal onder glas met Japanse hybri
den beteeld. Uit marktonderzoek is gebleken dat er toch voor beide een plaats is. De meer tradi
tionele markten, zoals Zuid-Duitsland en Oostenrijk vragen vooral het Granaattype, terwijl het
Ruhrgebied, Noord-Duitsland en de Scandinavische landen de Japanse hybriden vragen. De uit
breiding van de Japanse hybriden in Nederland, ten koste van het Granaattype, is te verklaren
door het feit dat vooral naar Noordwest-Europa wordt geëxporteerd en dat dientengevolge de Ja
panse hybriden beter worden betaald.
In 1984 bleek steeds meer belangstelling te ontstaan voor gepelde Chinese kool. Het pellen geeft
ongeveer 25% gewichtsverlies. Om dan toch nog een voldoende zwaar produkt te kunnen veilen
laat men de kolen een week langer groeien. Dit geeft wel een verhoogd teeltrisico. Er treedt dan
namelijk meer inwendig rand op (droogtrekken). Het is nog niet geheel duidelijk hoe dit voorko
men moet worden.
Bij de glasteelt van Chinese kool is rand het grootste probleem. Rand wordt vooral veroorzaakt
door een gebrekkige calciumvoorziening van het jonge blad in het hart. Opvoeren van het calciumtransport naar de jonge delen van de plant en daardoor opheffen van het tekort kan worden
bereikt door het gewas 's nachts met plasticfolie af te dekken. Door de worteldruk komt dan een
guttatiestroom naar de jonge delen op gang die ook het calcium meevoert. Ook door bespuitin
gen met Ca(N03>2 (kalksalpeter) tijdens de teelt kan rand voorkomen worden. Te beginnen drie
weken na het planten, moet dan, met een frequentie van driemaal per week, drie weken lang met
een 2% Ca(N03)2-oplossing over het gewas worden gespoten. Ook door rustig telen kunnen pro
blemen met rand worden voorkomen (zie ook eind volgende alinea). Om het doorschieten te
voorkomen wordt tijdens de opkweek een temperatuur van 16 °C of hoger aangehouden. Can
tonner Witkrop is gevoeliger voor doorschieten dan de Japanse hybriden. De laatste lijken echter
gevoeliger voor rand en voor bruin na bewaring. Ook is de houdbaarheid na de oogst van de Ja
panse hybriden vaak wat slechter.
De opkweek vindt plaats in vier of vijf cm perspotjes, waarbij meestal direct op de potjes wordt
gezaaid. Tijdens de teelt is het nodig om vrij vaak en ruim water te geven. Na het uitplanten wordt
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een dagtemperatuur van 16°C aangehouden en een nachttemperatuur van 10 à 12°C. Nadat de
kropvorming (twee à drie weken na het uitplanten) is begonnen, kunnen lagere temperaturen
worden aangehouden, namelijk 15°C overdag en 8°C 's nachts. Vaak wordt de laatste paar we
ken van de teelt een dagtemperatuur van 15°C aangehouden en een nachttemperatuur van 6°C.
Lagere temperaturen betekent rustiger telen, hetgeen minder problemen met rand geeft.
De belangrijkste schimmelziekte is knolvoet (Plasmodiophora brassicae). De belangrijkste dierlijke
beschadigers zijn luizen, rupsen en vooral in de latere glasteelt de koolvlieg. Ook natrot (Erwinia
carotovora subsp. carotovora) en bladvlekkenziekte (Alternaria brassicola en A. brassicae) kun
nen voorkomen. De laatste ziekte is te bestrijden door zaadontsmetting en met het bestrijdings
middel Rovral.
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
O — Cantonner Witkrop

Granaat, Michihli, Torpedo.
I: Bejo Zaden B. V., Noord-Scharwoude;
Nickerson-Zwaan B. V., Barendrecht;
Royal Sluis, Enhuizen;
Sluis Et Groot Research, Enkhuizen;
Vandenberg B.V., Naaldwijk.

Voldoet redelijk in de glasteelt doch is op onze belangrijke afzetmarkten minder gevraagd. Vormt
een lange slanke krop en is vrij sterk tegen rand. De groene bladeren zijn licht ruw behaard. Is
bij een lage opkweektemperatuur zeer gevoelig voor doorschieten. Kan een zware kool geven,
doch als in de glasteelt in verband met de prijsvorming bij een wat lager gewicht wordt geoogst,
is de koolvorming nog onvoldoende en ontstaat een los produkt, waarvan het gewicht vooral
door enkele grote ombladeren wordt bepaald.
Japanse hybriden
Worden door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Voldoen goed in de glasteelt. Is een groep rassen, waarvan het produkt korter, breder en vaster
is dan dat van Cantonner Witkrop. De kool kan omschreven worden als wat hoogrond, iets spits,
vast en iets gekroesd. De bladkleur varieert tussen de rassen van donkergroen tot lichtgroen. En
kele rassen die vrij sterk zijn tegen rand en bij een lagere opkweektemperatuur weinig gevoelig
zijn voor doorschieten worden hieronder gegeven. Voorts hebben de Japanse hybriden ten op
zichte van Granaattypen vaak het nadeel van een ongeveer drie dagen kortere bewaarbaarheid
na de oogst.
B — Osiris (WR 60)

K: Takii Et Co. Ltd., Kyoto, Japan.

Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht. Voldoet vrij goed tot goed in de teelt
van Chinese kool onder glas.
Geeft een stevige, brede, korte kool met een middengroene kleur. Is zeer uniform. De kool is on
geveer 30 cm lang en heeft een doorsnede van ongeveer 15 cm.
A — Spectrum (WR Green 60)

K: Takii Et Co. Ltd., Kyoto, Japan.

Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht. Voldoet goed tot zeer goed in de teelt
van Chinese kool onder glas.
Geeft een stevige, brede, korte kool met een donkergroene kleur. Is zeer uniform. De kool is on
geveer 30 cm lang en heeft een doorsnede van ongeveer 15 cm.
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Courgette
(Cucurbita pepo LJ
De courgette is min of meer een nieuwkomer in de Nederlandse glasgroenteteelt. Dit produkt is
in ons land nog niet zo goed bekend. In Zuid-Europa en Noord-Amerika echter worden vrij grote
oppervlakten met courgette beteeld. Met de komst van de vele buitenlandse werknemers naar
ons land in de jaren zeventig is de vraag naar dit produkt gestegen. Tegenwoordig wordt de cour
gette echter niet meer alleen door hen gekocht. Het voornaamste teeltgebied van courgette onder
glas is het Westland. De met courgette beteelde oppervlakte glas vertoonde in het begin van de
jaren tachtig, gezien de nog beperkte markt, een relatief sterke groei. In 1977 bedroeg de opper
vlakte ± 0,5 ha. De laatste paar jaar is het areaal gestegen tot + 6 ha. De aanvoer op de veiling
Westland-Zuid (de enige veiling met een aanvoer van betekenis in 1977) bedroeg in 1977 216.000
stuks. De laatste paar jaar liep de aanvoer aan de gezamenlijke Nederlandse veilingen op van bijna
2 miljoen stuks in 1979 en 1980 tot 4,6 miljoen stuks in 1983. De geldelijke omzet is in dezelfde
periode gestegen van f 150.000,— naar 2 à 3 miljoen gulden in de laatste jaren. De aanvoerperiode loopt van maart tot en met november. Het produkt blijft voor het grootste deel in Nederland,
hoewel de export de laatste jaren enigszins toenam.
Courgette wordt gezaaid bij 20 à 24°C. De kieming verloopt snel en na zeven dagen kan worden
verspeend in een 12 cm plastic pot of in een 9 cm perspot. De opkweektemperatuur bedraagt
18 à 20°C. De opkweekduur is drie à vier weken, afhankelijk van het seizoen. Bij het uitplanten
wordt een plantafstand van 160 x 75 cm aangehouden. De teelttemperatuur bedraagt 13 à 15°C
's nachts en 18 à 20°C overdag. Voor de vruchtzetting is bestuiving door bijen of handbestuiving
noodzakelijk. Aan de plant komen zowel vrouwelijke als mannelijke bloemen voor. De groeisnelheid van de vruchten bedraagt ± 1 cm per dag. Daardoor is de oogstfrequentie van groot belang
om een gelijkmatig produkt aan te kunnen voeren. De planten worden aan touw omhoog geleid.
Door de zeer korte internodiën geeft dit vaak moeilijkheden en moet de kop van de plant regelma
tig aan de leidraad worden aangebonden.
De belangrijkste dierlijke beschadigers in de courgetteteelt onder glas zijn witte vlieg, spint, luis
en trips. Bij de bestrijding moet rekening gehouden worden met de eventueel aanwezige bijen.
Een schimmelziekte die vaak voorkomt is meeldauw (Sphaerotheca fuliginea). Meeldauw komt
vooral op de oudere bladeren voor. Op niet gezette vruchten kan grauwe schimmel of botrytis
(Botrytis cinerea) voorkomen. De laatste jaren treedt er af en toe een aantasting door verwelkingsziekte (Fusarium javanicum) op. Bij een te sterke groei kan de kop uit de plant groeien.
De courgetteteelt wordt ruwweg onderverdeeld in een vroege teelt (planten in februari) en in een
herfstteelt (planten in augustus). Hoe vroeg kan worden begonnen is afhankelijk van de verwar
mingscapaciteit.
Voor de glasteelt zijn enkele rassen te gebruiken die - uit een groot sortiment afkomstig - uit
de hele wereld zijn geselecteerd. Vast is komen te staan dat op de Nederlandse markt vooral
plaats is voor vruchten met een gemiddeld gewicht dat tussen 250 en 350 gram ligt (14 stuks per
bak). Deze vruchten worden op de veilingen namelijk het best betaald. Uit de verschillende
vruchtkleuren die er bestaan heeft de Nederlandse consument blijkbaar één kleurschakering ge
kozen. Dit is het type dat in het jonge stadium midden- tot donkergroen is en grijswitte spikkels
en vlekjes heeft. Zeer lichtgroene typen en zeer donkergroene typen zijn in Nederland niet gewild.
De twee hierna te beschrijven rassen zijn van het in Nederland gewenste vruchttype.
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De rassen zijn naar rubriek gerangschikt.
A — Storr's green

Storr's hybrid, Storr's hybrid zucchini, Storr's green hybrid
K: Peto Seeds Co. Inc., P.O. Box 4206, Saticoy, California, U.S.A.

Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
De gewasgroei en -opbouw zijn goed en overzichtelijk. Het gewas is doorgaans wat zwaarder dan
dat van Elite. De vruchten zijn goed van vorm en kleur. Is sterk tegen meeldauw. Is middenvroeg
en geeft een goede produktie.
B - Elite
Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
De gewasgroei en -opbouw zijn goed. Geeft wat minder gewas dan Storr's Green, wat vooral
bij oogst en gewasbewerking een voordeel is. De vruchten zijn vrij goed van kleur en vorm (vol
gens ervaringen echter soms wat te lang en slank). Is normaal vatbaar voor meeldauw. Is zeer
vroeg en geeft een hoge tot zeer hoge produktie.
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Knolvenkel
(Foeniculum vulgare P. MilU
De teelt van knolvenkel onder glas, een nog vrij nieuw gewas in de Nederlandse glasgroenteteelt,
is de laatste paar jaren al dan niet proefsgewijs op enkele bedrijven uitgevoerd. Het areaal, hoewel
nog klein, was gegroeid tot enkele ha de laatste jaren. Daarvan had de oogst een waarde van
100.000 à 300.000 gulden. In Italië daarentegen wordt knolvenkel op grote schaal in de vollegrond
geteeld. In dat land eist de knolvenkelteelt ruim 14.000 ha voor zich op. De totale produktie is
daar ruim 300.000 ton, waarvan ongeveer 10% wordt geëxporteerd naar West-Duitsland, Zwit
serland en Frankrijk. De teelt wordt in Italië uitsluitend in de vollegrond, al of niet onder folie,
uitgevoerd. Vooral in West-Duitsland lijkt de belangstelling voor knolvenkel toe te nemen. In ons
land lijkt vooral de teelt in de vollegrond goede perspectieven te bieden. In de glasteelt zijn de
ervaringen tot nu toe niet erg hoopgevend. Alleen voor de vrij vroege teelt (planttijd april, oogst
tijd mei/juni) lijken er mogelijkheden voor de glasteelt te zijn. Men komt dan net voor de Neder
landse vollegrondsvenkel aan de markt. Vooral teelttechnisch hebben zich tot nu toe steeds wat
problemen voorgedaan. Naast de aantasting van de knollen door grauwe schimmel of botrytis
(Botrytis cinerea), geeft de ongelijkheid in knolvorm de nodige produktieverliezen. Botrytis wordt
de laatste jaren succesvol bestreden met Rovral of Ronilan en de ongelijkheid treedt het meest
op bij de latere teelten. Bij knolvenkel vormen de aan het ondereind opgezwollen en witachtige
bladscheden een schijnknol, die plat of bol van vorm kan zijn. Knolvenkel is gevoelig voor door
schieten, waardoor jong oogsten de voorkeur verdient. Als de lengte/breedte verhouding van de
knol ongeveer 1 : 1 of minder bedraagt, kan men er vrij zeker van zijn dat er geen schot in voor
komt.
Gezien de vrij grote aanvoer van goede kwaliteit in West-Duitsland vanuit Italië, die in april-mei
afloopt, lijkt de periode na begin mei de meest interessante aanvoerperiode.
Vooral in Zwitserland is de laatste jaren aan de veredeling van knolvenkel aandacht besteed. Dit
heeft geresulteerd in twee rassen die in ons land in de teelt onder glas redelijk tot goed voldoen.
Het zaaien van knolvenkel gebeurt bij een temperatuur van 20 à 22°C volgens de zaadje-potje-me
thode of in zaaikistjes. De kiemkracht van het zaad is doorgaans niet veel hoger dan 60%. De
kiemperiode is vijf tot zeven dagen. Na ongeveer twaalf dagen kan worden verspeend. De opkweektemperatuur ligt rond 10 à 12°C, waarbij de opkweekduur afhankelijk van de zaaitijd en de
gewenste plantgrootte, vier tot zes maanden is. Een goede plantafstand is 30 x 25 cm. De teelttemperatuur bedraagt 's nachts minimaal 6°C en overdag 12 à 14°C. Aanvankelijk werd doorgeoogst, waarbij de oogstduur 3 à 4 weken was. Tegenwoordig wordt eenmalig geoogst. De knol
len wegen dan 200 à 400 gram per stuk. Bij de oogst wordt het loof schuin afgesneden, waarbij
van alle bladstelen een stuk ter lengte van 5 à 7 cm op de knol blijft staan.
Bij lange dag gevolgd door hogere temperaturen gaat knolvenkel doorschieten, wat het produkt
onverkoopbaar maakt.
De belangrijkste dierlijke beschadigers zijn luizen en slakken. Deze kunnen behoorlijke schade ver
oorzaken. Daarnaast kan botrytis de knollen zwaar aantasten. Ook komt in de oksels van de ver
dikte bladscheden soms sprantvorming voor. Deze spranten kunnen de stevigheid en het uiterlijk
van de knollen belangrijk verslechteren.
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De rassen zijn naar rubriek gerangschikt.
A — Fino

K: Eidg. Forschungsanstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau, Wädenswil, Zwit
serland.

Wordt door verscheidene Nederlandse bedrijven verhandeld.
Heeft fijn, middenhoog blad en geeft grote, platronde, stevige, witte knollen. Is min of meer dag
neutraal, waardoor de problemen van doorschieten niet groot zijn en dit ras in alle teelten onder
glas kan worden gebruikt. In de groentehandel vindt men de knollen echter wat te plat.
Is vrij sterk tegen botrytis.
O — Tardo

K: Eidg. Forschungsanstalt für Obst-, Wein-und Gartenbau, Wädenswil, Zwit
serland.

Wordt door verscheidene Nederlandse bedrijven verhandeld.
Is goed bruikbaar voor latere- en herfstteelten. De teelt onder glas is dan echter minder interes
sant wegens de concurrentie van de vollegrond.
Heeft donkergroen blad. De bladstelen zijn in één vlak ingeplant, staan schuin omhoog en breken
niet gemakkelijk af. Vormt grote, iets langwerpige, stevige, witte, wat te platte knollen.
Dit ras is speciaal voor de herfstteelt ontwikkeld.
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Komkommer
(Cucumis sativus LJ
De teelt van komkommer vindt plaats in alle glastuinbouwcentra in het land, maar het Zuidhol
lands Glasdistrict en vooral De Kring is wel het belangrijkst.
In 1977 en 1978 werd op de Nederlandse veilingen ruim 320.000 ton aangevoerd (ongeveer 600
miljoen stuks). De handelswaarde hiervan was in die jaren respectievelijk 230 en 240 miljoen gul
den. Nadat het totale areaal tot 1977 steeg tot bijna 1.330 ha, daalde dit geleidelijk tot ongeveer
1.050 ha in 1983 en ruim 1.000 ha in 1984. In 1979 en 1980 was de veilingaanvoer ongeveer
310.000 ton ( + 580 miljoen stuks) met een handelswaarde van respectievelijk 242 en 345 miljoen
gulden. In 1983 en 1984 waren deze respectievelijk ongeveer 340.000 ton (650 miljoen stuks) en
320 à 350 miljoen gulden. De inkrimping gedurende de laatste jaren heeft aanvankelijk (1979)
vooral in de herfstteelt plaatsgevonden, maar later ook in de koude teelt. Tussen 1978 en 1982
was de inkrimping van het areaal in beide teeltwijzen ongeveer 240 ha.
De komkommer is het tweede Nederlandse glasgroentegewas in belangrijkheid. De produktie
wordt voor bijna 80% geëxporteerd. West-Duitsland is het belangrijkste land voor de Nederlandse
export. Engeland, Frankrijk en Scandinavië volgen op grote afstand. De belangrijkste concurren
tie voor de Nederlandse primeurs komt uit Griekenland (Kreta) en Roemenië. Bulgarije, België,
Frankrijk en de Canarische Eilanden spelen in deze een minder belangrijke rol.
Alle rassen die tegenwoordig in Nederland worden geteeld zijn volledig vrouwelijk bloeiend, blad
en vruchtvuurresistent en vrucht- of plantbittervrij. Daar het bijenverbod in de belangrijkste teelt
centra in de tweede helft van de jaren zeventig is opgeheven, is de teelt van gemengd of overwe
gend vrouwelijk bloeiende rassen nu vrijwel onmogelijk. Als geen stuifmeel van augurken (gebied
Venlo) wordt binnen gebracht door bijen, komen zaadkomkommers tegenwoordig niet meer voor.
Sommige vrouwelijk bloeiende rassen kunnen onderaan de hoofdstengel en soms aan de ranken
onder bepaalde omstandigheden (lage lichtintensiteit, lage pH, hoog stikstofniveau en lange dag)
een enkele mannelijke bloem geven. De vrouwelijk bloeiende rassen zijn zeer vruchtbaar.
Om voldoende vruchtlengte en gewas te krijgen moeten de stamvruchten en de ranken dan ook tot
een bepaalde hoogte worden weggenomen. Vooralleteelten zijn nu voldoende groeikrachtige, vrou
welijk bloeiende rassen bekend. Met de introductie van volledig vrouwelijk bloeiende rassenis de pro
duktie gemiddeld gestegen, de aanvoer vervroegd en het snoeiwerk beduidend minder geworden.
De belangrijkste factoren die een rol spelen bij de rassenkeuze zijn:
Opbrengst. Kleine verschillen in opbrengst door bijvoorbeeld verschil in groeikracht zijn accepta
bel. Negatieve verschillen groter dan ca 5% ten opzichte van andere, veel geteelde rassen, maken
een ras ongeschikt.
Vroegheid. Rassen die te laat zijn missen een stuk van de hoge primeurprijzen, hetgeen voor
de telers een nadeel kan zijn. Dit speelt tegenwoordig echter soms geen grote rol meer, daar we
gens Griekse concurrentie de primeurprijzen in de wintermaanden niet altijd veel hoger meer zijn
dan enige weken later. We moeten er echter vanuit blijven gaan dat de vroege komkommers
duurder zijn dan de latere. Ook kunnen verschillen in vroegheid later in de teelt geheel vervagen.
Kwaliteit. De vruchtkleur moet fris, midden- tot donkergroen zijn en moet dat na de oogst nog
zeven tot tien dagen blijven. Rassen waarvan de kleur onvoldoende sterk is kunnen de export
schaden. Er komen tussen de rassen soms flinke verschillen voor. De vruchten moeten goed van
vorm zijn (niet te puntig, niet te slank en een niet te lange nek). Rassen die sterk op het milieu
reageren door misvormde vruchten (stek, getailleerd, buikig) zijn matig acceptabel.
Vruchtlengte. De vruchten moeten voldoende lang zijn in verband met de exporteisen. Te korte
stamvruchten brengen een te lage prijs op. Als de vruchten te lang zijn, wat bij de rankvruchten
soms het geval is, ontstaan er moeilijkheden bij de verpakking in het exportfust.
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Groeikracht. De groeikracht moet voldoende zijn om de geplande teelt te volbrengen. Afhanke
lijk van de teeltwijze (tijd van het jaar, grond of substraat) en de grondsoort zal men voor een
sterk of een zwak groeiend ras kiezen. Het milieu tijdens de teelt kan de groei echter sterk beïn
vloeden.
Gewasopbouw. Gewassen die na verloop van tijd te vol worden vragen veel tijd bij het oogsten.
Een goed overzichtelijk gewas is gewenst. Verschillen van 20% in de voor de oogst benodigde
tijd tussen rassen met verschillende gewastypen zijn ooit in proeven gemeten.
Geschiktheid voor een bepaalde teelt. Er zijn verschillende teeltwijzen, zoals vroege, stook-,
hete lucht-/koude en herfstteelt. Tegenwoordig is ook de teelt op substraat (steenwol) vooral in
de stookteelt (lange monocultures) van belang (in 1981 100 à 200 ha en in 1983 al 70% van het
areaal in de stookteelt). Uit proeven en praktijkervaringen is gebleken dat in de teelt op steenwol
vooral sterk groeiende rassen goed voldoen. Soms wijzen resultaten van rassenonderzoek in de
richting van verschillende sortimenten voor de teelt in grond en voor de teelt op steenwol.
Energiebehoefte. Gezien de hoge energieprijzen en de grote energiebehoefte van de komkom
mer verdienen rassen die bij lagere temperaturen geteeld kunnen worden de voorkeur. Tussen
de huidige rassen zijn echter nauwelijks verschillen in temperatuurbehoefte. De veredelaars wer
ken aan weinig energie-behoeftige rassen, doch tot nu toe zonder duidelijk bruikbaar resultaat.
De belangrijkste schimmelziekten zijn bladvlekkenziekte of mycosphaerella (Didymella bryoniae),
grauwe schimmel of botrytis (Botrytis cinerea}, diverse kiemschimmels (o.a. Pythium debaryanum), meeldauw of wit (Sphaerotheca fuüginea), valse meeldauw (Pseudoperonospora cubensis), sclerotiënrot (Sclerotinia sclerotiorum), slaapziekte (Verticillium albo-atrum), verwelkingsziekte (Fusarium spp.) en zwart wortelrot (Phomopsis sclerotioides). Verschillen in gevoeligheid
tussen de rassen komen vrijwel niet voor. Wel zijn in de herfstteelten van 1978 en 1979 reeds en
kele meeldauwresistente rassen beproefd. Volgende proeven met witresistente rassen vonden
pas in 1982 plaats. In proeven in 1983 en 1984 bleken de witresistente rassen nog steeds niet zo
produktief te zijn als de vatbare rassen. (De witresistente rassen produceerden minstens 5% min
der dan de witvatbare rassen.) De belangrijkste virussen zijn komkommermozaïekvirus (komkom
mervirus 1), komkommerbontvirus (komkommervirus 2 en 2A), pseudo-slavergelingsvirus en meloenennecrosevirus.
De belangrijkste dierlijke parasieten zijn bladluizen, mijten (vooral stromijt), bonespintmijt, trips
en het wortelknobbelaaltje. Rasverschillen tussen de in Nederland geteelde rassen ten aanzien
van schade door virussen en dierlijke parasieten zijn nog niet geconstateerd.
De belangrijkste andere afwijkingen zijn chlorose (vooral entchlorose: magnesiumgebrek dat bij
geënte planten vaker voorkomt), misvormde vruchten (afgestorven, kromme en getailleerde),
broei- en brandkoppen (vooral in de hete lucht-/koude en de herfstteelt) en splijtkoppen. De
laatste jaren komt tevens vrij vaak bladverbranding voor (hetgeen door een te hoog C02-gehalte
en door plotselinge weersveranderingen wordt bevorderd). De meeste van deze afwijkingen zijn
terug te voeren op een verkeerd teeltmilieu gedurende soms korte perioden tijdens de teelt. Bij
de gevoeligheid voor chlorose, misvormde vruchten, broei- en brandkoppen en splijtkoppen ko
men evenwel rasverschillen voor.
Er wordt bij de komkommer ruwweg onderscheid gemaakt tussen de stookteelt, de hete lucht/koude teelt en de herfstteelt. Na de toelichting op de verschillende teeltwijzen volgen de rasbe
schrijvingen.
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Stookteelt.
Zaaitijd: 15/11-25/1, planttijd: 15/12-1/3.
Het areaal komkommers dat in de maanden december, januari en februari wordt aangeplant lag
de laatste jaren op ruim 520 ha, waarvan 70 à 80% in Zuid-Holland. Overwegend wordt voor deze
teeltwijze in december en januari aangeplant, slechts 10 à 15% in februari. Waarschijnlijk als reac
tie op de hoge energieprijzen is men vooral in 1980 wat later gaan planten. Er trad een verschui
ving in planttijd op van december naar januari en van begin januari naar + 20 januari. Als reactie
op het goede prijsniveau in 1980 zette de verlating in 1982 niet verder door. De laatste jaren was
de verdeling qua planttijd als volgt: 30% in december, 60% in januari en 10% in februari.
Vooral in deze teeltwijze is de laatste jaren het gedeelte dat op steenwol wordt geplant sterk toe
genomen tot 70 à 80%. Op steenwol is de teelt doorgaans gericht op de doorteelt, dat wil zeggen
planten in december-januari en ruimen in september-oktober.
Een gedeelte van de vroege stookteelt wordt in juli geruimd en gevolgd door een herfstteelt. Een
ander gedeelte wordt lang aangehouden. De gewassen op steenwol staan er 's zomers soms der
mate versleten bij dat men wel gedwongen is een herfstteelt te zetten. Een gemiddelde opbrengst
is dan ook moeilijk te geven.

Hete lucht- / koude teelt.
Zaaitijd: 1/2-30/5, planttijd: 1/3-20/6.
In 1983 en 1984 omvatte het areaal dat in de maanden maart tot en met juni werd aangeplant
respectievelijk 175 en 160 ha. Aan het einde van de jaren zeventig vond een inkrimping van het
areaal plaats, die vooral optrad in de koude teelt, terwijl ook een lichte vervroeging plaatsvond
naar begin april en eind maart planten. Rassen die wat meer groeikracht hebben en vooral aan
de stam een wat langere vrucht geven verdienen in deze teelt de voorkeur. Doorgaans wordt al
leen bij de vroegste plantdata nog gebruik gemaakt van een broeiveur of van grondverwarming.
Ook wordt de laatste jaren in de vroegste teelten vaak een energiescherm gebruikt. Stoken is ech
ter meestal noodzakelijk. In deze teelt is het meer dan in de stookteelt nodig om te snoeien om
een open gewas te houden. Botrytis, sclerotiënrot en mycosphaerella zouden anders extra kan
sen krijgen om schade aan te richten. Andere belangrijke problemen in deze teelt zijn brand- en
broeikoppen. Rasverschillen in gevoeligheid hiervoor bestaan.

Herfstteelt.
Zaaitijd: 20/6-10/8, planttijd: 10/7-1/9.
Deze teelt omvatte tot en met 1978 ongeveer 450 ha. In 1981 en 1982 was het areaal ongeveer
310 ha. De laatste jaren lijkt het areaal zich op 250 à 300 ha te stabiliseren. Er wordt in de herfst
teelt getracht een zo groot mogelijk aantal stamvruchten te oogsten en een aantal rankvruchten
dat groter is naarmate de teelt vroeger aanvangt. Rassen die vooral aan de stam voldoende lange
vruchten geven verdienen dan ook de voorkeur. Ook is een flinke groeikracht gewenst, om lang
door te kunnen gaan, wat meestal laat in de herfst met zwakke groeiers een moeilijke zaak is.
Er wordt geen gebruik gemaakt van een broeiveur of van grondverwarming. Bij de latere herfst
teelt moet extra gestookt worden.
Een open gewas is gewenst. Botrytis, sclerotiënrot en mycosphaerella veroorzaken dan minder
schade. Brand- en broeikoppen kunnen veel schade aanrichten in deze teeltwijze, omdat de om
standigheden in de zomer (de periode van vegetatieve groei) ideaal kunnen zijn voor het optreden
van deze kwalen.
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Rassentabel met rubricering naar teeltwijze
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
ras1)

Brucona
Bruneva
Corona
Dalibor
Famosa
Farona
Grandiosa
Lucinde
Millio
Palace
Rebella
Sandra
Stereo
Tinda
712
2688
1)

stookteelt

0
0
A
N
B
0
B
A

hete lucht-/
koude teelt

B

—

B
A
N
B
B
N
B
N

—

—

0

B
B
B

—

B
B

herfstteelt

—

—

B
—

B
B
B
A
—

B
0
—

B
B

Alle rassen in deze tabel zijn volledig vrouwelijk bloeiend en plantbittervrij.

De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
0 / - / B — Brucona

K: Bruinsma Selectiebedrijven B.V., Naaldwijk.

Een volledig vrouwelijk bloeiende hybride die in de stookteelt redelijk en in de herfstteelt goed
voldoet, zowel in de grond als op steenwol, doch heeft op steenwol betere kansen dan in grond.
Gewas: heeft een sterke groeikracht; de zijscheutontwikkeling verloopt vlot; heeft een goed her
stellingsvermogen en een goed uithoudingsvermogen; geeft aanvankelijk een overzichtelijk ge
was, doch wordt later in de teelt gemakkelijk te vol en sliertig; geeft een gemiddelde hoeveelheid
stek; komt middenvroeg in produktie; heeft weinig last van splijtkoppen.
Vrucht: aan de stam vrij kort en verder goed van lengte, vrij goed van kleur in de stookteelt en
goed in de herfstteelt (vrij donkergroen), vrij goed van vorm in de stookteelt en goed in de herfst
teelt (soms wat puntig en buikig), matig houdbaar na de oogst in de stookteelt en goed in de
herfstteelt, normaal geribd en tamelijk gestekeld, normaal tot vrij laag gemiddeld vruchtgewicht,
vooral in de stookteelt valt het gemiddeld vruchtgewicht vaak nogal laag uit, plantbittervrij.
Opbrengst: goed tot zeer goed.

81

komkommer

O / B / - — Bruneva

K: Bruinsma Selectiebedrijven B.V., Naaldwijk.

Een volledig vrouwelijk bloeiende hybride die in de stookteelt redelijk en in de hete luchtteelt vrij
goed tot goed voldoet, zowel in grond als op steenwol, doch heeft in grond betere kansen dan
op steen wol.
Gewas: heeft een middelmatige groeikracht; de zijscheutontwikkeling verloopt voldoende vlot;
heeft een vrij goed herstellingsvermogen en een vrij goed uithoudingsvermogen (in grond beter
dan op steenwol); geeft een overzichtelijk, niet te vol gewas; geeft iets meer dan een gemiddelde
hoeveelheid stek; komt middenvroeg in produktie; heeft weinig last van splijtkoppen.
Vrucht: goed van lengte (zowel aan de stam als aan de ranken), goed van kleur (midden- tot don
kergroen), vrij goed van vorm (soms wat buikig en een lange nek), normaal geribd, iets gestekeld,
goed houdbaar na de oogst, normaal gemiddeld vruchtgewicht, plantbittervrij.
Opbrengst: goed in grond en vrij goed op steenwol.
A/A/B — Corona

Kw.r. 1980. K: Deruiterzonen B.V., Bleiswijk.

Een volledig vrouwelijk bloeiende hybride die in de stookteelt en de hete lucht-/koude teelt goed
voldoet en in de herfstteelt vrij goed voldoet, vooral op gronden waar de groei gemakkelijk te
wensen over laat en op steenwol. In de herfstteelt vooral geschikt voor langere en latere teelten.
Gewas: heeft een sterke tot zeer sterke groeikracht; de zijscheutontwikkeling verloopt vlot; heeft
een goed herstellingsvermogen; geeft een fors gewas met stevige, niet te lange ranken, dat in
de tweede helft van de teelt gemakkelijk te vol wordt; geeft een normale hoeveelheid stek; heeft
soms last van splijtkoppen; komt vrij laat in produktie.
Vrucht: goed van lengte, aan de stam vrij kort en aan de ranken soms te lang, goed van vorm
(soms wat puntig), zwaar geribd, licht gestekeld, vrij donkergroen, goed houdbaar na de oogst,
vrij hoog gemiddeld vruchtgewicht, plantbittervrij.
Opbrengst: goed tot zeer goed.
N / N / - — Dalibor

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Een volledig vrouwelijk bloeiende hybride die in de stookteelt en in de hete lucht- en koude teelt
vrij goed tot goed voldoet.
Gewas: sterke groeikracht; de zijscheutontwikkeling verloopt vlot; heeft een heel goed herstel
lingsvermogen en een goed uithoudingsvermogen; geeft een aanvankelijk overzichtelijk gewas
dat laat in de teelt gemakkelijk te vol wordt; geeft een middelmatige hoeveelheid stek; komt mid
denvroeg in produktie; heeft weinig last van splijtkoppen.
Vrucht: goed van lengte (aan de ranken soms te lang), goed van kleur (middengroen), goed van
vorm, licht geribd (soms wat glad), weinig gestekeld, goed houdbaar na de oogst, wat lager ge
middeld vruchtgewicht dan Corona, plantbittervrij.
Opbrengst: goed.
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B/B/B — Famosa

K: Deruiterzonen B.V., Bleiswijk.

Een volledig vrouwelijk bloeiende hybride die in alle glasteelten vrij goed tot goed voldoet. Vooral
geschikt voor de middenlange teelten.
Gewas: de groeikracht is goed; de zijscheutontwikkeling is vrij goed; heeft een redelijk herstel
lingsvermogen; heeft een tamelijk open en grootbladig gewas met mooie, stevige ranken; soms
komen in dit ras splijtkoppen voor; komt middenvroeg in produktie; heeft een redelijk uithou
dingsvermogen; geeft weinig stek.
Vrucht: goed van lengte (aan de stam soms wat kort), goed van vorm, korte gevulde nek, soms
wat geschouderd, licht geribd, licht gestekeld, vrij donkergroen, hoog gemiddeld vruchtgewicht,
goed tot zeer goed houdbaar na de oogst, plantbittervrij.
Opbrengst: vrij goed.
O/B/B — Farona

K: Deruiterzonen B.V., Bleiswijk.

Een volledig vrouwelijk bloeiende hybride die in de stookteelt redelijk en in de overige teeltwijzen
vrij goed tot goed voldoet, zowel op steenwol als in grond. Vooral geschikt voor langere teeltwij
zen en waar een behoorlijke groei gewenst is.
Gewas: heeft een sterke groeikracht; de zijscheutontwikkeling verloopt vlot; heeft een goed
herstellings- en uithoudingsvermogen (zowel in grond als op steenwol); geeft een voldoende
overzichtelijk gewas met forse ranken, dat laat in de teelt te vol kan worden; geeft iets meer dan
normaal kwaliteit binnenland en stek; komt middenvroeg tot vroeg in produktie; kan last van
splijtkoppen hebben, doch is minder gevoelig dan Corona.
Vrucht: goed van lengte (zowel aan de stam als aan de ranken), goed van kleur (midden- tot don
kergroen), vrij goed tot goed van vorm (vroeg in de teelt gemakkelijk getailleerd, buikig en pun
tig), normaal geribd, redelijk tot vrij goed houdbaar na de oogst, normaal tot laag gemiddeld
vruchtgewicht, plantbittervrij.
Opbrengst: goed tot zeer goed, zowel in grond als op steenwol.
B/N/B — Grandiosa

K: Deruiterzonen B.V., Bleiswijk.

Een volledig vrouwelijk bloeiende hybride die in de stookteelt, de hete lucht- en koude teelt en
in de herfstteelt vrij goed voldoet, zowel in grond als op steenwol.
Gewas: heeft een sterke groeikracht; de zijscheutontwikkeling verloopt vlot; heeft een goed
herstellings- en uithoudingsvermogen; geeft doorgaans een overzichtelijk gewas met grove ran
ken, doch kan later in de teelt wat te vol worden; geeft een gemiddelde hoeveelheid stek; komt
vroeg in produktie; heeft soms last van splijtkoppen.
Vrucht: zowel aan de stam als aan de ranken goed van lengte, vrij goed van kleur in de stookteelt
en goed in de herfstteelt (vrij donkergroen), redelijk tot goed van vorm (aan de stam vaak matig
wegens lange nek en buikige vruchten), redelijk tot vrij goed houdbaar na de oogst, normaal ge
ribd en licht gestekeld, hoog gemiddeld vruchtgewicht, plantbittervrij.
Opbrengst: goed.
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A/B/A — Lucinde

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

Een volledig vrouwelijk bloeiende hybride die goed voldoet in de stookteelt en in de herfstteelt
en vrij goed in de late hete lucht- en koude teelt (brandkoppen), zowel in grond als op steenwol.
Gewas: heeft een matig sterke groeikracht; de zijscheutontwikkeling verloopt voldoende vlot;
heeft een goed herstellingsvermogen en ruim voldoende uithoudingsvermogen; geeft een over
zichtelijk gewas met grove ranken en wordt niet snel te vol; geeft een gemiddelde hoeveelheid
stek; komt middenvroeg in produktie; heeft soms last van splijtkoppen.
Vrucht: zowel aan de stam als aan de ranken goed van lengte, goed van kleur (donkergroen),
goed tot zeer goed van vorm, goed tot zeer goed houdbaar na de oogst, normaal geribd en licht
gestekeld, hoog gemiddeld vruchtgewicht, plantbittervrij.
Opbrengst: goed, doch op steenwol in lange teelten vaak lager dan die van Corona.
- / N / - — Millio

K: Deruiterzonen B. V., Bleiswijk.

Een volledig vrouwelijk bloeiende, witresistente hybride die in de hete lucht- en koude teelt vrij
goed voldoet en in de andere teeltwijzen te weinig produceert wegens necrose.
Gewas: sterke groeikracht; de zijscheutontwikkeling verloopt vlot; heeft voldoende herstellingsen uithoudingsvermogen; geeft aanvankelijk een overzichtelijk en later een vol gewas; geeft vrij
weinig stek; komt wat laat in produktie; heeft weinig last van splijtkoppen.
Vrucht: vrij kort (vooral aan de stam), goed van kleur (vrij donkergroen), vrij goed van vorm (ge
schouderd en soms puntig), weinig gestekeld, normaal geribd, vrij goed houdbaar na de oogst,
wat lager gemiddeld vruchtgewicht dan Corona, plantbittervrij.
Opbrengst: vrij goed tot goed.
- / - / B — Palace

K: Enza Zaden B. V., Enkhuizen.

Een volledig vrouwelijk bloeiende hybride die vrij goed tot goed voldoet in de herfstteelt, zowel
in grond als op steen wol, doch het best op steenwol.
Gewas: vrij sterke groeikracht; de zijscheutontwikkeling verloopt vlot; heeft een voldoende her
stellingsvermogen en een goed uithoudingsvermogen; geeft later in de teelt soms een te vol ge
was; geeft een gemiddelde tot lage hoeveelheid stek; komt middenvroeg in produktie; heeft wei
nig last van splijtkoppen.
Vrucht: zowel aan de stam als aan de ranken goed van lengte tot vrij lang, vrij goed van kleur
(middengroen), vrij goed tot goed van vorm (soms puntig en een lange nek), vrij goed houdbaar
na de oogst, licht geribd en zeer licht gestekeld, vrij hoog tot hoog gemiddeld vruchtgewicht,
plantbittervrij.
Opbrengst: vrij goed in grond en goed op steenwol.
O/B/O — Rebella

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

Een volledig vrouwelijk bloeiende hybride die in de hete lucht- en koude teelt vrij goed en in de
stookteelt en in de herfstteelt redelijk voldoet, zowel op steenwol als in grond.
Gewas: heeft een vrij sterke groeikracht; de zijscheutontwikkeling verloopt vlot; heeft een goed
herstellings- en uithoudingsvermogen (zowel in grond als op steenwol); geeft een voldoende
overzichtelijk gewas, doch met lange en wat dunne ranken, dat laat in de teelt gemakkelijk te vol
wordt; geeft weinig kwaliteit binnenland en stek; komt middenvroeg in produktie; heeft weinig
last van splijtkoppen.
Vrucht: doorgaans goed van lengte (aan de stam in de herfst wat kort en aan de ranken in een lange
teelt soms te lang), goed van kleur (midden- tot donkergroen), goed vanvorm (somseen lange nek),
normaal geribd, vrij goed houdbaar na de oogst, vrij hoog gemiddeld vruchtgewicht, plantbittervrij.
Opbrengst: goed, zowel in grond als op steenwol.
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- / B / - — Sandra

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

Een volledig vrouwelijk bloeiende hybride die in de hete lucht- en koudeteelt vrij goed voldoet.
Gewas: heeft een sterke groeikracht; de zijscheutontwikkeling verloopt vlot; heeft een goed her
stellingsvermogen; heeft een gewas met lange, soms wat sliertige zijscheuten, dat tegen het ein
de van de teelt te vol kan worden; komt vroeg in produktie; heeft een goed uithoudingsvermogen.
Vrucht: vrij lang (een voordeel aan de stam), vrij goed van vorm, wat lange nek, slank, tamelijk
glad, niet gestekeld, midden- tot lichtgroen, zwakke kleur, redelijk houdbaar na de oogst, vrij
hoog gemiddeld vruchtgewicht, plantbittervrij.
Opbrengst: goed.
B/B/B — Stereo

K: Deruiterzonen B.V., Bleiswijk.

Een volledig vrouwelijk bloeiende hybride die in de stookteelt en in de andere teelten onder glas
vrij goed voldoet. Vooral hoofdras voor kortere teelt op groeikrachtige gronden. Niet geschikt
voor de teelt op steenwol. Vormt in vergelijking met de meeste andere rassen onder bepaalde om
standigheden (zie inleiding) vrij gemakkelijk mannelijke bloemen, wat enig risico inhoudt; in de
voorjaars- en zomerteelt is dit doorgaans onbetekenend.
Gewas: heeft een matige groeikracht; de zijscheutontwikkeling verloopt voldoende vlot; heeft
een redelijk herstellingsvermogen; heeft gedurende de gehele teelt een open gewas met korte,
stevige zijscheuten; heeft weinig last van splijtkoppen; komt vrij vroeg in produktie; heeft een re
delijk uithoudingsvermogen.
Vrucht: goed van lengte, goed van vorm, vrij zwaar geribd, licht gestekeld, midden- tot donker
groen, goed houdbaar na de oogst, vrij hoog gemiddeld vruchtgewicht, plantbittervrij.
Opbrengst: vrij goed.
B / - / B — Tinda

K: Enza Zaden B.V., Enkhuizen.

Een volledig vrouwelijk bloeiende hybride die in de stookteelt en in de herfstteelt vrij goed voldoet,
zowel in grond als op steenwol, doch lijkt het meest geschikt voor de teelt in de grond.
Gewas: heeft een vrij sterke tot sterke groeikracht; de zijscheutontwikkeling verloopt vlot; heeft
een goed herstellings- en uithoudingsvermogen; geeft aanvankelijk een voldoende overzichtelijk
gewas maar wordt later in de teelt gemakkelijk te vol en sliertig; geeft een gemiddelde hoeveel
heid stek; komt middenvroeg in produktie; heeft weinig last van splijtkoppen.
Vrucht: zowel aan de stam als aan de ranken goed van lengte tot vrij lang, vrij goed van kleur
(middengroen tot vrij donkergroen en soms lichte strepen), vrij goed tot goed van vorm (soms
wat puntig), glad en weinig gestekeld, goed houdbaar na de oogst, vrij laag gemiddeld vruchtge
wicht, plantbittervrij.
Opbrengst: goed.
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In beproeving zijnde rassen. *)
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Kw.r. aangevr. K: Rijk Zwaan B. V., De Lier.

Een volledig vrouwelijk bloeiende hybride die in de herfstteelt onder glas goed voldoet en voor
de overige teeltwijzen nog in onderzoek is.
Gewas: redelijke groeikracht; de zijscheutontwikkeling verloopt voldoende vlot; heeft voldoende
herstellings- en uithoudingsvermogen; geeft een overzichtelijk en goed opgebouwd gewas; geeft
vrij weinig stek; komt vroeg in produktie; heeft weinig last van splijtkoppen.
Vrucht: voldoende lang (aan de stam soms kort, wat korter dan Lucinde), goed van kleur (vrij
donkergroen), goed van vorm, middelmatig geribd, weinig gestekeld, heel goed houdbaar na de
oogst, goed gemiddeld vruchtgewicht, plantbittervrij.
Opbrengst: goed.
2688

K: Enza Zaden B. V., Enkhuizen.

Een volledig vrouwelijk bloeiende hybride die in de herfstteelt onder glas goed voldoet en voor
de overige teeltwijzen nog in onderzoek is.
Gewas: redelijke groeikracht; de zijscheutontwikkeling verloopt voldoende vlot; heeft voldoende
herstellings- en uithoudingsvermogen; geeft een overzichtelijk gewas; geeft vrij weinig stek; komt
middenvroeg in produktie; heeft weinig last van splijtkoppen.
Vrucht: goed van lengte, goed van kleur (vrij donkergroen), goed van vorm, middelmatig geribd,
weinig gestekeld, goed houdbaar na de oogst, goed gemiddeld vruchtgewicht, plantbittervrij.
Opbrengst: vrij goed.

'j Zie ook "De toelating van beproevingsmateriaal" op blz. 8.
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Koolrabi
(Brassica oleraceae L. var. gongy/odes LJ
De teelt van koolrabi onder glas nam pas in de jaren zeventig in belangrijkheid toe. Nadat de teelt
in West-Duitsland door de hoge energiekosten minder interessant werd, zijn vooral tuinders in
Noord-Limburg zich op deze teelt gaan toeleggen. Overigens dient vermeld te worden dat ook
in Nederland sinds 1980 een inkrimping van ruim 30 ha (30%) plaatsvond wegens de hoge ener
giekosten van de koolrabiteelt. In 1984 was het areaal nog 69 ha. Van dat areaal werden 12 mil
joen knollen geveild tegen 7 miljoen gulden.
Het Nederlandse glasprodukt bleek goed te exporteren en bracht goede prijzen op. Een andere
belangrijke oorzaak voor de uitbreiding van de koolrabiteelt in Noord-Limburg in de jaren zeven
tig, was de teleurstellende sla-opbrengst. Ook de ligging van Noord-Limburg dicht bij de afzet
markt heeft de uitbreiding bevorderd. Na 1979 stagneerde de uitbreiding in Noord-Limburg en za
gen we een uitbreiding in het Zuidhollandse glasdistrict plaatsvinden. In 1982 vond echter de in
krimping vooral plaats in Zuid-Holland. Ook zien we koolrabi wel als tussenteelt tussen augurken,
snijbonen en meloenen, wat in het algemeen goed mogelijk is.
De belangrijkste aanvoerperiode van het glasprodukt loopt van begin april tot begin juni.
Voor de vroege stookteelt wordt doorgaans tussen half november en half december gezaaid en
in januari geplant. Wegens de hoge energiebehoefte heeft deze teeltwijze overigens sterk aan be
langrijkheid ingeboet. Voor de hete luchtteelt wordt begin januari gezaaid en in februari geplant.
Bij de vroege stookteelt is de teeltduur 2Vi à 3 maanden en bij de hete luchtteelt 2 maanden. Een
goede plantafstand komt neer op 18 tot 20 planten per m2. De herfstteelt van koolrabi is de laatste
jaren meer in de belangstelling gekomen. Daarvoor wordt begin tot half augustus gezaaid op een
5 cm perspot en in de tweede helft van augustus en in de eerste helft van september geplant.
Later zaaien en planten geeft teeltduurverlenging en dus teeltkostenverhoging. Ook wordt bij een
latere plantdatum de kwaliteit van het produkt vaak minder. In de herfstteelt streeft men door
gaans naar lagere temperaturen dan in de stookteelt ( + 3°C lager), daar anders, in verband met
de afnemende lichtintensiteit, het gewas te zwak wordt. De teelt van koolrabi onder glas vraagt
relatief veel energie. Goede teelttemperaturen zijn 's nachts 12 tot 14°C en overdag 16 tot 18°C.
Bij een lagere temperatuur dan 12°C neemt de kans op doorschieten snel toe. Verschillen in ge
voeligheid voor doorschieten tussen de rassen lijken, gezien de proef resultaten in 1984, te
bestaan. Vooral in de tweede helft van de teelt, als de knollen worden gevormd, vraagt dit gewas
vrij veel water. Als de knollen een diameter van 5 à 6 cm hebben, moet in verband met de kans
op scheuren voorzichtig met water worden omgesprongen. Aan de grondsoort stelt koolrabi geen
bijzondere eisen. Nadelen van de koolrabiteelt zijn de lange teeltduur in de vroege teelt, de hoge
warmtebehoefte en het feit dat gedurende de drie à vier weken lange oogstperiode meerdere ke
ren moet worden doorgeoogst, wat overigens met de moderne Fi-hybriden een minder groot pro
bleem is. Om de teelt te vervroegen en om de aantasting door botrytis tegen te gaan wordt in
de stookteelt (de lichtarme periode) de grond meestal bedekt met polystyreenfolie of met styromullkorrels.
De belangrijkste schimmelziekten die in de teelt van koolrabi voorkomen zijn grauwe schimmel
of botrytis (Botrytis cinerea}, valse meeldauw (Peronospora parasitica) en knolvoet (Plasmodiophora brassicae). De belangrijkste dierlijke beschadigers zijn bladluizen. Gescheurde en misvorm
de knollen zijn de belangrijkste niet-parasitaire afwijkingen. Ook is koolrabi zeer gevoelig voor
bladval door dampen van sommige kunststoffen (weekmakers).
Enkele belangrijke raseigenschappen zijn achtereenvolgens:
Uniformiteit. Een goede uniformiteit, vooral ten aanzien van het gelijktijdig afrijpen is zeer be
langrijk. Naarmate de uniformiteit groter is, behoeft minder vaak te worden doorgeoogst. Met
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de nieuwste Fi-hybriden is op dit punt een flinke vooruitgang geboekt.
Vroegheid. Een ras dat vroeg oogstbaar is, heeft voordelen vooral omdat de teelt duur is en rela
tief lang duurt.
Geschiktheid voor winterteelt. Het spreekt voor zich, dat in de winter, als de omstandigheden
voor de groei verre van ideaal zijn en de groei traag verloopt, de groeisnelheid van de rassen onder
korte dag omstandigheden een grote rol speelt bij de rassenkeuze.
Schietresistentie. De glasteelt vindt plaats in een periode, waarin de temperatuur laag kan zijn,
soms kan door omstandigheden onvoldoende worden bijverwarmd. Rassen die ook bij een lage
temperatuur (±10°C) nog traag schieten, verdienen daarom dan de voorkeur.
Knolkwaliteit. Voor de glasteelt wordt een iets platronde, groenige knol gevraagd. De knol mag
niet snel verhouten of barsten. Flinke verschillen in gevoeligheid voor verhouten tussen de rassen
werden regelmatig aangetoond. Enkele gevoelige rassen zullen, mede op aandringen van het
Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen (CBT), niet meer in Nederland worden verhandeld.
Bladeigenschappen. Een voldoende hoeveelheid blad van voldoende lengte is in verband met
de presentatie van groot belang (voldoende vulling van de exportverpakking). In verband met
botrytis-aantasting heeft een opgerichte bladstand de voorkeur.
Resistentie tegen ziekten. Rassen die erg gevoelig zijn voor botrytis en valse meeldauw zijn
minder geschikt.
Vooral aan de ontwikkeling van rassen met een grotere uniformiteit, een betere vroegheid en een
betere geschiktheid voor de winterteelt wordt bij meerdere veredelingsbedrijven hard gewerkt.
Een aantal veelbelovende hybriderassen werden de laatste jaren mede via het gebruikswaardeonderzoek geïntroduceerd. De verwachting is dat zij het begin zijn van een reeks verbeteringen van
het huidige sortiment. Thans zijn de gevestigde zaadvaste rassen grotendeels verdrongen. Het
percentage inteeltplanten is bij sommige nieuwe Fi-hybriden soms nog een probleem.
Rassentabel met rubricering naar teeltwijze
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
ras
Express Forcer
Foran
Fugato
Proloog
Quickstar
Trero
1)

stookteelt1 )
B
N
B
N
B
B

hete luchtteelt2)

koude teelt3)

herfstteelt4)
B
N
B
IM
A
B

A

A

-

-

B
N
B
B

B
N
A
B

Zaaitijd 20/11-15/12; planttijd 10/1-30/1; oogsttijd 20/3-10/4. 2) Zaaitijd 1/1-15/1; pianttijd 15/2-1/3; oogst
tijd 15/4-25/4. 3) Zaaitijd 1/2-15/2; planttijd 15/3-30/3; oogsttijd 10/5-15/5. 4I Zaaitijd 20/7-15/8; planttijd
15/8-30/8; oogsttijd 15/10-15/11.
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De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
B/A/A/B — Express Forcer

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

Dit hybrideras voldoet vrij goed in de vroege stookteelt, goed in de latere teeltwijzen en vrij goed
in de herfstteelt. In de vroege stookteelt niet forceerbaar, daar het blad bij hogere temperaturen
te kort wordt. In de hete lucht- en latere teelten is de bladhoeveelheid van dit ras doorgaans vol
doende, terwijl in de herfstteelt het blad te zwak is om een goed gevulde doos te krijgen. Kan,
mits niet te vroeg begonnen wordt, vrijwel eenmalig worden geoogst. Is vroeg en zeer uniform.
Knol: bleekgroen, mooi en iets platrond, inwendig mals, weinig last van botrytis.
Blad: doorgaans goed van lengte en hoeveelheid, doch bij sterk forceren te kort en te weinig,
vrij stevig en iets spreidend. Ook in de latere herfstteelt, als de teelt traag verloopt en de tempera
turen lager zijn, komt het blad onvoldoende tot ontwikkeling.
Schietneiging: voldoende traag.
Ziekten en beschadigingen: normaal tot weinig gevoelig voor botrytis; vrij gevoelig voor valse
meeldauw; scheurt niet snel; niet snel vezelig; weinig gevoelig voor misvormde knollen; vatbaar
voor knolvoet.
N / - / - / N — Foran

K: Vandenberg B.V., Naaldwijk.

Een hybrideras dat goed voldoet in de stookteelt en in de herfstteelt. De gevoeligheid voor scheu
ren maakt dat dit ras niet bruikbaar is voor de hete luchtteelt en de koude teelt. Is vroeg en zeer
uniform. Geeft weinig inteeltplanten. Sterk qua gewas.
Knol: bleekgroen, regelmatig platrond, inwendig mals.
Blad: vrij lang, middengrof, vrij opgericht. Heeft vrij veel blad (nodig om de doos te vullen).
Schietneiging: voldoende traag.
Ziekten en beschadigingen: middelmatig gevoelig voor botrytis; vrij weinig gevoelig voor valse
meeldauw; gevoelig voor scheuren; weinig gevoelig voor misvormde knollen; vatbaar voor knol
voet.
B/B/B/B — Fugato

K: Enza Zaden, Enkhuizen.

Dit hybrideras voldoet vrij goed in alle teeltwijzen. Is tamelijk vroeg en redelijk tot goed uniform.
Geeft soms wat veel inteeltplanten.
Knol: bleekgroen, mooi en platrond, inwendig voldoende mals, mits voor een regelmatige groei
wordt gezorgd en tijdig wordt geoogst, soms wat houtig en uitgezakt, middenlange steel.
Blad: middenlang, vrij sterk, voldoende hoeveelheid, tamelijk spreidend.
Schietneiging: voldoende traag.
Ziekten en beschadigingen: normaal tot weinig gevoelig voor botrytis; normaal gevoelig voor val
se meeldauw en scheuren; wat snel vezelig; wat gevoelig voor misvormde knollen; vatbaar voor
knolvoet.
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N/N/N/N - Proloog

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

Een hybrideras dat goed voldoet in alle teeltwijzen onder glas. Is vrij vroeg en vrij uniform. Geeft
vrij weinig inteeltplanten. Sterk qua gewas.
Knol: bleekgroen, regelmatig platrond, inwendig voldoende mals.
Blad: middenlang (doorgaans wat langer dan dat van Express Forcer), middengrof, iets sprei
dend, hartblad soms wat chlorotisch. Heeft voldoende blad in alle teeltwijzen om de doos te vul
len. Het blad is vrij lichtgroen.
Schietneiging: voldoende traag.
Ziekten en beschadigingen: vrij weinig gevoelig voor botrytis; vrij weinig gevoelig voor valse meel
dauw; vrij weinig gevoelig voor scheuren; niet snel vezelig; weinig gevoelig voor misvormde knol
len; vatbaar voor knolvoet.
B/B/A/A — Quickstar

K: Kar! Hi/d, Marbach am Neckar, Duitse Bondsrepubliek.
V: Nunhems Zaden B.V., Haelen IL.).

Een hybrideras dat vrij goed tot goed voldoet in de stookteelt en hete luchtteelt en goed tot zeer
goed in de koude en in de herfstteelt. Benadert de éénmalige oogst redelijk. Is tamelijk vroeg en
redelijk uniform. Geeft weinig inteeltplanten.
Knol: bleekgroen, wat platrond, inwendig voldoende mals, middenlange steel.
Blad: middenlang tot lang, matig sterk, veel tot te veel, tamelijk opgaand.
Schietneiging: voldoende traag.
Ziekten en beschadigingen: normaal gevoelig voor botrytis; weinig last van scheuren; normaal ge
voelig voor valse meeldauw; niet zo snel vezelig; weinig gevoelig voor misvormde knollen; vat
baar voor knolvoet.
B/B/B/B — Trero

K: Gebr. Roggli A.G., Hilterfingen, Bern, Zwitserland.

Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Voldoet vrij goed in alle teelten onder glas doch het minstens drie keer dooroogsten is een groot
bezwaar en werkt sterk kostprijsverhogend wegens de extra benodigde arbeid en de langere teeltduur. Ook is de gevoeligheid voor botrytis vaak een probleem. Wegens de goede inwendige kwa
liteit wordt dit ras nog geteeld. Is tamelijk vroeg en redelijk uniform.
Knol: bleekgroen, mooi en iets platrond, inwendig mals, zeer kort steeltje waardoor snel botrytisaantasting optreedt.
Blad: voldoende lang en voldoende hoeveelheid, iets spreidend.
Schietneiging: schiet zeer traag.
Ziekten en beschadigingen: tamelijk gevoelig voor botrytis; weinig gevoelig voor valse meeldauw;
scheurt matig snel; niet snel vezelig; weinig gevoelig voor misvormde knollen; vatbaar voor
knolvoet.
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Kroot
(Beta vulgaris L. var. rubra LJ
Onder glas moet de kroot gerangschikt worden onder de kleine gewassen. Het glasprodukt wordt
voornamelijk in bossen van drie stuks aangevoerd. Vandaar dat men ook wel spreekt over de teelt
van boskroten.
Jaarlijks is de veilingaanvoer 1,5 à 2 miljoen bossen, hetgeen bij een gemiddelde produktie van
25 à 30 veilbare kroten per m2 neerkomt op een beteeld areaal van 20 ha. De handelswaarde was
de laatste twee jaar ruim 2 miljoen gulden. De belangrijkste aanvoerperiode ligt tussen eind april
en begin juli. De prijzen kunnen sterk schommelen, doch liggen gemiddeld in de maanden mei
en juni op ongeveer 60 cent per bos, terwijl de vroege primeurprijzen vaak tot f 1,40 en soms
zelfs tot f2, — per bos gaan. De belangrijkste teeltgebieden zijn het gebied ten zuiden van Rotter
dam en de omgeving van IJsselmuiden.
Van half januari tot eind februari wordt direct op perspotjes gezaaid. Bij een temperatuur van 10
à 15°C worden de plantjes opgekweekt. Als de temperatuur tijdens de opkweek lager is dan 10°C,
is de kans op doorschieten tijdens de teelt groot. Doorgaans worden twee zaadkluwens per potje
gelegd en worden de slechtste planten later weggenomen. De duur van de opkweek is ongeveer
zes weken. Tussen half februari en begin april wordt geplant op 30 x 10 à 15 cm. Ook tijdens de
teelt mag de temperatuur niet lager dan 10°C zijn in verband met het doorschieten. Afhankelijk
van de snelheid waarmee is geteeld (temperatuur, watergiften) wordt van half april tot en met
juni geoogst. Dit gebeurt door enkele keren de kroten, die de vereiste maat hebben, weg te trek
ken (dooroogsten).
De belangrijkste schimmelziekten die in de teelt van kroten onder glas een rol spelen zijn verschei
dene kiemschimmels en wortelbrand (Pleospora bjoerlingii). De belangrijkste dierlijke parasieten
zijn een aantal bladluissoorten, wortelduizendpoot en het bietecysteaaltje IHeterodera schachtii).
Ook komt wortelknobbel lAgrobacterium tumefaciens) voor.
De rassen die voor deze teelt kunnen worden gebruikt moeten vroeg zijn en zeer traag schieten.
Vooral selecties van het ras Egyptische Platronde en de rassen Alvro Mono, Farando en Gladoro
voldoen aan deze eisen. Wel is opvallend dat naarmate een ras vroeger is, de inwendige kleur
vaak bleker is. Gladoro en in mindere mate Farando vormen hierop een uitzondering.
Ook is in de vroegere teeltwijzen de knolvorm vaak hoger rond en tol- of peervormiger dan in de
latere teelten. Naarmate de teelt later plaatsvindt, wordt de knol ronder en platronder. Vroegheidsverschillen van bijna een week tussen vroege en late rassen in de zeer vroege teelt nemen
in de latere teeltwijzen af tot twee dagen of verdwijnen soms.
Aanbevolen rassen voor de teelt van vroege boskroten onder glas
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
teeltwijze
ras

Alvro Mono
Egyptische Platronde
Farando
Gladoro

vroeg

laat

B
A
B
A

B
B
A
A
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Overzicht van de raseigenschappen bij kroot voor de vroege teelt onder glas
(gemiddelden van zeven proeven in de vroege glasteelt in 1981)
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
ras/selectie

ingezonden loofvroeg
door
lengte1) heid2)

Alvro Mono
Egyptische Platronde
- Egy
Farando
Gladoro

Huizer

42

Enza
Rijk Zwaan
Rijk Zwaan

48
46
44

knol
vorm2)

glad
heid
huid2)

loofhoeveelheid2)

inwen
dige
kleur2)

uni
formi
teit2)

7,5

6,2

6,4

7,0

4,7

6,3

6,5
7
7,5

6,7
6,4
6,4

6,1
6,6
6,3

7,8
7,6
7,6

7,3
7,1
7,0

6,5
6,6
6,4

1 ) L ooflengte gemiddelde in cm.2 ) Een hoger cijfer is respectievelijk vroeger, mooiere knolvorm, gladdere huid,
meer loof, dieper rood en uniformer.

De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
B/B — Alvro Mono

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

Voldoet vrij goed in de teelt onder glas. Is éénkiemig. Is voldoende homogeen.
Vormt vrij weinig, kort en wat bleek loof. De knol is vrij goed van vorm, overwegend platrond,
doch veelal wisselend van hoogrond tot platrond, heeft een gladde huid, is vaak wat hoekig en
heeft soms een zware staart.
Is vroeg tot zeer vroeg en schiet traag.
Is inwendig bleekpaars tot paarsrood met zeer lichte ringen.
A/B — Egyptische Platronde
Dit ras wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Voldoet goed in de vroege teelt en vrij goed in de late teelt.
Vormt doorgaans veel en vrij lang loof in vergelijking met de overige drie aanbevolen rassen.
De knol is platrond tot rond doch in de vroegere teeltwijzen komen ook veel eivormige en hoogronde knollen voor.
De diverse herkomsten kunnen veel van elkaar verschillen qua vroegheid, knolvorm, gladheid, in
wendige kleur en loofvorming.
De gegevens van de aanbevolen selectie Egy zijn in de tabel van de raseigenschappen opgeno
men.
B/A — Farando

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

Voldoet vrij goed in de vroege teelt en goed in de late teelt. Is goed homogeen.
Vormt vrij veel, middenlang en diep roodgroen loof.
De knol is goed van vorm (overwegend rond tot hoogrond, doch vooral vroeg wat onregelmatig
en wat peervormig), heeft een zeer gladde huid en is minder hoekig dan Gladoro.
Is vroeg (in de vroegste teeltwijze + zeven dagen later dan Gladoro; in de latere teeltwijzen even
vroeg) en schiet traag. Is inwendig zeer diep paarsrood van kleur.
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A/A — Gladoro

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

Voldoet goed in de teelt onder glas. Is voldoende homogeen.
Vormt vrij veel, vrij kort en diep roodgroen loof. De knol is goed van vorm (overwegend rond tot
hoogrond, doch vooral vroeg vaak onregelmatig en peervormig), heeft een gladde huid en is wat
hoekig.
Is vroeg tot zeer vroeg, doch in de vroege teelt ± drie dagen later dan Alvro Mono en schiet
traag. Is inwendig diep paarsrood van kleur.
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Kropsla
(Lactuca sativa L. var. capitata LJ
Kropsla is in Nederland één van de drie grote glasgewassen. De veilingaanvoer is beginnend in
de zeventiger jaren gedaald van 590 miljoen stuks in het seizoen 1971 /1972 tot 443 miljoen stuks
in 1984. De handelswaarde van de kropsla is in die periode gestegen van 125 miljoen gulden in
1972 tot ongeveer 190 miljoen gulden de laatste twee jaren. Het areaal glassla lag de laatste twee
jaren op ongeveer 2.400 ha. Dat is 850 ha minder dan gemiddeld in de jaren 1979 en 1980. De
teelt van sla vindt weinig plaats op bedrijven met buisverwarming en veel op bedrijven met hete
luchtverwarming, waar twee tot drie keer sla achter elkaar geen uitzondering is. De laatste jaren,
vooral in 1983, vindt echter ook op de hete lucht bedrijven omschakeling van grond naar steenwol
plaats, waardoor de sla op die bedrijven uit het teeltplan verdwijnt. Aan de areaal- en aanvoercijfers van de laatste drie jaren is dat goed te zien. (Zie overzichtstabel op blz. 14).
Het huidige rassensortiment omvat voor alle teeltperioden goed bruikbare rassen. Het jaarrondsla-telen (zeven keer sla in dezelfde kas in één jaar) is dan ook goed mogelijk.
In de slateelt spelen diverse schimmelziekten een grote rol. De belangrijkste zijn: het wit (Bremia
lactucae), smeul (Botrytis cinerea), zwartrot (Rhizoctonia solani) en sclerotiënrot (Sclerotinia
sclerotiorum en S. minor). Virusziekten kwamen tot voor enkele jaren in de teelt van sla onder
glas weinig voor. De laatste jaren richtte het pseudo-slavergelingsvirus, verspreid door de witte
vlieg, plaatselijk grote schade aan. Door goede hygiënische maatregelen (witte vlieg bestrijding)
is deze kwaal grotendeels verdwenen. Ook zien we weer vaker bobbelbladvirus optreden en in
de winterteelt komt ook regelmatig kringnecrosevirus voor (necrotische ringetjes). Vaak hangt dit
verschijnsel samen met een slechte grondontsmetting. De belangrijkste dierlijke parasiet is de
bladluis. De belangrijkste niet-parasitaire afwijkingen zijn rand, glazigheid en graterigheid.
De residutolerantie van verschillende bestrijdingsmiddelen voor het geoogste produkt is de laatste
jaren herhaaldelijk verlaagd tot uiteindelijk een zeer laag niveau. Het betekende tot voor kort dat
na het planten bodemziekten als smeul, zwartrot en sclerotiënrot vrijwel niet meer konden wor
den bestreden. In de herfst van 1977 zijn echter de bestrijdingsmiddelen Rovral en Ronilan toege
laten voor het gebruik in sla. Met deze middelen kunnen smeul en zwartrot weer met succes wor
den bestreden zonder te hoge residugehaltes in het geoogste produkt. Sclerotiënrot laat zich door
deze middelen echter vrijwel niet bestrijden.
Ook werd door de veredelingsbedrijven in de tweede helft van de jaren zeventig hard gewerkt aan
de ontwikkeling van slarassen, waarvan het blad de grond niet raakt. Daardoor worden de planten
namelijk minder sterk aangetast door bodemschimmels (ontsnappingsresistentie). Met de komst
van Rovral en Ronilan is echter veredelingswerk in deze richting toch weer gedeeltelijk wegge
zakt. Een opgericht slaras met voldoende gebruikswaarde is enige jaren geleden in het verkeer ge
bracht en belangrijk geworden (Nanda). Vele bedrijven werden de laatste twee jaren geheel met
dit ras beplant. De teelt verliep doorgaans succesvol en de voordelen van een opgericht ras (scho
ne onderkant en snel oogsten) werden in de praktijk ontdekt en gewaardeerd. Een combinatie
van een opgericht ras en een beperkte hoeveelheid bestrijdingsmiddel kan een goede oplossing
voor het residuprobleem zijn.
Voorts is de laatste twee jaar veel aandacht besteed aan het nitraatgehalte van bladgroenten.
Vooral onder lichtarme omstandigheden kan dat in sommige bladgewassen hoog oplopen. Als
uiteindelijk normen qua nitraatgehalte ingesteld zullen worden, zal mogelijk ook dat gehalte, voor
zover dat rasgebonden is, een rol kunnen gaan spelen bij de rassenkeuze. Voorts zal natuurlijk
zo nodig nog veel teeltonderzoek gedaan moeten worden om het nitraatgehalte te verlagen (voor
al bemestingsonderzoek).
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De belangrijkste factoren die een rol spelen bij de rassenkeuze zijn:
Resistentie tegen het wit. Niet alle jaren wordt door deze schimmel grote schade veroorzaakt.
De ziekte ligt echter altijd op de loer en kan hele teelten doen mislukken. Zo was het in de seizoenen
van 1979/1980,1983/1984 en 1984/1985 goed raak. Thans zijn ervan de witschimmel meer dan 10
fysio's in Nederland bekend. Het zevende fysio is in de herfst van 1976 gevonden en het achtste,
door de ziektedeskundigen 10 genoemd, werd in 1979 gevonden. Ook de laatste twee jaren zijn er
weer enkele aan de lijst Nederlandse fysio's toegevoegd. Dit houdt in dat rassen met resistentie te
gen acht fysio's weer kunnen worden aangetast. De situatie rond het wit in sla blijft onzeker. Er zijn
reeds enkele rassen met resistentie - al dan niet volledig - tegen meer dan acht fysio's. Op de
meeste plaatsen zal resistentie tegen de belangrijkste en meest voorkomende fysio's (5, 7, 10, 13
en 15) wel voldoende zijn. Ook worden diverse rassen in het verkeer gebracht waarvan de resistentie
tegen één of meer fysio's onvolledig is. Deze onvolledige resistentie kan variëren van sterk vatbaar
tot zeer weinig vatbaar. Wat deze vorm van resistentie in de praktijk waard is, zal in praktijkproeven
moeten worden uitgezocht. Bovendien is in het begin van de jaren tachtig het wit enige tijdmet veel
succes chemisch bestreden, waardoor de ziekte minder belangrijk werd. Nu het betreffende middel
de laatste twee jaren niet meer in de handel is, komt het wit weer vaak in de praktijk voor.
Aanslaggevoeligheid. Smeul en zwartrot tasten in hoofdzaak de onderkant van de kroppen
aan, vooral als de onderste bladeren de grond raken. In de praktijk duidt men deze twee ziekten
aan met de verzamelnaam aanslag. Als er veel bladeren moeten worden verwijderd ontstaat er
een slecht handelsprodukt. Bovendien kost de oogst dan te veel arbeid. De eigenschap opgerichtheid bewees op dit punt in de laatste seizoenen herhaaldelijk zijn waarde (Nanda).
Gevoeligheid voor rand. Rand is een verzamelnaam. Er komen diverse vormen van voor, name
lijk droogrand, gewoon rand, nerfrand, broeirand en stippelrand. De eerste vier worden veroor
zaakt door een verstoord evenwicht tussen vochtopname en verdamping. Stippelrand ontstaat
als het melksap aan de randen van de jonge bladeren naar buiten treedt, hetgeen hoofdzakelijk
voorkomt als de planten van het vegetatieve in het generatieve stadium overgaan. Deze vorm van
rand komt voor in de late voorjaars- en zomerteelt en in de vroege herfstteelt.
Gevoeligheid voor glazigheid. Glazigheid komt voor als bij een hoge relatieve luchtvochtigheid
de vochtopname in verhouding tot de verdampingte sterk is. Het treed vooral op de lichtere gronden
op. Deintercellulaire holten in de bladranden vullen zich met water, zodat de bladranden transparant
worden. Als glazigheid niet snel ontdekt en bestreden wordt, kan rand of stip ontstaan en derhalve
een onverkoopbaar produkt. Door deverdamping te bevorderen (stoken en/of luchten) en beheerst
water te geven kan glazigheid worden verholpen. Ook het verhogen van de E.C.-waarde van de
grond kan glazigheid remmen. Voorts zijn er flinke rasverschillen in gevoeligheid voor glazigheid.
Gevoeligheid voor graterigheid. Als bij te weinig licht de nerven van de onderste bladeren
langgerekt worden ontstaat graterigheid. Vooral wanneer het aantal onderste bladeren klein is,
is de kans op graterigheid groot. De onderkant van het produkt vertoont dan veel gaten; men
kan als het ware door de krop heenkijken, vooral bij lange lichtarme perioden kan dit verschijnsel
voorkomen. Er bestaan grote rasverschillen in gevoeligheid voor graterig worden. De meeste mo
derne slarassen zijn vrij sterk tegen graterigheid.
Gevoeligheid voor stoomschade. Stoomschade wordt veroorzaakt door een teveel aan oplos
baar mangaanin debodem, wat vooral optreedt na het grondstomen en bij een lage pH. Deverschil
len in gevoeligheid tussen de rassen kunnen groot zijn. Het probleem speelt echter alleen als korte
tijd na het grondstomen wordt geplant. De oudere bladeren van de gevoelige rassen krijgen dan
gele randen en worden slap, wat in een later stadium rand en bronskleuring van het gewas geeft.
Nu op bedrijven met gewassen waarvoor bij de teelt in grond gestoomd moet worden steeds meer
overgeschakeld wordt op steenwol, verdwijnt sla van die bedrijven. Stoomschade wordt dan ook
steeds minder een probleem.
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Schietneiging. In de late voorjaars- en de zomerteelt en in de vroege herfstteelt moeten alleen
traagschietende rassen worden gebruikt.
Bladkleur. De bladkleur varieert bij de verschillende rassen van zeer lichtgroen (blond) tot don
kergroen. Een te lichte en een te donkere bladkleur worden in het algemeen minder gewaardeerd.
Een te lichte bladkleur duidt vaak op zachte, gevoelige sla en een te donkere kleur wordt vaak
geassocieerd met dik, stug blad, hetgeen door de consument niet wordt gewenst.
Sluiting bovenkant van de krop en hartvulling. Een sterke kropsluiting aan de bovenkant is
minder gewenst in verband met een verhoogde kans op rand bij scherp, zonnig weer. Men
spreekt dan wel over broeirand. Een minder gesloten krop mag echter niet inhouden dat aan zeer
open, kroploze slarassen de voorkeur gegeven moet worden. Een goed slaras behoeft van boven
niet gesloten te zijn, doch moet wel een behoorlijke kropvorming hebben. Sla met te weinig kropvulling werd de laatste jaren regelmatig gedeklasseerd. De afnemers wensen nl. een produkt dat
de naam kropsla met ere kan dragen en niet een plastic zak met groen blad.
Omvang van de krop. Binnen het huidige rassensortiment komen diverse kropgrootten voor.
In verband met de plantafstand en het verlangde kropgewicht kan dit een belangrijk kenmerk zijn.
Voor export worden vaak compacte rassen gebruikt, zodat men veel planten per m2 kan planten
en oogsten. Dat kan als niet op een echt zwaar produkt wordt gewerkt. Op de binnenlandse
markt worden grotere typen gevraagd.
Groeisnelheid. De groeisnelheid is een maat voor de tijdsduur waarin de krop een voldoende
hoog gewicht bereikt om te kunnen worden geoogst. Op dit punt bestaan behoorlijke rasverschil
len. Vooral in perioden waarin de groei doorgaans traag verloopt (herfst, winter) is een hoge
groeisnelheid zeer gewenst.
Bladdikte. Er zijn tegenwoordig dikbladige en dunbladige rassen op de markt. Te dik en taai blad
wordt doorgaans minder gewaardeerd door de consument; vooral wanneer dikbladigheid ge
paard gaat met een donkergroene kleur. Men spreekt dan over harde, stugge sla. De term "tram
sla" is in het verleden ook wel gebezigd. Vooral in de oogstperiode februari/maart wordt vrij vaak
korte sla geoogst die weinig hartvulling heeft en stug is. Dat komt doordat die sla vaak geteeld
is bij lage temperatuur en hoge COï-gehaltes. Consumentenonderzoek in 1980 en 1981 heeft uit
gewezen dat een groot deel van onze afnemers de voorkeur geeft aan een dunbladige, malse,
blonde en vooral goed gevulde kropsla. Dus naast een niet te donkere kleur en niet al te dik blad
is ook een goede, gele hartvulling belangrijk.

Hoofdperioden in de teelt
Al naar gelang het tijdstip van oogsten worden de volgende teelten bij glassla onderscheiden, te
weten: late zomer- en vroege herfstteelt, normale en late herfstteelt, winterteelt, voorjaarsteelt
en late voorjaars- en vroege zomerteelt. Na de toelichting op de verschillende teeltwijzen volgen
de rubricering van de rassen en de rasbeschrijvingen.

Late zomer- en vroege herfstteelt
Zaaitijd: 10/8-25/8, planttijd: 20/8-10/9, oogsttijd: 25/9-20/10.
De hoeveelheid glassla die van deze teeltwijze wordt geveild maakt slechts een klein gedeelte uit
van de totale jaarlijkse aanvoer. De rassen voor de vroege herfstteelt moeten voldoende traagschietend, sterk tegen rand en stoomschade en weinig aanslaggevoelig zijn. Ook resistentie tegen
het wit is in deze teeltwijze gewenst. Te sterk sluitende rassen zijn in het nadeel in verband met
de verhoogde kans op rand.
Met de rassen die thans voor deze teeltwijze aanbevolen worden, kan - indien met zorg behan
deld - een goed produkt worden geteeld.
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Normale en late herfstteelt
Zaaitijd: 25/8-20/9, planttijd: 10/9-9/10, oogsttijd: 20/10-1/1.
Voor deze teeltwijze dient men een ras te kiezen dat bij relatief hoge nacht- en grondtemperaturen
en afnemende daglengte en lichtintensiteit nog goed blijft doorgroeien, stevige kroppen geeft en
weinig gevoelig voor rand, aanslag en graterigheid is. Resistentie in ieder geval tegen de belang
rijkste fysio's van het wit is in de herfst, als de omstandigheden voor deze schimmelziekte ideaal
zijn, een noodzaak. Tevens moeten rassen voor deze teeltwijze weinig gevoelig zijn voor glazig
heid. Glazigheid treedt veel op in de latere herfstteelt als de bodemtemperatuur in verhouding tot
de ruimtetemperatuur hoog is.

Winterteelt
Zaaitijd: 20/9-20/10, planttijd: 9/10-5/12, oogsttijd: 1/1-1/3.
De teelt vindt plaats in de meest lichtarme periode van het jaar en is daardoor dan ook de moei
lijkste. De groei verloopt traag en de gewassen krijgen weinig licht, waardoor gemakkelijk een
graterig produkt ontstaat en de kropvorming te wensen overlaat. Daarom moet in deze teelt ge
bruik worden gemaakt van gemakkelijk kroppende rassen met een gedrongen opbouw, die bo
vendien bij weinig licht en lage temperaturen snel groeien. Ook mogen de rassen wegens de lange
teeltduur niet gevoelig zijn voor aanslag. Droogrand en glazigheid zijn belangrijke kwalen in de
winterteelt. Bij de rassenkeuze zal de gevoeligheid daarvoor een grote rol moeten spelen. De
stoomschadegevoeligheid speelt slechts daar een rol, waar kort voor het planten is gestoomd.

Voorjaarsteelt
Zaaitijd: 20/10-25/2, planttijd: 5/12-22/3, oogsttijd: 1/3-1/5.
In deze periode van ongeveer twee maanden wordt 40% van de Nederlandse glassla aan de veilin
gen aangevoerd. Doordat de lichthoeveelheid en de temperatuur toenemen en de dagen langer
worden, is het geoogste produkt meestal goed van kwaliteit. Deze teeltwijze wordt vaak de ge
makkelijkste genoemd. Toch zullen rassen voor de voorjaarsteelt sterk moeten zijn tegen rand en
aanslag en snel moeten groeien. Daar men in de praktijk de laatste jaren steeds nauwer is gaan
planten (soms meer dan 25 planten per m2), verdienen wat compactere rassen die toch een goed
gewicht hebben bij de oogst en een goede kropvulling hebben de voorkeur. Door de goede prijzen
in 1979 vond voor 1980 een behoorlijke uitbreiding in deze teeltwijze plaats (meer dan 200 ha),
wat mede lagere prijzen in 1981 veroorzaakte. De laatste twee jaar was het areaal ongeveer 850
ha en waren de prijzen doorgaans acceptabel tot goed.

97

kropsla

Late voorjaars- en zomerteelt
Zaaitijd: 25/2-5/8, planttijd: 22/3-20/8, oogsttijd: 1/5-25/9.
De hoeveelheid sla die van deze teeltwijze wordt geoogst maakt slechts een klein gedeelte uit van
de totale jaarlijkse aanvoer. Het areaal dat doorgaans tussen half mei en eind augustus wordt ge
oogst is ongeveer 250 ha ( ± 10% van de jaarlijkse aanvoer). Daarvan wordt zo'n 100 ha in mei
geoogst. De echte zomerteelt van sla onder glas is dus onbelangrijk. De omstandigheden tijdens
de teelt kunnen extreem zijn. Lange dagen gecombineerd met hoge temperaturen en een lage
luchtvochtigheid kunnen voorkomen.
Rassen voor deze teeltperiode moeten dan ook zeer traag schietend zijn en sterk tegen alle vor
men van rand. Ook zal de gevoeligheid voor aanslag, een belangrijk teeltprobleem in de zomer,
gering moeten zijn. Het witprobleem is in de zomer minder belangrijk, omdat de omstandigheden
meestal te ongunstig zijn voor de witschimmel om goed tot ontwikkeling te komen. Rassen die
niet anthocyaanvrij zijn kunnen in de zomer onder extreem warme omstandigheden rand geven.
Tenslotte is het sterk sluiten aan de bovenkant een nadeel in verband met het optreden van het
zogenaamde broeirand door een belemmerde verdamping.
Sla telen onder glas in de zomer is doorgaans een moeilijke zaak. Enkele rassen voldoen goed.
Als deze tijdens de teelt met veel zorg worden behandeld, kan een goed produkt worden verkre
gen.
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Rassentabel met rubricering naar teeltwijze
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
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Overzicht van de raseigenschappen bij kropsla voor de teelt onder glas
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
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De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
— / — / — / N / — — A d e l b e r t (v.h. E 5311)

K: Enza Zaden, Enkhuizen.

Voldoet goed in de voorjaarsteelt.
Gewas: vrij gladbladig, vrij dunbladig, glanzend midden- tot lichtgroen, niet anthocyaanhoudend,
platte onderkant, vrij hoge groeisnelheid, matig gesloten bovenkant, normaal gesloten, vrij grove
onderkant, vrij groot snijvlak, vrij grote krop. Het hart vult middenvroeg (aanbevolen oogstgewicht ongeveer 19 kg/100 stuks).
Schietneiging: tamelijk snel.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1 t/m 7 en 10 t/m 12; sterk tegen rand;
vrij weinig gevoelig voor aanslag; vrij gevoelig voor glazigheid; normaal gevoelig voor geel blad;
gevoeligheid voor stoomschade onbekend.
- / - / - / A / - — Baccarat

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

Voldoet goed in de voorjaarsteelt als boven de 20 kg per 100 stuks wordt geoogst.
Gewas: vrij gladbladig, vrij dikbladig, glanzend midden geelgroen tot normaal groen, niet antho
cyaanhoudend, platte en wat geschouderde onderkant, vrij trage tot normale groeisnelheid, open
bovenkant, goed gevulde krop (boven 20 kg/100 stuks), gesloten en vrij fijne onderkant, compac
te krop, kan vrij dicht worden geplant.
Schietneiging: tamelijk traag.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1 t/m 7 en 10 t/m 12; weinig gevoelig
voor rand, aanslag, glazigheid en geel blad; weinig gevoelig voor stoomschade.
- / N / N / - / - — Bistro

Kw.r. aangevr. K: Vandenberg B.V., Naaldwijk.

Voldoet vrij goed tot goed in de herfstteelt en in de winterteelt.
Gewas: vrij gebobbeld blad, dunbladig, glanzend vrij lichtgroen, niet anthocyaanhoudend, vrij
platte onderkant, vrij hoge groeisnelheid, vrij gesloten bovenkant, goed gesloten fijne onderkant
met een klein snijvlak, compact type dat dicht geplant kan worden. De krop vult vroeg (aanbevo
len minimum oogstgewicht 16 à 17 kg/100 stuks).
Schietneiging: tamelijk traag.
Zaadkleur: zwart.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1 t/m 7 en 10 t/m 12; middelmatig ge
voelig voor rand; normaal gevoelig voor aanslag en geel blad; middelmatig tot vrij gevoelig voor
glazigheid; vrijwel ongevoelig voor stoomschade.
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0/ - / - / - /O — Brenado

Kw.r. 1980. K: Bruinsma Selectiebedrijven B. V., Naaldwijk.

Voldoet redelijk in de late zomer- en de vroege herfstteelt en in de late voorjaarsteelt (vooral oogst
in mei). Kan in de midzomerteelt gemakkelijk doorschieten. Kan niet erg dicht worden geplant.
Gewas: gladbladig, vrij dikbladig, normaal tot iets donker dofgroen, niet anthocyaanhoudend,
veel omvang, grove nerf, opgerichte bladstand, tamelijk gesloten bovenkant, groeit vrij traag,
normaal gesloten en grove onderkant, moet vrij ruim worden geplant. Is door de opgerichte groei
wijze gemakkelijk te oogsten. De kropvulling komt pas vrij laat op gang en er dient dan ook zwaar
te worden geoogst.
Schietneiging: vrij traag tot traag.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1 t/m 7, 11 en 12; wat gevoelig voor
broeirand; sterk tegen aanslag; weinig gevoelig voor stoomschade; normaal gevoelig voor glazig
heid.
B / B / B / - / - — Claret

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

Voldoet vrij goed in de vroege, de normale en de late herfstteelt en voor de teelt van zware sla
in de winterteelt. Dient ruim te worden geplant. Voor de teelt van zware sla ± 15 tot 17 planten/m2.
Gewas: gladbladig, vrij dikbladig, normaal tot wat donker dofgroen, niet anthocyaanhoudend, vrij
veel omvang, onderste blad niet plat op de grond, snelle groei, matig gesloten bovenkant, vrij
grof van nerf, redelijk gesloten onderkant. Heeft de geschiktheid voor de teelt van zware sla in
de winter vooral te danken aan de hoge groeisnelheid. De kropvulling is voldoende als boven de
19 kg/100 stuks wordt geoogst.
Schietneiging: tamelijk traag.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1 t/m 7, 10, 11 en 13; vrij sterk tegen
rand; normaal gevoelig voor aanslag; wat gevoelig voor glazigheid; wat gevoelig voor geel blad;
gevoeligheid voor stoomschade onbekend.
- / B / B / - / - — Columbus

Kw.r. 1981. K: Bruinsma Selectiebedrijven B.V., Naaldwijk.

Voldoet vrij goed in de normale en late herfstteelt en in de winterteelt. Lijkt een hogere bodemtemperatuur slecht te verdragen. Zaaien voor 5 september wordt dan ook afgeraden. Kan zeer
zwaar worden.
Gewas: gladbladig, dikbladig, wat donker dof- tot grijsgroen, niet anthocyaanhoudend, vrij com
pact, onderste blad vrij plat op de grond, vrij open bovenkant, normale tot vrij hoge groeisnelheid,
goed gesloten onderkant, vrij grove nerven. Is als het ware een van onderen goed gesloten en
wat compact Ravel-type, kan wat dichter worden geplant. Wordt wel, naarmate de dagen korter
worden, wat royaler. De kropvulling komt pas laat op gang. Als minimum oogstgewicht dient 19
kg/100 stuks aangehouden te worden.
Schietneiging: middelmatig snel.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1 t/m 7, 11 en 12; sterk tegen rand; nor
maal gevoelig voor glazigheid; vrijwel ongevoelig voor stoomschade; wat gevoelig voor aanslag.
Kan in het oogstbare stadium vrij veel geel blad geven. Lijkt gevoeliger voor smet aan de boven
kant dan veel andere herfstrassen.
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- / - / - / O / - — Deci-Minor

Kw.r. 1968. K: Rijk Zwaan B.V., De Lier.

Voldoet redelijk in de voorjaarsteelt.
Gewas: tamelijk gladbladig, dunbladig, helder- vrij lichtgroen, niet anthocyaanhoudend, vrij veel
omvang, onderste bladeren vrij plat op de grond, snelle groei (ook bij lage temperatuur), matig
gesloten bovenkant, vrij goed gesloten onderkant. Kan niet dicht worden geplant. De kropvulling
komt vroeg genoeg tot stand om dit ras bij 19 kg/100 stuks te oogsten.
Schietneiging: vrij snel.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 3, 5 en 11 t/m 13; vrij sterk tegen rand;
normaal aanslaggevoelig; weinig gevoelig voor glazigheid; matig gevoelig voor stoomschade.
— I - I - I O I - — Diamant

Kw.r. 1983. K: Enza Zaden, Enkhuizen.

Voldoet redelijk in de voorjaarsteelt. Is vooral geschikt voor de oogst in maart. Vooral geschikt
als weinig wordt gestookt; groeit namelijk nogal snel bij lage temperaturen.
Gewas: iets gebobbeld blad, dunbladig, glanzend en iets grijsgroen, niet anthocyaanhoudend,
veel omvang, vrij platte en wat geschouderde onderkant, groeit snel, vrij gesloten bovenkant,
gesloten en soms grove, bleke onderkant, tamelijk zacht. Kan niet dicht worden geplant. Vult het
hart vrij vroeg en kan in de voorjaarsteelt bij 19 kg/100 stuks worden geoogst.
Schietneiging: vrij snel, bij oogst na 10 april is de kans op doorschieten groot.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1 t/m 7 en 10 t/m 12; matig sterk tegen
rand en aanslag; weinig gevoelig voor glazigheid; weinig gevoelig voor stoomschade.
B / 0 / - / B / - — Hamlet

Kw.r. 1979. K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Voldoet vrij goed in de late zomer- en vroege herfstteelt, de voorjaarsteelt (oogst tot 20 april) en
redelijk in de normale en late herfstteelt. Is echter niet geschikt om voor 20 augustus gezaaid te
worden (doorschieten). Kan zeer dicht worden geplant.
Gewas: tamelijk gladbladig, vrij dikbladig, glimmend donkergroen tot donker geelgroen, niet an
thocyaanhoudend, zeer compact, normaal afstaand blad, vrij traag groeiend, vrij open boven
kant, goed gesloten onderkant. Dit zeer compacte type dient zodanig geteeld te worden dat de
omvang bevorderd wordt, daar anders de kroppen te klein kunnen blijven. Kropt in de herfst en
in de winter sterk en kan door lagere temperaturen wat donkerder groen en wat stugger worden.
Kan in het voorjaar wat meer sluiten van boven. De kropvulling komt voldoende vroeg tot stand
om dit ras bij 17 kg/100 stuks te kunnen oogsten.
Schietneiging: middelmatig snel.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1 t/m 5, 7 en 10 t/m 13; normaal gevoe
lig voor aanslag; tamelijk sterk tegen rand; vrijwel ongevoelig voor stoomschade; vrij gevoelig
voor glazigheid. Om groeistagnatie en glazigheid tegen te gaan wordt telen bij een relatief hoge
E.C. aangeraden.
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B / B / - 1 -1

Jessy

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

Voldoet vrij goed in de late zomer- en vroege herfstteelt en in de normale en late herfstteelt. Is
echter niet geschikt om voor 20 augustus gezaaid te worden (doorschieten). Oogsten na eind april
geeft risico in verband met doorschieten. Kan niet erg dicht worden geplant.
Gewas: gladbladig, dikbladig, vrij donker dof- tot grijsgroen, niet anthocyaanhoudend, vrij veel
omvang, onderste blad niet plat op de grond, matig snelle groei, matig gesloten bovenkant, vrij
grove nerven, redelijk gesloten onderkant. Komt qua uiterlijk overeen met Ravel, doch is door
gaans wat royaler. Naarmate de teelt later plaatsvindt, is de bladstand opgerichter en de onder
kant grateriger. Vult het hart traag, zodat pas bij ongeveer 20 kg/100 stuks kan worden geoogst.
Schietneiging: middelmatig snel.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1 t/m 6 en 11 t/m 13; normaal tot weinig
gevoelig voor aanslag en glazigheid en vrijwel ongevoelig voor stoomschade; sterk tegen rand.
Kan in het oogstbare stadium vrij veel geel blad geven.
B / O / - / - / - — Juliet

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Voldoet vrij goed in de late zomer- en vroege herfstteelt en redelijk in de normale herfstteelt als
voor begin december wordt geoogst. Kan dicht worden geplant. Is wegens het gevaar voor door
schieten niet geschikt om voor 15 augustus te worden gezaaid.
Gewas: tamelijk gladbladig, vrij dikbladig, vrij dof normaal tot donkergroen, niet anthocyaanhou
dend, compact tot zeer compact, normaal afstaand blad, normale groeisnelheid, normaal open
tot iets gesloten bovenkant, goed gesloten onderkant. Dit compacte type dient zodanig geteeld
te worden dat de omvang bevorderd wordt, daar anders de kroppen te klein kunnen blijven. Een
hoge E.C. in de grond is gewenst om glazigheid tegen te gaan. De kropvorming komt voldoende
vroeg op gang om dit ras bij 17 à 18 kg/100 stuks te kunnen oogsten.
Schietneiging: middelmatig snel.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1 t/m 7 en 10 t/m 12; weinig gevoelig
voor aanslag; matig sterk tegen rand; vrijwel ongevoelig voor stoomschade. Vrij gevoelig voor
glazigheid in de herfstteelt.
- / - / - / B / B — Karma

Kw.r. 1979. K: Rijk Zwaan B.V., De Lier.

Voldoet vrij goed in de voorjaarsteelt, de late voorjaars- en vroege zomerteelt. Vooral geschikt
voor de oogstperiode april en mei als in de teelt op grote kroppen wordt gemikt. Geeft in de late
voorjaarsteelt een kleinere krop en wat meer rand en aanslag.
Gewas: gebobbeld blad, dunbladig, vrij donkergroen tot donker grijsgroen, niet anthocyaanhou
dend, veel omvang, groeit zeer snel, vrij gesloten bovenkant, vrij platte normaal gesloten wat ble
ke onderkant met een groot snijvlak. Kan niet dicht worden geplant. Kan in het oogststadium in
de kas slecht worden bewaard. Geeft doorgaans een goed gevuld hart bij 19 kg/100 stuks.
Schietneiging: zeer traag.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1, 2, 4, 5, 6 en 15; sterk tegen rand; nor
maal gevoelig voor aanslag; weinig gevoelig voor glazigheid; weinig gevoelig voor stoomschade.

104

kropsla

0 /- /- / - / B — Leona

Kw.r. 1982. K: Rijk Zwaan B.V., De Lier.

Voldoet redelijk in de late zomer- en vroege herfstteelt en vrij goed in de late voorjaars- en zomerteelt.
Gewas: iets gebobbeld blad, vrij dunbladig, matig glanzend tot dof en midden- tot vrij donker
groen, niet anthocyaanhoudend, platte en iets geschouderde wat grove gesloten onderkant, vrij
trage tot normale groeisnelheid, open bovenkant, voldoende gevulde krop (boven 20 kg/100
stuks als minimum oogstgewicht aanhouden), compacte krop. Kan vrij dicht worden geplant.
Schietneiging: zeer traag.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1 t/m 7 en 10 t/m 12; normaal gevoelig
voor aanslag, rand, glazigheid en geel blad; weinig gevoelig voor stoomschade.
B / - / - / - / - — Luro

Kw.r. 1976. K: Sluis Et Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Voldoet vrij goed in de late zomer- en vroege herfstteelt. Kan bij zaaien voor 20 augustus gaan
doorschieten. Kan niet dicht worden geplant. Kan, indien met zorg behandeld, gebruikt worden
voor de teelt van zware sla waarvoor dit ras, doordat het kroppen van grote omvang geeft, eigen
lijk uitsluitend geschikt is (teelt voor binnenlandse consumptieveilingen).
Gewas: tamelijk gladbladig, vrij dunbladig, tamelijk glanzend en vrij lichtgroen, niet anthocyaan
houdend, veel omvang, iets opgericht, tamelijk snelle groei, matig gesloten bovenkant en redelijk
goed gesloten onderkant. De kropvulling komt pas laat op gang.
Schietneiging: tamelijk traag.
Zaadkleur: zwart.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1 t/m 5, 7 en 10 t/m 13; matig sterk te
gen rand; weinig gevoelig voor stoomschade en glazigheid. Is, als met vrij zout water wordt gego
ten, gevoelig voor natrand.
B / - / - / A / - — Marcia

Kw.r. 1981. K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Voldoet vrij goed in de late zomer- en vroege herfstteelt en goed in de voorjaarsteelt. Is wegens
het gevaar voor doorschieten niet geschikt om voor 15 augustus te worden gezaaid. Kan dicht
worden geplant.
Gewas: vrij gladbladig, vrij dikbladig, dof normaal geelgroen, niet anthocyaanhoudend, compact
tot zeer compact, horizontaal afstaand blad, middelmatige groeisnelheid, goed gesloten onder
kant, weinig gesloten en goed gevulde bovenkant. In de voorjaarsteelt is 20 kg/100 stuks het mi
nimum aanbevolen oogstgewicht. Dit compacte type dient zodanig te worden geteeld, dat de
omvang bevorderd wordt.
Schietneiging: middelmatig snel.
Zaadkleur: zwart.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1 t/m 7 en 10 t/m 12; vrij gevoelig voor
aanslag; wat gevoelig voor glazigheid; vrij sterk tegen rand; matig gevoelig voor stoomschade.
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- / - / - / B / - — Mir

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

Voldoet vrij goed in de voorjaarsteelt.
Gewas: gladbladig, dunbladig, helder normaal groen, niet anthocyaanhoudend, vrij compact, iets
opgericht, groeit vrij snel, gesloten onderkant; stevige sla. Kan normaal tot vrij dicht worden ge
plant. Als minimum oogstgewicht dient 21 kg/100 stuks aangehouden te worden.
Schietneiging: vrij snel; nog voldoende traag voor de oogst tot eind april.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1, 2, 3, 5, 6 en 11 t/m 13; vrij sterk tegen
rand, aanslag en glazigheid; weinig gevoelig voor stoomschade.
- / O / O / O / - — Montana

Kw.r. 1981. K: Leen de Mos B.V., 's-Gravenzande.

Voldoet redelijk in de normale en late herfstteelt (vooral als pas na half december wordt geoogst),
de winterteelt en de voorjaarsteelt (vooral voor de oogst in maart).
Gewas: vrij gladbladig, dunbladig, wat dof normaal groen, niet anthocyaanhoudend, normaal van
omvang, iets opgericht, vrij snelle groei, vrij open bovenkant, zeer goed gesloten en wat puntige
onderkant, klein snijvlak. Kan wat dichter worden geplant dan de meeste andere herfstrassen.
Heeft vrij lange, fijne nerven, waardoor bij zeer weinig licht en relatief te hoge temperaturen toch
een wat graterig produkt kan ontstaan, hetgeen echter heel weinig voorkomt. Lijkt qua uiterlijk
zeer veel op Panvit. Geeft bij vrij jong oogsten gemakkelijk een losse krop. Pas als bij 21 kg/100
stuks wordt geoogst, heeft het produkt voldoende hartvulling.
Schietneiging: tamelijk traag.
Zaadkleur: zwart.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1 t/m 7 en 10 t/m 13; matig sterk tegen
rand (lijkt wat gevoeliger dan Panvit); weinig gevoelig voor aanslag; wat gevoelig voor glazigheid;
weinig gevoelig voor stoomschade
- / A / B / B / - — Nanda

Kw.r. 1983. K: Sluis & Groot Research, Enkhuizen.
V: C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Voldoet goed in de herfstteelt en vrij goed in de winterteelt (ook voor zware sla) en in de voor
jaarsteelt. Het donkere, dikke blad en de tragere groei in de winter en in het voorjaar zijn de nade
len van Nanda. Kan dicht worden geplant.
Gewas: gladbladig, zeer dikbladig, donker dofgrijsgroen met een goed geel hart als boven de
18 kg per 100 stuks wordt geoogst, niet anthocyaanhoudend, compacte krop, onderste blad op
gericht (blijkt in de praktijk een goede ontsnappingsresistentie tegen aanslag te geven), tamelijk
trage groei, tamelijk gesloten bovenkant, fijn van nerf, goed tot zeer goed gesloten onderkant.
Moet boven de 18 kg per 100 stuks geoogst worden, daar bij een lager gewicht het donkergroene,
dikke buitenblad de kleine gele krop te veel overheerst en de kropvorming gering is.
Schietneiging: tamelijk traag.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1 t/m 7 en 10 t/m 12; vrij sterk tot sterk
tegen rand; zeer weinig gevoelig voor aanslag; wat gevoelig voor glazigheid (soms stip in het
hart); zeer weinig gevoelig voor geel blad en vrijwel ongevoelig voor stoomschade.
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- / - / - / A / - — Norden

Kw.r. 1985. K: Enza Zaden, Enkhuizen.

Voldoet goed in de voorjaarsteelt, ook als bij een wat lager gewicht dan 20 kg per 100 stuks (dus
ongeveer 17 kg) moet worden geoogst.
Gewas: tamelijk gladbladig, dunbladig, helder donkergroen, niet anthocyaanhoudend, compacte
krop, onderste blad ligt plat op de grond, snelle groei, tamelijk gesloten bovenkant, wat bleke
en goed gesloten onderkant. Vormt al in een betrekkelijk jong stadium een behoorlijke krop. Kan
dicht worden geplant.
Schietneiging: middelmatig snel.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1 t/m 7 en 10 t/m 12; matig tot vrij sterk
tegen rand; vrij weinig gevoelig voor aanslag; normaal gevoelig voor geel blad; vrij gevoelig voor
glazigheid (vooral onderblad); matig gevoelig voor stoomschade.
- / - / - /A/ - — Pallas

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

Voldoet goed in de voorjaarsteelt als voor 25 april wordt geoogst in verband met doorschieten.
Kan dicht worden geplant.
Gewas: tamelijk gladbladig, dunbladig, helder donkergroen, niet anthocyaanhoudend, vrij weinig
omvang, onderste bladeren plat op de grond, snelle groei, vrij open bovenkant, goed gesloten
en wat bleke onderkant. Is een compact type met een open, vaste krop, die echter pas laat in
de teelt vult. In een vrij rijp stadium oogsten (20 kg/100 stuks of zwaarder) is dan ook geboden.
Schietneiging: zeer snel.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1 t/m 6 en 11 t/m 13; vrij sterk tegen
rand; middelmatig gevoelig voor aanslag; gevoelig voor glazigheid; tamelijk sterk tegen stoom
schade.
- / - /IM/ - / - — Pandora

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

Voldoet vrij goed in de winterteelt. Kan voor oogst begin januari problemen geven in verband met
de gevoeligheid voor glazigheid.
Gewas: vrij gebobbeld, dunbladig, glimmend midden- tot lichtgroen, niet anthocyaanhoudend,
normale omvang tot wat royaal, onderste blad vrij plat op de grond, snelle groei, vrij open boven
kant, goed gesloten en fijne onderkant. Dient niet al te dicht te worden geplant. Is te rangschik
ken in de groep "klassieke" typen. Vult het hart vroeg en goed en kan dan ook vaak vrij jong
worden geoogst (17 kg/100 stuks).
Schietneiging: matig snel tot vrij traag.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1 t/m 7 en 10 t/m 13; sterk tegen rand;
vrij weinig last van aanslag; normaal gevoelig voor geel blad; tamelijk gevoelig voor glazigheid;
gevoeligheid voor stoomschade onbekend.
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- / B / B / - / - — Panlight

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

Voldoet vrij goed in de normale en late herfstteelt en in de winterteelt. Is voor de oogst voor 20
november minder geschikt. Dient wegens de late hartvulling vrij zwaar gesneden te worden
(20 kg/100 stuks).
Gewas: vrij gladbladig, dunbladig, vrij glimmend middengroen, niet anthocyaanhoudend, wat
compacter en wat trager groeiend dan Panvit, iets opgericht, vrij open bovenkant, zeer goed
gesloten en wat puntige, fijne onderkant, kan vrij dicht worden geplant. Lijkt qua type en ge
bruikswaarde veel op Panvit, maar is wat korter en wat trager. De hartvulling komt pas laat op
gang.
Schietneiging: tamelijk traag.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1 t/m 7, 10, 11 en 13; matig tot tamelijk
sterk tegen rand; weinig gevoelig voor aanslag en geel blad; iets gevoelig voor glazigheid en vrij
wel ongevoelig voor stoomschade.
- / A / A /- /- — Panvit

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

Voldoet goed in de normale en late herfstteelt (vooral als pas na eind november wordt geoogst)
en in de winterteelt.
Gewas: vrij gladbladig, dunbladig, tamelijk glimmend normaal groen, niet anthocyaanhoudend,
normaal van omvang, iets opgericht, vrij snelle groei, vrij open bovenkant, zeer goed gesloten
en wat puntige onderkant, klein snijvlak. Heeft vrij lange, fijne nerven, waardoor bij zeer weinig
licht en relatief te hoge temperaturen toch een wat graterig produkt kan ontstaan, hetgeen echter
heel weinig voorkomt. Geeft bij vrij jong oogsten (lichter dan 21 kg/100 stuks) een te losse krop,
wat vooral in de winterteelt problemen geeft bij de veilingkeuring. Is goed bruikbaar voor de teelt
van zware sla in de winter.
Schietneiging: tamelijk traag.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1 t/m 7 en 10 t/m 13; sterk tegen rand;
weinig gevoelig voor aanslag; wat gevoelig voor glazigheid; vrijwel ongevoelig voor stoomschade.
- / B / B / O / - — Pascal

Kw.r. 1982. K: Leen de Mos B.V., 's-Gravenzande.

Voldoet vrij goed in de normale en late herfstteelt en in de winterteelt en redelijk in de voor
jaarsteelt, wanneer op niet gestoomde grond wordt geteeld.
Gewas: gladbladig, dikbladig, normaal tot vrij dof grijsgroen, niet anthocyaanhoudend, vrij com
pact type, onderste blad normaal afstaand, wat open en goed gevuld van boven, normale groeisnelheid, normaal gesloten onderkant, vrij grove nerven. Kan wat nauwer worden geplant. Het
hart groeit pas vrij laat vol; oogsten boven 20 kg per 100 stuks wordt aanbevolen.
Schietneiging: middelmatig snel.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1 t/m 6 en 11 t/m 13; tamelijk sterk te
gen rand; wat gevoelig voor glazigheid; tamelijk gevoelig voor stoomschade; normaal tot nogal
gevoelig voor aanslag. Kan in het oogstbare stadium vrij veel geel blad geven.
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— / — / — /IM/ — — Plaza

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

Voldoet goed in de voorjaarsteelt.
Gewas: vrij gladbladig, wat dikbladig, glanzend vrij donkergroen, niet anthocyaanhoudend, platte
en wat geschouderde onderkant, vrij hoge groeisnelheid, matig gesloten bovenkant, goed geslo
ten en wat grove onderkant, normale tot compacte omvang. Kan vrij dicht worden geplant. Het
hart vult vrij vroeg (aanbevolen minimum oogstgewicht 19 kg/100 stuks).
Schietneiging: middelmatig snel.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1 t/m 7 en 10 t/m 13; vrij sterk tegen
rand; vrij weinig gevoelig voor aanslag; weinig gevoelig voor glazigheid; normaal tot vrij weinig
gevoelig voor geel blad; gevoelig voor stoomschade.
B/B/- /B/

Ravel

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

Voldoet vrij goed in de late zomer- en vroege herfstteelt, in de normale en late herfstteelt en in
de voorjaarsteelt. Is echter niet geschikt om voor 20 augustus gezaaid te worden. Geeft bij oogst
na 25 april kans op doorschieten. Kan niet erg dicht worden geplant.
Gewas: gladbladig, dikbladig, vrij donker dof- tot grijsgroen, niet anthocyaanhoudend, vrij veel
omvang, onderste blad niet plat op de grond, matig snelle groei, matig gesloten bovenkant, vrij
grove nerven, redelijk gesloten onderkant. Groeit in de winterteelt doorgaans opgerichter en geeft
in de oogst tussen half december en begin maart een graterig produkt. In de voorjaarsteelt is de
kleur veelal wat donkerder. Als minimum oogstgewicht dient, wegens de late hartvulling 20
kg/100 stuks aangehouden te worden.
Schietneiging: middelmatig snel.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1, 2, 3, 5, 6 en 11 t/m 13; sterk tegen
rand; weinig gevoelig voor aanslag; normaal gevoelig voor glazigheid; vrijwel ongevoelig voor
stoomschade. Kan in het oogstbare stadium vrij veel geel blad geven.
— / - / —/A/- — Riant

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

Voldoet goed in de voorjaarsteelt voor oogst tussen 25 februari en begin mei.
Gewas: iets gebobbeld, tamelijk dunbladig, glimmend en midden- tot lichtgroen, niet anthocy
aanhoudend, compact type, onderste blad plat op de grond, snelle groei, matig gesloten boven
kant, goed gesloten en iets geschouderde onderkant, iets grof van nerf. Vormt al in een betrekke
lijk jong stadium een behoorlijke krop (oogst bij + 18 kg/100 stuks). Kan dicht worden geplant.
Schietneiging: middelmatig snel.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1 t/m 6 en 10 t/m 13; vrij sterk tegen
rand; weinig gevoelig voor aanslag; normaal gevoelig voor geel blad; redelijk sterk tegen glazig
heid; gevoeligheid voor stoomschade onbekend.
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- I - I — 1 0 1 - — Rubina

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

Voldoet redelijk in de voorjaarsteelt.
Gewas: vrij gladbladig, vrij dikbladig, tamelijk glanzend en middengroen, niet anthocyaanhoudend, platte en wat geschouderde onderkant, redelijk gesloten en wat grove onderkant, tamelijk
gesloten bovenkant, gevulde krop, is een groot en soms wild type. Moet vrij ruim worden ge
plant. Is oogstbaar bij 19 kg/100 stuks.
Schietneiging: tamelijk snel.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1 t/m 7 en 10 t/m 13; vrij weinig gevoelig
voor aanslag; normaal gevoelig voor geel blad; matig gevoelig voor rand en glazigheid; gevoelig
voor stoomschade.
- / - / B I - I - — Saffier

Kw.r. 1981. K: Enza Zaden, Enkhuizen.

Voldoet vrij goed in de winterteelt op gronden waar glazigheid doorgaans geen probleem vormt.
Gewas: vrijwel gladbladig, vrij dikbladig, midden- tot donker geelgroen, niet anthocyaanhoudend, golvende bladrand, onderste blad normaal afstaand tot vrij plat op de grond, open boven
kant, vrij veel tot normale omvang, groeit snel, gevulde krop (oogstbaar bij 19 kg/100 stuks),
gesloten onderkant, grof van nerf, geschikt voor normale plantafstand.
Schietneiging: zeer snel.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1 t/m 4, 6, 7 en 10; tamelijk sterk tegen
rand; normaal gevoelig voor aanslag; in het oogstbare stadium soms vrij veel geel blad; tamelijk
gevoelig voor glazigheid; tamelijk sterk tegen stoomschade.
B / - / - / - / A — Salina

Kw.r. 1977. K: Leen de Mos B.V., 's-Gravenzande.

Voldoet vrij goed in de late zomer- en vroege herfstteelt en goed in de late voorjaars- en zomerteelt. Kan zonder gevaar voor doorschieten ook gedurende de langste dagen worden gezaaid en
geteeld.
Gewas: tamelijk gladbladig, dunbladig, vrij dof donkergroen, niet anthocyaanhoudend, matige
omvang, onderste bladeren plat op de grond, tamelijk snelle groei, tamelijk open bovenkant, goed
gesloten onderkant. Kan dicht worden geplant. Wordt in de vroege herfstteelt (oogst oktober)
gemakkelijk los en graterig. Heeft pas bij 20 kg/100 stuks voldoende kropvulling.
Schietneiging: zeer traag.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1, 3, 4, 6, 11 en 12; sterk tegen rand;
wat gevoelig voor aanslag; matig gevoelig voor stoomschade; weinig gevoelig voor glazigheid.
Heeft in het oogstbare stadium normaal tot vrij veel geel blad.
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A /- /- /- / A — Sitonia

Kw.r. 1984. K: Enza Zaden, Enkhuizen.

Voldoet goed in de late zomer- en vroege herfstteelt en in de late voorjaars- en zomerteelt. Kan
zonder gevaar voor doorschieten ook gedurende de langste dagen worden gezaaid en geteeld.
Gewas: tamelijk gladbladig, tamelijk dikbladig, vrij dof en midden- tot lichtgroen, niet anthocyaanhoudend, matige omvang, onderste bladeren vrij plat op de grond, matig snelle groei, open
en redelijk gevulde bovenkant, normaal gesloten onderkant en wat grove nerf. Kan vrij dicht wor
den geplant. Doordat de kropvulling pas laat op gang komt moet 20 kg/100 stuks als aanbevolen
minimum oogstgewicht worden aangehouden.
Schietneiging: zeer traag.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1, 5 en 7; soms wat gevoelig voor rand;
weinig gevoelig voor aanslag en geel blad; matig gevoelig voor stoomschade; normaal gevoelig
voor glazigheid.
- /N/ - / - / - — Sorbon

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

Voldoet vrij goed tot goed in de normale en late herfstteelt.
Gewas: iets gebobbeld blad, middelmatig dikbladig, glanzend middengroen, niet antocyaanhoudend, vrij platte onderkant, hoge groeisnelheid, middelmatig gesloten bovenkant, vrij gesloten en
wat grove onderkant, vrij groot snijvlak, vrij grote krop. Kan niet erg dicht worden geplant. Het
hart vult vrij vroeg, zodat bij 18 à 19 kg per 100 stuks kan worden geoogst.
Schietneiging: snel.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1 t/m 6; vrij sterk tegen rand; middelma
tig gevoelig voor aanslag en geel blad; vrij weinig gevoelig voor glazigheid; gevoeligheid voor
stoomschade onbekend.
B / B / B / - / - — Talent

K: Enza Zaden B.V., Enkhuizen.

Voldoet vrij goed in de vroege herfstteelt (niet voor 20 augustus zaaien in verband met doorschie
ten), de normale en late herfstteelt en in de winterteelt.
Gewas: gladbladig, tamelijk dikbladig, wat dof normaal geelgroen, niet anthocyaanhoudend,
compact type, onderste blad iets los van de grond, matig snelle groei, tamelijk gesloten boven
kant (hoe meer naar de winter, hoe meer open de bovenkant), onderkant voldoende gesloten en
soms wat grof. Kan door de compacte gewasopbouw dicht worden geplant. Het hart groeit in
een jong stadium al vol, zodat bij een laag gewicht (15 à 17 kg/100 stuks) al kan worden geoogst.
Schietneiging: tamelijk snel.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1 t/m 5, 7 en 10 t/m 13; in de vroegere
herfstteelten, als de bovenkant nog sterker gesloten is, tamelijk gevoelig voor rand naarmate de
herfst vordert en in de winter vrij sterk tegen rand; heeft in de herfstteelten vrij veel last van aan
slag en geel blad en in de winterteelt vrij weinig; is matig tot vrij gevoelig voor glazigheid; matig
gevoelig voor stoomschade.
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- / - / - / A / - — Tardisix

Kw.r. 1980. K: Enza Zaden, Enkhuizen.

Voldoet goed in de voorjaarsteelt.
Gewas: tamelijk gladbladig, dunbladig, helder donkergroen, niet anthocyaanhoudend, vrij weinig
omvang, onderste bladeren plat op de grond, snelle groei, open bovenkant, goed gesloten en wat
bleke onderkant. Is een compact type met een open, vaste krop, die echter pas laat in de teelt
vult. Kan dicht worden geplant. Lijkt veel op Pallas, doch onderscheidt zich daarvan door de wat
royalere omvang en de tragere schietsnelheid. Om een produkt te krijgen met voldoende krop,
moet vrij rijp worden geoogst (20 kg/100 stuks).
Schietneiging: zeer traag.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1 t/m6en 11 t/m 13; in de voorjaarsteelt
vrij sterk tegen rand en weinig gevoelig voor aanslag; gevoelig voor glazigheid; kan wat geel blad
geven; weinig gevoelig voor stoomschade.
— /— /N/ — / — — Telamon

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

Voldoet goed in de winterteelt.
Gewas: licht gebobbeld blad, dunbladig, glanzend donkergroen, niet anthocyaanhoudend, vrij
platte onderkant, zeer hoge groeisnelheid, vrij open bovenkant, goed gesloten en vrij grove on
derkant, vrij grote krop. Kan niet te dicht worden worden geplant. De kropvulling komt op tijd
tot stand (aanbevolen minimum oogstgewicht 19 kg/100 stuks).
Schietneiging: middelmatig snel.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1 t/m 7 en 10 t/m 13; matig gevoelig
voor rand; normaal gevoelig voor aanslag en geel blad; vrij gevoelig voor glazigheid; matig gevoe
lig voor stoomschade.
B/ — / - /- /- — Topaas

K: Enza Zaden, Enkhuizen.

Voldoet vrij goed in de vroege herfstteelt. Is niet geschikt om voor 20 augustus te worden
gezaaid.
Gewas: gladbladig, vrij dikbladig, middengroen tot vrij donker grijsgroen, niet anthocyaanhou
dend, veel omvang, onderkant niet plat op de grond, redelijk gesloten en vrij grove onderkant,
matig snelle groei, matig gesloten bovenkant, redelijk gevulde krop. Moet ruim worden geplant.
Als aanbevolen minimum oogstgewicht dient 21 kg/100 stuks te worden aangehouden.
Schietneiging: tamelijk snel.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1 t/m 5, 7 en 10 t/m 13; vrij sterk tegen
rand en aanslag; normaal gevoelig voor geel blad; tamelijk gevoelig voor glazigheid; matig gevoe
lig voor stoomschade.
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- / - / - / - / O — Winalda

Kw.r. 1980. K: Enza Zaden, Enkhuizen.

Voldoet redelijk in de late voorjaars- en zomerteelt.
Gewas: vrij gladbladig, vrij dunbladig, dof en licht geelgroen, niet anthocyaanhoudend, matige
omvang, open van boven, vrij plat, groeit vrij traag, gesloten onderkant. Kan dicht worden ge
plant.
Doordat het hart doorgaans traag vult dient 20 kg/100 stuks als minimum oogstgewicht aange
houden te worden.
Schietneiging: zeer traag.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1 t/m 4, 6, 11 en 12; sterk tegen rand;
vrij weinig last van aanslag; vrij veel geel blad; normaal gevoelig voor glazigheid; tamelijk sterk
tegen stoomschade.
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Meloen
(Cucumis meto LJ
De meloen is een oud cultuurgewas waarin in de loop der tijd veel is veredeld.
In Nederland kwam de meloen rond de eeuwwisseling reeds voor in de teelt onder platglas. Na
1940 werd dit gewas steeds meer onder staand glas geteeld. In de zestiger jaren is de meloenen
teelt sterk afgenomen ten gevolge van fusariumaantasting.
In de jaren 1980 tot en met 1982 was het met meloenen beteelde areaal 45 à 60 ha, hetgeen minder
dan 0,5 %o was van het totale areaal meloenen in Europa. De veilingaanvoer was in 1981 en 1982
2,5 à 3 miljoen stuks. De veilingomzet bedroeg toen 6 à 7,5 miljoen gulden. De laatste jaren breidde
de teelt zich uit. In 1983 was het areaal 72 ha en in 1984 84 ha. De teelttechniek verbeterde (on
derstammen); de teelt op substraat (steenwol) bleek goed mogelijk; steeds meer radijstelers probe
ren met een korte teelt meloenen te "overzomeren". In 1984 werd van ruim 80 ha een oogst van
4,2 miljoen stuks gehaald die tegen 8,4 miljoen gulden werd verhandeld. De teelt vindt hoofdzake
lijk plaats in het Westland. Ongeveer 75% van de totale produktie wordt op de drie Westlandse
veilingen aangevoerd. Door de stijgende energieprijzen heeft de laatste jaren enige teeltverlating
plaatsgevonden. Tegenwoordig zijn juli, augustusen september, doch vooral augustus, de belang
rijkste aanvoermaanden, onder andere ook doordat veel radijstelers 's zomers snijbloemen telen.
De in Nederland geteelde meloenen zijn voor meer dan 75% voor binnenlands verbruik bestemd
en vormen ongeveer 15% van de totale binnenlandse consumptie. Vooral na half juli kunnen de
prijzen voor het Nederlandse produkt vrij laag zijn ten gevolge van de buitenlandse concurrentie.
De teelt van meloenen vindt tegenwoordig vrijwel uitsluitend plaats onder staand glas. Naast de
klimmende teelt, vooral bij rassen van het type Ogen en Galia, komt ook de liggende teelt voor.
De meloen vraagt tijdens de teelt hoge temperaturen, zowel in als boven de grond. Telen op een
broeiveur of op grondverwarming of matverwarming is dan ook, vooral bij de vroegere teelten,
geboden. Voorts dient voor bestuiving door bijen gezorgd te worden. De teelt op steenwol vindt
steeds meer plaats. Onderzoek leerde de laatste jaren namelijk dat de mogelijkheden op steenwol
groot zijn. Het aantal geoogste vruchten was groter dan in grond, doch het gemiddeld vruchtge
wicht lager. Grofvruchtigere rassen zijn op steenwol gewenst.
De belangrijkste schimmelziekten zijn fusarium-verwelkingsziekte (Fusarium oxysporum f. sp.
melonis), zwart wortelrat (Phomopsis sderotioides), mycosphaerella (Didymella bryoniae), botrytis of grauwe schimmel (Botrytis cinerea), meeldauw (Sphaerotheca fuiigineaj, sclerotiënrot
(Sclerotinia sclerotiorum) en rhizoctonia (Rhizoctonia solani).
Vooral de eerste twee zijn moeilijk te bestrijden en hebben in het verleden mede de meloenenteelt
in belangrijkheid doen afnemen. Stomen en enten zijn de enige, zij het dure, oplossingen voor deze
problemen bij de teelt in grond. De laatste jaren leeft de teelt weer op, onder andere door bestrijding
van fusarium via warmtebehandeling van het zaad, door gebruik van resistente onderstammen,
door de introductie van de eerste goede fusariumresistente rassen en door de teelt op steenwol.
Wortelknobbelaaltje of knol (Meloidogyne sppjkan een gewas meloenen ernstig aantasten en de
sastreuze gevolgen hebben. De belangrijkste dierlijke parasieten zijn: spint, trips, witte vlieg, blad
luizen en mineervlieg. Resistentie tegen één of meer van deze plagen komt in de huidige cultuurras
sen nog niet voor. De belangrijkste fysiogene afwijkingen zijn: scheve vruchten, vergrote stempelpunten (apekontjes) en scheutloosheid. Bij deze verschijnselen komen flinke rasverschillen voor.
In vergelijking met hoofdgewassen als tomaat en komkommer heeft meloen het voordeel van een
vrij vlakke arbeidsfilm en een geringere arbeidsbehoefte. Een nadeel is dat de benodigde arbeid
slechts door vakmensen kan worden verricht en dat los personeel moeilijk in te zetten is.
Oogstvervroeging, verbetering van de kwaliteit (aroma en suikergehalte) en vergroting van de
oogstzekerheid (resistentie tegen fusarium en zwart wortelrot) kunnen de meloenenteelt in be
langrijkheid doen toenemen.
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Rassentabel met rubricering naar teeltwijze
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
ras
Enkele Net
Galia
Ha'on
Ogen
Oranje Ananas
Overgen
Witte Suiker

liggende teelt

klimmende teelt

A

_

—
—
—

A
—

A

B
A
A
B
B
B

De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
A/ - — Enkele Net

Westlandse Enkele Net

Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Voldoet goed in de liggende teelt. Wordt alleen in Nederland geteeld, zowel onder platglas als
onderstaand glas. In het Westland bestaat de veilingaanvoer tegenwoordig voor minder dan 10%
uit vruchten van dit ras. De prijzen die voor de vruchten van dit ras worden betaald zijn meestal
lager dan de prijzen die voor andere, beter smakende rassen worden betaald. Kan vanaf begin
maart worden geplant. Heeft een goede groeikracht en een sterk gewas en is daardoor goed
bestand tegen ongunstige teeltomstandigheden. Zet gemakkelijk en is vroeg oogstrijp (35-40 da
gen tussen bloei en rijping). Ongeveer negen weken na het planten kan worden geoogst. Kan
gemakkelijk een tweede zetting geven. Onder gunstige omstandigheden kunnen per plant in twee
zettingen acht vruchten worden geoogst.
De vrucht is platrond en gemoot, heeft een kurkachtig net op de schil, weegt 1,5-2 kg, heeft lichtoranje vlees en is zeer matig van smaak. Het suikergehalte varieert van 3 tot 5%. Enkele Net is
vatbaar voor meeldauw.
- /B — Galia

K: Experimental Station Sata Neveh, Ya'ar, Haifa, Israël.

Wordt in Nederland door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Hybrideras dat wordt gebruikt voor de klimmende teelt, waarin dit ras vrij goed voldoet. Is door
het hogere gemiddelde vruchtgewicht vooral geschikt voor de teelt op steenwol. De vruchten zijn
bij de teelt in grond vaak wat te zwaar om in de best betaalde sortering te vallen. Heeft een goede
groeikracht met een lang geleed, vrij open gewas. De grote bladeren hebben een wat lichtere
kleur dan die van andere rassen. Vormt gemakkelijk vruchtbloemen en geeft een goede vruchtzet
ting. De vruchten zijn hoogrond tot ovaal, licht geribd en wegen 1 à 1,5 kg per stuk. Is in onrijp
stadium donkergroen en in rijp stadium okergeel, met een duidelijk zichtbaar grijs net. De vrucht
huid is stevig. Het vruchtvlees is lichtgroen en stevig. De steel laat matig snel los. Het suikergehal
te is 8 à 12%. Is zeer smakelijk.
Het ras is ongeveer een week vroeger dan Ha'on. Per plant kunnen in twee zettingen vijf tot zeven
vruchten worden geoogst.
Is resistent tegen meeldauw en weinig gevoelig voor "apekontjes".
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- /A — Ha'on

K: Hazera, Postbus 1565, Haifa, Israël.

Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Voldoet goed in de klimmende teelt. In de liggende teelt blijven de vruchten te klein, hetgeen ook
in de teelt op steenwol het geval is. Tegenwoordig wordt dit ras samen met andere rassen met
vruchten van het type Ogen het meest geteeld. Ongeveer 80% van de totale veilingaanvoer
bestaat uit vruchten van het type Ogen. Kan vanaf begin maart worden geplant. Bij belichting
tijdens de opkweek kan reeds eind februari worden geplant. Bij de zeer vroege teelt valt de bloei
vroeger dan die van Enkele Net, maar de voorsprong wordt door de langere groeiperiode van de
vrucht weer teniet gedaan. Tien tot elf weken na het planten kan worden geoogst. Door cultuur
maatregelen, zoals het aanhouden van een hoge temperatuur ( + 18°C 's nachts) en tijdig en re
gelmatig gieten, moet de groei worden bevorderd.
Vormt bij vroege zaai (weinig licht) veel tweeslachtige bloemen. Naarmate later wordt gezaaid,
wordt dit aantal kleiner. Is zeer vruchtbaar. De zijscheuten worden tot ongeveer 1 m hoogte ver
wijderd. Hoger aan de plant worden de vruchten dan groter. Onder gunstige omstandigheden
kunnen per plant in twee zettingen tot acht goede vruchten worden geoogst.
De vruchten zijn sterk geurend, rond tot hoogrond, licht gemoot, hebben een gladde, dunne, ste
vige schil, wegen 0,5-1,2 kg, hebben groen sappig vruchtvlees en zijn zeer goed van smaak. Het
suikergehalte varieert van 8 tot 12%.
Het ras Ha'on is resistent tegen meeldauw en weinig gevoelig voor "apekontjes".
- / A — Ogen

Haogen, Vremogen

Geïntr.: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen.

Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Voldoet goed in de klimmende teelt.
Voor de beschrijving van Ogen kan worden verwezen naar Ha'on. Ogen onderscheidt zich van
dit ras door vatbaarheid voor meeldauw, heeft een iets minder sterke groeikracht, zet iets minder
gemakkelijk en is wat gevoeliger voor "apekontjes".
A/B — Oranje Ananas

Tijgerananas

Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Voldoet goed in de liggende en vrij goed in de klimmende teelt. Samen met Witte Suiker levert
dit ras enkele procenten van de totale veilingaanvoer. Kan vanaf begin maart worden geplant.
Wordt echter meestal wat later geplant. In de vroege teelten wordt een rustige, niet te zwakke
groei verkregen en is de vruchtbaarheid goed.
Het gewas is sterk evenals de groeikracht. Bloeit later dan andere rassen en zet minder gemakke
lijk dan Enkele Net. Ongeveer twaalf weken na het planten valt de eerste oogst. Geënte planten
zijn meestal iets vruchtbaarder dan ongeënte. Onder gunstige omstandigheden kunnen per plant
in twee zettingen zes vruchten worden geoogst. Bij de latere teelten wordt slechts één zetsel ver
kregen.
De vruchten zijn iets hoogrond, gemoot en hebben geen net op de schil. De schil is crèmekleurig
met scherp begrensde groene vlekken, die tijdens de rijping oranjerood doorkleuren.
De vruchten wegen 1,5-2,5 kg. Het vruchtvlees is oranje, sappig en stevig en heeft een zeer goe
de smaak. Het suikergehalte varieert van 8 tot 12%. Oranje Ananas is vatbaar voor meeldauw.
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- / B — Overgen

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

Voldoet vrij goed in de klimmende teelt.
Is een hybrideras dat resistent is tegen de fysio's 0 en 1 van de fusariumschimmel en tegen meel
dauw. Is van het type Ogen. Kleurt in het algemeen wat sneller door dan Ha'on en Ogen, waar
door wat frequenter oogsten (weekends) nodig kan zijn. Ook is het suikergehalte van de vruchten
soms een fractie lager dan dat van Ha'on en Ogen. Voor de verdere beschrijving kan verwezen
worden naar Ha'on. Overgen onderscheidt zich van dit ras door resistentie tegen fusarium.
Van de hybride Overgen komen diverse selecties voor van de ouderlijnen. De bekendste en meest
bruikbare combinatie wordt onder de naam Overgen Panogen verhandeld en is in de praktijk geïn
troduceerd als No. 406.
A/B — Witte Suiker

Guernsey Conqueror, Honey Dew, Westlandse Suiker

Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Voldoet goed in de liggende en vrij goed in de klimmende teelt. Samen met Oranje Ananas levert
dit ras enkele procenten van de totale veilingaanvoer. Kan met belichting tijdens de opkweek reeds
eind februari worden geplant. In de wat latere teelten komt dit ras vaker voor dan in de vroegere.
De groeikracht is sterk vergelijkbaar met Enkele Net, doch het gewas is wat zwakker. Zet minder
gemakkelijk dan Enkele Net. Ongeveer twaalf weken na het planten kan worden geoogst. Vroegtij
dig afsterven komt vaak voor, waardoor de tweede zetting vaak niet tot stand komt. Onder gunstige
omstandigheden kunnen in twee zettingen per plant tot zeven vruchten worden geoogst.
De vruchten zijn iets hoogrond, niet gemoot en hebben een licht net op de schil. De schil van
de rijpe vrucht is lichtgeel. De vruchten wegen 1,5-2,5 kg. Het vruchtvlees is groen en goed van
smaak. Het suikergehalte kan tot 15% oplopen. Witte Suiker is vatbaar voor meeldauw.

Onderstammen
Wanneer de kans groot is dat het gewas door fusarium wordt aangetast, verdient het aanbeveling
om op een tegen fusarium resistente onderstam of op een ander resistent meloenenras te enten.
Als men een meloenenras wil gebruiken zal dit ras resistent moeten zijn tegen de twee in Neder
land voorkomende fysio's van fusarium. Bij gebruik van een meloenenras of bij gebruik van
Benincasa cerifera L. behoeft geen rank van de onderstam te worden aangehouden, hetgeen bij
Cucurbita ficifolia wel nodig is.
De meest gebruikte onderstammen zijn tegenwoordig Benincasa cerifera L. en Cucurbita ficifolia
L. Hiervan wordt Benincasa cerifera L. verreweg het meest als onderstam gebruikt, tegenwoordig
op flinke afstand gevolgd door Cucurbita ficifolia L.
Benincasa cerifera L.
Deze vanouds bekende onderstam wordt tegenwoordig weer overwegend gebruikt. Er behoeft
geen onderstamrank te worden aangehouden. Tijdens koude zomers kan zwakke groei, soms ge
volgd door afsterving, optreden. Het zaad kiemt ongelijk. De onderstam moet dan ook enkele da
gen eerder gezaaid worden dan het te enten ras.
Cucurbita ficifolia L.
Deze soort wordt veel gebruikt als onderstam voor augurk en komkommer en minder vaak als on
derstam voor meloen. Bij deze soort moet een rank van de onderstam worden aangehouden het
geen bij de teelt onder staand glas al gauw een onoverzichtelijk geheel geeft. Bovendien moet de
onderstam ongeveer tien dagen eerder gezaaid worden om tegelijk met het meloenenras entbaar
te zijn. Een voordeel van deze onderstam is de, zij het geringe, tolerantie voor zwart wortelrat.
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(Capsicum annuum LJ
In de jaren zeventig is de teelt van paprika onder glas in Nederland snel gegroeid. In 1975 was
het areaal ongeveer 250 ha, waarvan 160 ha in de stookteelt, ongeveer 10 ha in de koude teelt
en rond 80 ha in de herfstteelt. De aanvoer en de veilingomzet waren in dat jaar respectievelijk
23.000 ton en vijftig miljoen gulden. De laatste vier jaar zette de groei van dit gewas qua areaal
nog verder door naar 350 à 400 ha (exclusief het areaal van + 10 ha Spaanse pepers) en een
veilingomzet die in 1982, als de scherpe paprika (Spaanse pepers) wordt meegerekend, op 130
miljoen gulden uitkwam. In 1983 en 1984 waren de veilingomzetten bijna 140, respectievelijk bijna
170 miljoen gulden. De groei vond in het begin van de jaren tachtig in alle teeltwijzen plaats, maar
vooral in de zomer- en de herfstteelt. In het seizoen 1980/1981 werd in de maanden november
tot en met februari ongeveer 170 ha aangeplant; in de maanden maart tot en met juni ongeveer
80 ha en in de maanden juli en augustus ongeveer 110 ha. In 1984 waren die getallen respectieve
lijk 190 ha, 115 ha en 70 ha. De herfstteelt vervroegde wat doordat in juni meer werd tussengeplant dan enige jaren geleden.
Het belangrijkste teeltgebied is het Zuidhollands glasdistrict met ongeveer 70% van het totale
areaal. Vooral in de omgeving van Breda en Tiel wordt paprika de laatste jaren geteeld in een zomerteelt na stookteelt van aardbeien. Voorts zien we een uitbreiding van de paprikateelt in de om
geving van Venlo als gevolg van de inkrimping van het augurkenareaal.
De aanvoer vindt plaats in de maanden maart tot en met december. Over de gehele aanvoerperiode lag het percentage dat groen werd geoogst de laatste jaren op ongeveer 40% (de tendens is
naar een lager percentage) en het percentage dat rood werd geoogst op 50 à 55%. De overige
5 à 10% bestond uit de kleuren geel, wit en paars. Rassen met gele, witte en paarse vruchten
werden vooral de laatste jaren in het sortiment opgenomen. In 1984 waren de arealen geel, wit
en overige respectievelijk 23 ha, 8 ha en 1 ha.
In Nederland worden voornamelijk rassen met zoete (niet scherpe) vruchten geteeld. Deze rassen
produceren dikwandige, geblokte, niet conische vruchten. De witte vruchten zijn niet van het ge
blokte, doch van het Hongaarse, puntige model. De teelt van scherpe, langwerpige, puntige pa
prika's met een hoog capsaïcine-gehalte (Spaanse pepers) is relatief onbelangrijk en vindt ver
spreid over het Zuidhollands glasdistrict, vooral in wat oudere kassen, plaats.
De goede kwaliteit van de Nederlandse paprika maakt deze tot een sterk exportprodukt (goed mo
del, dikke vruchtwand, lang houdbaar). Ongeveer 75% van de produktie wordt geëxporteerd naar
geheel West-Europa, doch West-Duitsland en Engeland zijn onze grootste afnemers met respec
tievelijk + 40 en +25% van het geëxporteerde kwantum. Overigens nemen de Scandinavische
landen ook nog +20% voor hun rekening. Voorts gaat 6% van de geëxporteerde hoeveelheid
naar België en Luxemburg. Een nieuwe klant van de Nederlandse paprikatelers is de Verenigde
Staten, die in 1984 4% van onze export importeerde.
Ziekten, plagen en andere afwijkingen spelen een grote rol bij de gebruikswaarde van een ras.
De belangrijkste schimmelziekten zijn meeldauw (Leveillula taurica), botrytis of grauwe schimmel
(Botrytis cinerea), sclerotiënrot (Sclerotinia sclerotiorum), fusarium-voetziekte (Fusarium solani)
en voet- en wortelrot (Phytophthora capsici). Van de virusziekten die in dit gewas voorkomen zijn
alleen de paprikastammen van het tabaksmozaïekvirus (T.M.V.) belangrijk. Dierlijke parasieten
komen in grote verscheidenheid in de paprikateelt voor. De belangrijkste zijn bladluizen, spint,
trips, rupsen, begoniamijt, wantsen, witte vlieg en mineervlieg. Verschillen in de gevoeligheid tus
sen de rassen voor genoemde ziekten en plagen zijn er vrijwel niet. Van de fysiogene afwijkingen
speelt in de vroege stookteelt vooral de gevoeligheid voor neusrot, stip, krimpscheurtjes, staartjes
(uitgegroeide stampers) en binnengroei een belangrijke rol bij de rassenkeuze. In de herfstteelt
zijn stip (groenachtige bruine vlekjes van enkele mm doorsnede in de vruchtwand) en de gevoelig118
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heid voor vroegtijdig afsterven de belangrijkste niet-parasitaire afwijkingen. Er zijn rasverschillen
in de gevoeligheid voor de meeste van deze afwijkingen.
In vergelijking met andere gewassen (tomaat en komkommer) is de paprikateelt aantrekkelijk we
gens de gunstige arbeidsverdeling (vrij trage groei en keuzemogelijkheid tussen groen en rood
oogsten). De huidige rassen leveren een goed produkt, doch hebben het nadeel dat zowel de peri
ode tussen zaaien en planten (tot twaalf weken) als die tussen planten en eerste oogst (tot drie
en een halve maand in de vroege stookteelt bij rijp oogsten) erg lang is. Het plantgoed is daardoor
relatief duur en voordat er geoogst wordt heeft de teelt al veel gekost. Vooral bij de vroege stook
teelt is verkorting van deze perioden belangrijk, zodat later gezaaid en geplant er veel energie
bespaard kan worden, of een hogere produktie behaald kan worden. Ervaringen hebben de
laatste twee jaar geleerd dat de teelt op substraat (steenwol) in deze wat mogelijkheden biedt,
doordat de gewassen op steenwol doorgaans sneller in produktie komen. In 1983 en 1984 werd
ongeveer 65% van het areaal stookteelt op steenwol uitgevoerd.
Met het huidige rassensortiment kunnen de telers zeer behoorlijke resultaten behalen. Verbeterin
gen van de rassen zijn gewenst waar het gaat om vroegheid, produktiviteit en resistenties tegen
ziekten, plagen en fysiogene afwijkingen (vooral tegen de paprikastammen van het T.M.V., stip,
staartjes en krimpscheuren). Al naar gelang het tijdstip van planten wordt onderscheid gemaakt
tussen de stook-, hete lucht- en koude teelt en de herfstteelt. Na de toelichting op de verschillen
de teeltwijzen volgen de rasbeschrijvingen.

Stookteelt
Zaaitijd: 25/9-5/11, planttijd: 20/11-1/2, oogsttijd: 25/2-15/11.
De stookteelt is voor paprika de belangrijkste teeltwijze met een areaal van + 190 ha, hetgeen
ongeveer 50% van het totale areaal is. Van deze teeltwijze die vooral in het Zuidhollandse glas
district voorkomt, is ongeveer 75% van de totale jaarlijkse produktie afkomstig. Ongeveer 60%
wordt groen geoogst. De laatste jaren bestond er een toenemende belangstelling voor de oogst
van rode vruchten. Het eerste zetsel wordt soms nog groen geoogst (aanvoer in de maanden
maart en april). Naarmate het seizoen vordert, wordt meer rood geoogst, terwijl het laatste zetsel
in de herfst volledig rood wordt geoogst. Steeds vaker echter wordt vanaf het begin van de oogst
rood geoogst. Stip en krimpscheurtjes in het eerste zetsel wordt dan ook steeds meer, ook in de
stookteelt, een probleem. Dat er een toenemende belangstelling bestond voor rood oogsten,
kwam doordat de marktpositie van Nederlandse rode paprika's sterker was dan die van de groe
ne.
De stookteelt van paprika is een relatief dure teeltwijze in vergelijking tot de stookteelt van tomaat
en komkommer. Dit wordt vooral veroorzaakt door de lange opkweekperiode en de vrij hoge tem
peraturen die tijdens de teelt moeten worden aangehouden. In de maanden januari en februari
wordt tegenwoordig veel geschermd met plastic folie om energie te besparen. Ook de tijdsduur
tussen het planten en de eerste oogst is lang. Een ander kenmerk van deze teeltwijze is de lange
teeltduur (soms elf maanden). De paprikastammen van het tabaksmozaïekvirus (T.M.V.) behoren
tot de moeilijke ziekten in de stookteelt. Zeer hygiënisch werken, o.a. ontsmetting van handen
en gereedschap met eiwitrijke melk is een noodzaak om uitbreiding tegen te gaan. Voor de be
langrijkste schimmelziekten wordt verwezen naar de algemene inleiding van dit hoofdstuk. Be
langrijke niet-parasitaire afwijkingen zijn in de stookteelt stip, staartjes en krimpscheurtjes; afwij
kingen die vooral vroeg in de teelt voorkomen en de dure, tere primeurs kwalitatief aantasten.
De laatste jaren is er een groeiende belangstelling voor de teelt van paprikarassen waarvan de rijpe
vruchten geel zijn. In de stookteelt van 1978 was het areaal gele paprika ongeveer 2,5 ha. In 1979
was dit het dubbele. Een uitbreiding tot ruim 15 ha in de laatste jaren werd gerealiseerd in de
stookteelt. Ook wordt de laatste jaren plaatselijk de witte paprika in de stookteelt in het teeltplan
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opgenomen. Dit is het langwerpige, puntige, crèmekleurige, Hongaarse type. Het areaal bedroeg
daarvan de laatste jaren in de stookteelt 3 à 4 ha. Een langzame groei in belangrijkheid ligt voor
de witte paprika de komende jaren in de lijn der verwachting. In 1981 en 1982 tenslotte vond ook
wat aanvoer van paarse paprika uit de stookteelt plaats. In 1983 en 1984 breidde de teelt zich
enigszins uit (tot 1 à 2 ha).

Hete lucht- en koude teelt
Zaaitijd: 1/1-1/4, planttijd: 1/3-20/5, oogsttijd: 1/5-15/10.
Deze teeltwijze is qua areaal de minst belangrijke namelijk 70 à 80 ha, hetgeen ± 20% van het
totaal is. De teeltwijze komt in alle belangrijke centra voor, doch vooral in gebieden met aardbei
enteelt onder glas wordt paprika wel nageteeld. In Limburg is de paprikateelt in deze teeltwijze
de laatste jaren van de grond gekomen als alternatief voor de augurkenteelt. Ongeveer 12% van
het totale jaarlijkse aanbod is van deze teeltwijze afkomstig. Deze teeltwijze is voor de vroegere
hete luchtteelt als het ware en zeer late stookteelt en voor de koude teelt als het ware een vroege
re herfstteelt. Het rassensortiment komt vroeg in de teelt veel overeen met dat voor de stookteelt
en laat in de teelt met dat voor de herfstteelt.
Een belangrijke ziekte in deze teeltwijze is botrytis of grauwe schimmel. Deze schimmel krijgt veel
kans, omdat er meestal onvoldoende kan worden bijgestookt om de luchtvochtigheid binnen de
perken te houden.

Herfstteelt
Zaaitijd: 10/5-5/6, planttijd: 1/7-20/7, oogsttijd: 10/10-25/12.
De herfstteelt is tot 1977 snel in belangrijkheid toegenomen en bleef in 1978 en 1979 vrijwel
constant. In 1980 breidde het areaal weer uit, doch relatief is er niet veel veranderd doordat het
areaal ook in andere teeltwijzen toenam. Deze teelt omvat ongeveer 30% van het totale paprika
areaal en levert 10 à 15% van de totale jaarlijkse aanvoer. Paprikateelt is goed mogelijk na een
hoofdteelt van tomaat of komkommer, mits het hoofdgewas tijdig wordt geruimd. Ook worden
steeds vaker jonge paprikaplanten tussen het oude tomategewas geplant (tussenplanten). Op vrij
grote schaal wordt als het ware reeds in juni geplant voor de herfstteelt ( ± 30 ha). Betrekkelijk
nieuw is de teelt van vroege herfst- of late koude paprika's (planten 1e helft juni) na een hoofd
teelt van wat latere glasaardbeien. Deze teelt was de laatste jaren een succes. In 1979 was het
areaal ± 20 ha en in 1980 was dit al toegenomen tot + 40 ha. In 1983 is deze teelt nog iets toege
nomen.
Een belangrijke ziekte in de herfstteelt is botrytis. Door de gemiddeld hoge relatieve luchtvochtig
heid in dit jaargetijde krijgt deze schimmel extra kans.
Stip op de rode vruchten kan in deze teelt aanzienlijke schade veroorzaken. Gevoelige rassen zijn
in de herfstteelt onaanvaardbaar. Soms treedt nog vroegtijdig afsterven van de planten op, het
geen vooral bij Propa voorkomt. Deze kwaal hangt samen met de plantbelasting, doch in de prak
tijk is gebleken dat het produktieverlies doorgaans erg meevalt daar de kwaal meestal pas laat
in de teelt optreedt.
Door spaanse concurrentie vielen de prijzen in 1983 in november en december erg tegen. Een wat
kleiner areaal ging in 1984 gepaard met goede prijzen. Toch wordt betwijfeld of de herfstpaprikateelt op den duur tegen de spaanse concurrentie bestand zal zijn.
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Rassentabel met rubricering naar teeltwijze
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
ras

Zoete paprika
Autona
Bell boy
Delphin
Goldstar
Herpa
Luteus
Midal
Plutona
Propa
Tango
Violetta
Zoete Westlandse
Bolero
Memphis
Pavane
E 3112
822726
Scherpe paprika
Torito
Vurino
Westlandse Lange Rode

stookteelt

hete lucht- en
koude teelt

N
A
A
A
N
B
B

B
B
B
A
0
N
A
B
A
N
B
0

N
B
A

N
B
A

-

A
A
-

herfst
teelt

B
-

A
0
N
A
-

A
-

B
-

N
B
A

vruchtkleur

groen/rood
groen/rood
groen/rood
groen/geel
groen/rood
groen/geel
wit/oranje
groen/rood
groen/rood
groen/rood
paars
groen/rood
groen/rood
groen/ rood
groen /rood
groen/rood
groen/rood
groen/rood
groen/rood
groen/rood

De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.

Zoete paprika groen/rood
-/B/B — Autona

K: Vandenberg B.V., Naaldwijk.

Voldoet vrij goed in de hete lucht- en koude teelt en in de herfstteelt.
Heeft een vrij sterke groeikracht en vormt een overzichtelijk en stevig gewas. Is middelmatig ge
voelig voor vroegtijdig afsterven in de herfstteelt. Is wat later dan Propa. Is geschikt voor late
herfstteelten.
Vrucht: de vruchten zijn dikwandig, mooi geblokt, in rijpe toestand vrij donkerrood, qua grofheid
vergelijkbaar met die van Propa, vrijwel ongevoelig voor stip op de rode vruchten en zeer stevig.
Is nogal wat gevoeliger voor krimpscheurtjes dan Propa wat een belangrijk nadeel kan zijn.
Produktie: goed (vergelijkbaar met die van Propa).
Ziekten: resistent tegen gewoon T.M.V.; vatbaar voor de paprikastammen van T.M.V.
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-/B/- — Bell boy

K: Peto Seeds Co. Inc., P.O. Box 4206, Saticoy, U.S.A.

Een Amerikaans hybrideras dat door verscheidene Nederlandse bedrijven in de handel wordt ge
bracht.
Voldoet vrij goed in de late hete lucht- en koude teelt. Is vooral geschikt voor wat langere (vroeg
geplante of lang doorgaande) teelten. Bell boy heeft een sterke groeikracht en vormt een vrij vol
en hoog gewas. De gesteltakken zijn vaak vrij slap en vragen meestal extra steun.
Vrucht: de vruchten zijn mooi geblokt, dikwandig, hebben in rijpe toestand een mooie kleur en
zijn fijner dan die van het ras Propa. Toepassen van het twee (drie)- stengelsysteem is nodig; het
gewas is dan overzichtelijker en de vruchten worden grover, waardoor minder knopen worden
geoogst. Stip op de rode vruchten komt niet voor. Vrij sterk tegen krimpscheu rtjes.
Produktie: goed tot hoog; ongevoelig voor vroegtijdige afsterving.
Ziekten: resistent tegen gewoon T.M.V.; vatbaar voor de paprikastammen van T.M.V.
A/B/ - — Delphin

K: Enza Zaden, Enkhuizen.

Een hybrideras dat goed voldoet in de stookteelt en vrij goed in de (vroege) hete luchtteelt.
Heeft een sterke groeikracht en een wat gerekt, doch voldoende overzichtelijk opgebouwd gewas
dat niet snel te vol wordt.
Vrucht: de vruchten zijn goed geblokt (soms wat puntig), dikwandig, in rijpe toestand normaal
tot donkerrood, goed stevig, redelijk sterk tegen stip in de stookteelt, normaal gevoelig voor
krimpscheurtjes en matig gevoelig voor staartjes.
Produktie: goed tot hoog.
Ziekten: resistent tegen gewoon T.M.V.; vatbaar voor de paprikastammen van T.M.V.
- /O/O — Herpa

K: Bruinsma Selectiebedrijven B. V., Naaldwijk.

Een hybrideras dat redelijk voldoet in de koude teelt en in de herfstteelt. Heeft een matige groei
kracht en vormt een overzichtelijk en stevig gewas, dat niet snel te vol wordt.
Vrucht: de vruchten zijn goed geblokt, dikwandig, in rijpe toestand middenrood, groot, goed ste
vig, goed van vorm, iets gevoelig voor stip op de rode vruchten. Heeft weinig last van krimp
scheurtjes.
Produktie: goed.
Ziekten: resistent tegen gewoon T.M.V.; vatbaar voor de paprikastammen van T.M.V.
A/B/- — Plutona

Kw.r. 1984. K: Vandenberg B.V., Naaldwijk.

Een hybrideras dat goed voldoet in de stookteelt en vrij goed tot goed in de hete lucht- en koude
teelt.
Heeft een sterke groeikracht en een goede gewasopbouw (wel vrij vroeg aan de draad). Komt
vrij vroeg in produktie.
Vrucht: de vruchten zijn dikwandig, vrij goed geblokt, vrij goed van vorm (nogal eens fijn en pun
tig), goed van kleur, goed stevig, redelijk sterk tegen stip op de rode vruchten en weinig gevoelig
voor krimpscheurtjes. Het gemiddeld vruchtgewicht is vrij laag.
Produktie: goed tot hoog.
Ziekten: resistent tegen gewoon T.M.V.; vatbaar voor de paprikastammen van T.M.V.
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A/A/A — Propa

K: Stichting Proefstation voor de Tuinbouw onder Glas,
Naaldwijk.

Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Voldoet goed in de late stookteelt, de koude teelt en in de herfstteelt.
Propa is ontstaan uit een kruising tussen het ras California Wonder en een oude Westlandse
tuindersselectie. Het gewas is vrij vol. Voor langdurende teelten is dit ras minder geschikt omdat
het uithoudingsvermogen soms te wensen over laat, doch er zijn selecties van dit ras die voldoen
de sterk groeien. Propa is vroeger dan Bell boy.
Vrucht: de vruchten zijn goed geblokt, maar doorgaans wat langer en puntiger dan die van Zoete
Westlandse. De kleur van de rode vruchten is bij sommige selecties vrij donker. Stip op de rode
vruchten komt bij dit ras vrijwel niet voor, waardoor Propa onder andere bij uitstek geschikt is
voor de herfstteelt. Vrij sterk tegen krimpscheurtjes. Bij zware belasting met vruchten kan in de
herfstteelt echter vroegtijdig afsterven voorkomen.
Ziekten: resistent tegen gewoon T.M.V.; vatbaar voor de paprikastammen van T.M.V.

Overzicht van enkele selecties van het ras Propa met aanbeveling naar teeltwijze
De selecties zijn alfabetisch gerangschikt.
selectie

ingezonden
door

Propa-Carillon
Propa-Deltana
Propa-Propenza
Propa-Rumba

Rijk Zwaan
Vandenberg
Enza Zaden
Rijk Zwaan

stookteelt

—
-

+
-

hete lucht- en
koude teelt

+
+
+
+

herfstteelt

+

+
+

+

+ = geschikt voor de betreffende teeltwijze.
- = niet geschikt voor de betreffende teeltwijze.

Aanbevolen selecties van Propa zijn:
Propa - Carillon

Rijk Zwaan B. V., De Lier.

Rustige groeier (soms iets sterker dan Propa-Rumba), goede gewasopbouw, vrijwel ongevoelig
voor stip; goede produktie; grove, zeer goed geblokte, dikwandige vruchten; donkerrode vruch
ten. Wat gevoeliger voor krimpscheurtjes dan Propa-Rumba.
Propa - Deltana

Vandenberg B. V., Naaldwijk.

Rustige groeier; goede, wat open gewasopbouw; weinig gevoelig voor stip; goede produktie;
grove, wat puntige, dikwandige vruchten; rijpe vruchten donkerrood.
Propa - Propenza

Enza Zaden, Enkhuizen.

Vrij sterke groeier; vrij vol gewas; weinig gevoelig voor stip; goede produktie; grove, goed geblok
te, dikwandige vruchten.
Propa - Rumba

Rijk Zwaan B. V., De Lier.

Rustige groeier; goede, wat open gewasopbouw; weinig gevoelig voor stip; goede produktie;
grove, goed geblokte, dikwandige vruchten.
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N/N/- — Tango (v.h. 756)

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

Een hybrideras dat goed voldoet in de stookteelt en vrij goed in de hete lucht- en koude teelt.
Heeft een matig sterke groeikracht en een goede gewasopbouw (overzichtelijk en stevige gesteltakken). Komt vrij vroeg in produktie.
Vrucht: de vruchten zijn dikwandig, goed geblokt, goed van vorm (soms wat lang en smal), goed
van kleur (in rijpe toestand normaal tot donkerrood), goed stevig, redelijk tot vrij sterk tegen stip
op de rode vruchten, weinig gevoelig voor krimpscheurtjes en iets gevoelig voor staartjes. Het
gemiddeld vruchtgewicht is normaal.
Produktie: goed tot hoog.
Ziekten: resistent tegen gewoon T.M.V.; vatbaar voor de paprikastammen van T.M.V.
B/O/ - — Zoete Westlandse

Westlandse Grote Zoete

Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Voldoet vrij goed in de stookteelt en redelijk in de hete luchtteelt. Zoete Westlandse is evenals
Propa ontstaan uit een kruising tussen California Wonder en een oud Westlands tuindersras. De
planten kunnen, vooral in een lange teelt, zeer groot worden (tot 2,5 m). Het gewas is overzichte
lijk en niet te vol. De groeikracht is goed. In een lange teelt is het uithoudingsvermogen goed.
De gesteltakken zijn stevig. Het blad is vrij groot.
Vrucht: de vruchten zijn zeer goed geblokt, vrij groot, in het onrijpe stadium normaal tot donker
groen en in het rijpe stadium licht- tot normaal rood.
Produktie: goed.
Ziekten en beschadigingen: zeer gevoelig voor stip op de rode vruchten, hetgeen vooral bij de
eerste rode oogst in ernstige mate kan voorkomen, waardoor dit ras minder geschikt is voor de
hete luchtteelt en ongeschikt voor de koude teelt en voor de herfstteelt; vrij gevoelig voor krimpscheurtjes; resistent tegen gewoon T.M.V.; vatbaar voor de paprikastammen van T.M.V.

Overzicht van enkele selecties van het ras Zoete Westlandse met aanbeveling naar teelt
wijze.
De selecties zijn alfabetisch gerangschikt.
selectie

Zoete Westlandse
Zoete Westlandse
Zoete Westlandse
Zoete Westlandse
Zoete Westlandse
Zoete Westlandse

-

Bruinsma Wonder
Calypso Fi
Manto
Martel
Stoket
Tisana

ingezonden door

stook
teelt

Bruinsma
Pannevis
de Mos
de Mos
Royal Sluis
Vandenberg

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

-

+

±

-

+ = geschikt voor de betreffende teeltwijze.
- = niet geschikt voor de betreffende teeltwijze.
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_
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Aanbevolen selecties van Zoete Westlandse zijn:
Zoete Westlandse - Bruinsma Wonder

Bruinsma Selectiebedrijven B. V., Naaldwijk.

Goede groeikracht en uithoudingsvermogen; overzichtelijk gewas; goede produktie; grove, goed
geblokte, dikwandige vruchten; vrij weinig knopen en neusrot; bleekgroene of vrij lichtrode
vruchten.
Zoete Westlandse - Calypso Fi

C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.

Een Fi-hybride binnen de groep Zoete Westlandse.
Voldoende groeikracht en goed uithoudingsvermogen; voldoende overzichtelijk (soms wat te vol)
gewas; goede produktie; grofheid als Zoete Westlandse - Bruinsma Wonder; vruchten goed ge
blokt; vrij weinig knopen en neusrot; middengroen of normaal rode vruchten; is vrij sterk tegen stip.
Zoete Westlandse - Manto

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

Redelijke groeikracht en uithoudingsvermogen; vrij kort en vol gewas; goede produktie; wat fijne
re, goed geblokte, dikwandige vruchten; vrij veel knopen; weinig neusrot; normaal groene of
licht- tot normaal rode vruchten.
Zoete Westlandse - Martel

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

Voldoende groeikracht en goed uithoudingsvermogen; overzichtelijk gewas; goede produktie;
vruchten wat grover dandie van Zoete Westlandse - Bruinsma Wonder (4% zwaarder); goed geblok
te, dikwandige vruchten; vrij weinig knopen en neusrot; middengroene of normaal rode vruchten.
Zoete Westlandse - Stoket

Royal Sluis, Enkhuizen.

Redelijke groeikracht en uithoudingsvermogen; vrij overzichtelijk gewas; vrij goede produktie;
grove, goed geblokte, dikwandige vruchten; wat gevoelig voor knopen; normaal gevoelig voor
neusrot; normaal groene of vrij lichtrode vruchten.
Zoete Westlandse - Tisana

Vandenberg B. V., Naaldwijk.

Goede groeikracht en voldoende uithoudingsvermogen; vrij overzichtelijk gewas; goede produk
tie; vrij grove, goed geblokte, dikwandige vruchten; vrij veel knopen; vrij weinig neusrot; bleek
groene of lichtrode vruchten.
In beproeving zijnde rassen. *)
Bolero (v.h. 757)

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

Een hybrideras dat goed voldoet in de hete lucht- en koude teelt en in de herfstteelt.
Heeft een vrij sterke groeikracht en een voldoende overzichtelijk opgebouwd, stevig gewas. Komt
vroeg in produktie.
Vrucht: de vruchten zijn voldoende geblokt (soms wat lang en puntig), dikwandig, goed van
vorm, goed van kleur (normaal rood), goed stevig, zeer weinig gevoelig voor stip op de rode
vruchten, tamelijk gevoelig voor krimpscheurtjes (gevoeliger dan Propa-Rumba). Het gemiddeld
vruchtgewicht is vrij goed (15% lager dan dat van Propa-Rumba).
Produktie: hoog.
Ziekten: resistent tegen gewoon T.M.V.; vatbaar voor de paprikastammen van T.M.V.

"/ Zie ook "De toelating van beproevingsmateriaal", op blz. 8.
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Memphis

K: Sluis & Groot Research B. V., Enkhuizen.

Een hybrideras dat vrij goed tot goed voldoet in alle teeltwijzen. Heeft een vrij sterke groeikracht
en een voldoende overzichtelijk, wat gedrongen gewas met stevige gesteltakken. Komt vrij vroeg
in produktie. Lijkt het best geschikt als groen wordt geoogst.
Vrucht: de vruchten zijn goed geblokt (soms aan de korte kant), dikwandig, goed van vorm (grof
en wat gemoot), middenrood, zeer stevig, zeer weinig gevoelig voor stip op de rode vruchten en
middelmatig gevoelig voor krimpscheurtjes. Het gemiddeld vruchtgewicht is hoog (ruim 10% ho
ger dan dat van Delphin).
Produktie: goed tot hoog.
Ziekten: resistent tegen gewoon T.M.V.; vatbaar voor de paprikastammen van T.M.V.
Pavane (v.h. 758)

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

Een hybrideras dat vrij goed tot goed voldoet in de hete lucht- en koude teelt en in de herfstteelt.
Heeft een sterke tot zeer sterke groeikracht en een overzichtelijk opgebouwd, fors gewas met ste
vige gesteltakken. Komt vrij vroeg in produktie.
Vrucht: de vruchten zijn redelijk geblokt (soms wat puntig), dikwandig, vrij goed van vorm (wat
grof, gemoot), licht- tot middenrood van kleur (een nadeel in verband met het bepalen van het
juiste plukstadium), voldoende stevig, weinig gevoelig voor stip op de rode vruchten en wat ge
voelig voor krimpscheurtjes. Het gemiddeld vruchtgewicht is hoog (vergelijkbaar met dat van
Propa-Rumba).
Produktie: hoog.
Ziekten: resistent tegen gewoon T.M.V.; vatbaar voor de paprikastammen van T.M.V.
E 3112

K: Enza Zaden, Enkhuizen.

Een hybrideras dat goed voldoet in de hete lucht- en koudeteelt en in de herfstteelt.
Heeft een vrij sterke groeikracht en een voldoende overzichtelijk opgebouwd, fors gewas. Komt
middenvroeg in produktie.
Vrucht: de vruchten zijn goed geblokt, dikwandig, goed van vorm, middenrood, goed stevig, zeer
weinig gevoelig voor stip op de rode vruchten en wat gevoelig voor krimpscheurtjes. Het gemid
deld vruchtgewicht is vrij goed (± 7% lager dan dat van Propa-Rumba).
Produktie: goed tot hoog.
Ziekten: resistent tegen gewoon T.M.V.; vatbaar voor de paprikastammen van T.M.V.
822726

K: Vandenberg B. V., Naaldwijk.

Een hybrideras dat goed voldoet in de hete lucht- en koude teelt en in de herfstteelt.
Heeft een sterke groeikracht en een voldoende overzichtelijk opgebouwd, lang en wat slap ge
was. Komt vrij vroeg in produktie.
Vrucht: de vruchten zijn voldoende geblokt, dikwandig, goed van vorm (soms wat lang en wat
conisch), midden- tot vrij donkerrood, redelijk stevig, zeer weinig gevoelig voor stip op de rode
vruchten en vrij weinig gevoelig voor krimpscheurtjes. Het gemiddeld vruchtgewicht is vrij goed
(± 10% lager dan dat van Propa-Rumba).
Produktie: goed tot hoog.
Ziekten: resistent tegen gewoon T.M.V.; vatbaar voor de paprikastammen van T.M.V.
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Zoete paprika groen/geel
A/A/A — Goldstar

Kw.r. 1981. K: Enza Zaden, Enkhuizen.

Voldoet goed in alle teelten onder glas die gericht zijn op de teelt van gele paprika. Heeft een
vrij zwakke groeikracht en vormt een relatief kort, open gewas met redelijk stevige gesteltakken.
Vrucht: de vruchten zijn redelijk geblokt (vroeg in het voorjaar wat puntig), vrij dikwandig, in rijpe
toestand wat bleekgeel, vrijwel ongevoelig voor stip en goed stevig. De vruchten zijn als partij
uniform qua sortering (weinig te kleine en weinig te grote). De vruchten scheuren te gemakkelijk
op de schouders. Vrij sterk tegen krimpscheurtjes.
Produktie: vrij goed tot goed.
Ziekten: resistent tegen gewoon T.M.V.; vatbaar voor de paprikastammen van T.M.V.
IM/N/N — Luteus (v.h. 2124)

K: Enza Zaden, Enkhuizen.

Een hybrideras dat goed voldoet in alle teeltwijzen onder glas die gericht zijn op de teelt van gele
paprika. Heeft een sterke groeikracht en een redelijk open opgebouwd gewas met vrij slappe
gesteltakken die snel extra steun vragen. Komt vroeg in produktie.
Vrucht: de vruchten zijn voldoende geblokt, dikwandig, redelijk van vorm (soms gedeukt en gemoot met vaak een diepe steel- en neusholte), vrij goed van kleur (bleek- tot middengeel en soms
moeilijk doorkleurend), vrij goed stevig, vrijwel ongevoelig voor stip op de gele vruchten, normaal
gevoelig voor krimpscheurtjes en relatief sterk tegen kopscheuren. Het gemiddeld vruchtgewicht
ligt ongeveer 5% hoger dan dat van Goldstar.
Produktie: goed tot hoog.
Ziekten: resistent tegen gewoon T.M.V; vatbaar voor de paprikastammen van T.M.V.

Zoete paprika wit/oranje
A/A/A — Midal

(Hongaars, puntig type)
K: Leen de Mos B. V., 's-Gravenzande.

Voldoet goed in alle teelten onder glas die gericht zijn op de teelt van witte paprika.
Heeft een sterke groeikracht en vormt een lang en open gewas met slappe gesteltakken die veel
extra steun vragen.
Vrucht: de vruchten zijn lang (10-15 cm), op de schouders 4-6 cm breed, puntig, in onrijpe
toestand crèmekleurig en in rijpe toestand oranjerood.
Produktie: goed tot zeer goed.
Ziekten: vatbaar voor alle bekende T.M.V.-stammen.

Zoete paprika paars
B/B/B — Violetta

K: Vandenberg B.V., Naaldwijk.

Wordt in vrijwel alle teeltwijzen onder glas gebruikt die gericht zijn op de teelt van paarse paprika.
Diverse telers hebben hun eigen selectie, die vaak van Violetta afgeleid is.
Heeft een vrij zwakke groeikracht en een wat kort en gedrongen gewas.
Vrucht: de vruchten zijn drie- tot vierhokkig, geblokt en vrij kort, dikwandig, stevig en vrij klein.
Produktie: vrij goed.
Ziekten: resistent tegen gewoon T.M.V.; vatbaar voor de paprikastammen van T.M.V.; gevoeli
ger dan de meeste andere rassen voor neusrot.
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Scherpe paprika of peper
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
N/N/N — Torito

K: Vandenberg B.V., Naaldwijk.

Voldoet goed in alle teeltwijzen onder glas. Heeft een zeer sterk en lang doorgroeiend gewas, dat
toch voldoende overzichtelijk blijft. Wordt al gauw twee keer zo lang als Westlandse Lange Rode.
De gesteltakken zijn vrij slap en vragen veel steun. Het blad is lang, smal en normaal groen.
Vrucht: de vruchten zijn scherp tot zeer scherp van smaak, hangend, 12-15 cm lang, conisch en
puntig. Doorgaans wat grover dan die van Westlandse Lange Rode. In onrijpe toestand groen
en in rijpe toestand glanzend licht- tot middenrood.
Produktie: zeer hoog.
Ziekten: resistent tegen gewoon T.M.V.; vatbaar voor de paprikastammen van T.M.V.
B/B/B — Vurino

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

Een hybrideras dat vrij goed voldoet in de stookteelt, de hete lucht- en koude teelt en in de herfstteelt.
Heeft een zeer sterk en lang doorgroeiend gewas met vrij lange internodiën, dat uiteindelijk langer
(tot twee keer zo lang) wordt dan dat van Westlandse Lange Rode.
Het gewas kan vol worden. De gesteltakken zijn vrij slap en vragen veel steun. Het blad is lang,
smal en normaal groen.
Dit ras zet gemakkelijk, is vroeger dan Westlandse Lange Rode en geeft een hoge produktie.
Vrucht: de vruchten zijn vrij scherp van smaak (soms echter belangrijk minder scherp dan die van
Westlandse Lange Rode), hangend, 12 tot 14 cm lang, conisch, puntig en zwaar. In onrijpe
toestand zijn ze groen en in rijpe toestand licht- tot donkerrood. De vruchtstelen zijn langer dan
die van Westlandse Lange Rode.
Ziekten: resistent tegen gewoon T.M.V.; vatbaar voor de paprikastammen van T.M.V.
A/A/A — Westlandse Lange Rode

Westlandia

Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Voldoet goed in de stookteelt, de hete lucht- en koude teelt en de herfstteelt. Heeft een sterk
en lang doorgroeiend gewas met middenlange internodiën, dat uiteindelijk vol kan worden. De
gesteltakken zijn slap en vragen veel steun. Het blad is lang, smal en vrij lichtgroen. Dit ras zet
gemakkelijk en geeft een goede produktie.
Vrucht: de vruchten zijn scherp van smaak, hangend, + 12 cm lang, conisch en puntig. In onrijpe
toestand zijn ze groen en in rijpe toestand glanzend licht- tot donkerrood.
Ziekten: vatbaar voor alle bekende stammen van T.M.V.
De bekendste selectie van Westlandse Lange Rode is:
Westlandse Lange Rode - Kreta
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Leen de Mos B. V., 's-Gravenzande.

Peterselie
(Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex. A.W. HilU
Peterselie dient voor het kruiden van spijzen en bezit daarnaast waarde voor het opmaken van
schotels. Peterselie behoort tot de kleine gewassen in het sortiment van onder glas geteelde
groentegewassen. De teelt vindt plaats onder staand en onder platglas. Meestal worden kleine
oppervlakten tegelijk gezaaid of geplant. Met de mogelijkheid om te verwarmen kan de oogst be
ter worden geregeld.
De aanvoerperiode van peterselie onder glas valt in de maanden november tot en met mei. Op
beperkte schaal wordt ook in de overige maanden van het jaar peterselie van onder glas aange
voerd. De hoofdaanvoer valt in de maanden maart tot en met mei. Het aanbod was de laatste
jaren vrij constant en lag tussen 3,5 en 4 miljoen bosjes per jaar met een veilingomzet van 2 à
2,5 miljoen gulden. Uitgaande van 15-20 bosjes per m2 moet het areaal rond de 20 ha liggen. De
peterselie van onder glas is bestemd voor de verse markt in Nederland.
Voor de winterteelt (oogst december tot en met maart) wordt halt augustus tot half september
en later ter plaatse gezaaid en tijdens de oogst enkele keren doorgebost. In de herfst (september)
betekent één week later zaaien dat de oogst ongeveer één maand later valt. Vorst kan het oogsttijdstip belangrijk verlaten. Het zaadverbruik is ongeveer 300 gram per 100 m2. Ook wordt voor
de herfst-/winterteelt (oogst september tot en met maart) in mei en juni op perspotjes gezaaid,
in juni en augustus uitgeplant ( + 22 planten per m2) en in de oogstperiode enkele keren doorge
bost. Een gedeelte van deze teeltwijze vindt nog plaats onder platglas. Voor de voorjaarsteelt
(oogst in mei) wordt in januari en februari ter plaatse gezaaid.
Er wordt tegenwoordig op enkele manieren gezaaid, namelijk ter plaatse breedwerpig of op rijen.
Daarnaast wordt steeds meer geplant, waarvoor op perspotjes wordt gezaaid. Om een goed re
sultaat te verkrijgen verdient het aanbeveling om het zaad één week in vochtig zand voor te kie
men. Na het zaaien kan nog één keer een chemische onkruidbestrijding worden uitgevoerd. De
grond moet voor dit gewas in uitstekende conditie zijn.
Tijdens de teelt vraagt dit gewas weinig arbeid. Gedurende de oogst is de arbeidsbehoefte groot.
De oogst vindt plaats door uittrekken en bossen of door afsnijden (soms afmaaien) en bossen.
Als er is gesneden wordt het gewas overbemest, waarna hergroei plaats vindt. Het snijden moet
dan wel op de juiste wijze zijn uitgevoerd (niet te laag, zodat het hart intact blijft). Na zes tot acht
weken kan dan weer worden geoogst. Het komt voor dat op deze wijze van hetzelfde perceel
drie tot vier keer wordt geoogst. Het tijdstip van de oogst wordt mede bepaald door de prijsvor
ming. Peterselie kan namelijk goed worden "bewaard".
Over het algemeen komen er weinig ziekten in dit gewas voor. Na een vorstperiode kan een aan
tasting van botrytis ofwel grauwe schimmel (Botrytis cinerea) voorkomen. De belangrijkste ziekte
is echter sclerotiënrot (Sclerotinia sclerotiorum). Ook bladvlekkenziekte (Septoria petroselini)
richt soms grote schade aan. De belangrijkste dierlijke parasieten zijn bladluizen en wortelvlieg.
Peterselie is gevoelig voor een te hoge C02-concentratie, hetgeen vooral bij hete luchtverwarming voorkomt.
De volgende rassen worden door verscheidene bedrijven, soms onder eigen selectienamen, in de
handel gebracht.
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De rassen zijn naar rubriek gerangschikt.
A — Gewone Snij

Fijne Snij

Is het hoofdras in de omgeving van Amsterdam.
Plant: sterk groeiend, hoog, donker grijsgroen, iets dof.
Blad: opgericht, middengroot, vlak, niet gekruld.
Bladsteel: lang, middendik.
B — Gekrulde
Plant: midden tot sterk groeiend, midden tot hoog, midden- tot donkergrijsgroen.
Blad: half opgericht, middengroot, midden tot sterk gekruld; de bladeren groeien minder dicht
opeen dan bij Moskrul.
Bladsteel: middenlang, middendik.
B — Moskrul
Plant: middensterk groeiend, middenhoog, middengroen.
Blad: opgericht tot half opgericht, midden tot groot, sterk gekruld met naar binnen omgeslagen
bladranden; de bladeren groeien zeer dicht opeen.
Bladsteel: kort tot middenlang, middendik.
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Postelein
(Portulaca oleracea LJ
De teelt van postelein is niet omvangrijk en komt, over het gehele land verspreid, op veelal kleine
oppervlakten voor. De teelt vindt voornamelijk plaats onder glas. Postelein is een produkt dat men
in het buitenland weinig tegenkomt. Het in Nederland geteelde produkt is hoofdzakelijk voor de
binnenlandse, verse markt bestemd. Export vindt op beperkte schaal plaats (minder dan 10%)
en is hoofdzakelijk bestemd voor de verwerkende industrie in België.
De laatste jaren was de veilingaanvoer 2.500 à 3.000 ton (in 1984 2.600 ton) met een handelswaar
de van rond de 2,3 miljoen gulden. De opbrengst varieert van 3,5 tot 5 kg/m2. Uitgaande van
4 kg/m2 zal de beteelde oppervlakte de laatste jaren ongeveer 70 ha geweest zijn. De aanvoerperiode van deze groente loopt van maart tot en met september. De hoofdaanvoer valt in de
maanden mei tot en met augustus.
De prijzen kunnen vooral 's zomers van dag tot dag sterk verschillen. In de maanden juli en au
gustus komt het voor dat flinke hoeveelheden postelein worden doorgedraaid (ongeveer 15% van
het jaarlijkse aanbod).
Postelein is een warmteminnend gewas. Temperaturen tussen 15 en 30°C bovengronds en +
20°C in de grond zijn nodig voor een goede ontwikkeling. Ook dient de grond vochthoudend en
goed van structuur te zijn. De grond moet bij het zaaien zo vochtig zijn dat in het begin niet bere
gend behoeft te worden, daar anders de kans op wegval groot is. Direct na het zaaien is licht
broezen mogelijk. Slechts één keer kan tijdens de teelt worden beregend, namelijk zodra de
postelein de kruisbladstand heeft bereikt. Dit gewas vraagt bovendien een goede meststoffenvoorziening, vooral stikstof. Postelein kan onder lichtarme omstandigheden nog goed tot ontwik
keling komen, zodat de teelt in oudere opstanden nog goed kan slagen.
Vanaf begin maart tot eind augustus kan worden gezaaid. In de vroegere teelten (zaai maart en
april) moet echter flink worden gestookt, daar anders de teelt gemakkelijk mislukt door te trage
groei en wegval. De benodigde hoeveelheid zaad is 8 à 10 gram per m2.
De teeltduur varieert van vijf weken in de vroege en late teelt tot minder dan drie weken in de zomerteelt.
De belangrijkste ziekte die de telers van postelein parten kan spelen is het wegsmeulen van de
jonge plantjes, waarschijnlijk vooral veroorzaakt door botrytis. Dit komt vooral voor onder donke
re, vochtige en koude omstandigheden.
Men onderscheidt groene en gele postelein. Voor de teelt onder glas wordt vrijwel uitsluitend
groene gebruikt. Groene postelein is sterker tegen smeul dan gele maar het blad is wat minder
mals. Ook is de zaadprijs van groene postelein ongeveer een kwart van die van gele.
A — Groene
Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Groot, dofgroen blad; redelijk sterk tegen smeul; heeft wat stugger blad dan gele postelein.
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Prei
(Allium porrum LJ
De teelt van prei onder glas is in de reeks van glasgroenten tamelijk onbelangrijk. De enkele telers
die zich met deze teelt hebben bezig gehouden waren echter meestal tevreden over de financiële
uitkomsten. Prei van onder glas wordt gedeeltelijk bij een gewicht van ongeveer 100 gram per
stuk in bosjes van drie stuks op de veilingen aangevoerd en gedeeltelijk, doch relatief steeds va
ker, tussen 20 mei en 20 juni los in meermalig fust en per kg verkocht. Wegens de hoge arbeidsbehoefte en -kosten van het bossen is de laatste jaren de belangstelling om prei te bossen afgeno
men. In 1982 was de veilingaanvoer nog 630.000 bossen en in 1984 nog maar 460.000 bossen.
Wel wordt er steeds meer prei van onder glas per kg en los verpakt verkocht in juni. De grotere
aanvoer van losse prei is niet alleen het gevolg van minder animo om te bossen, doch ook van
een areaalsuitbreiding. Het areaal kasprei kan op ongeveer 30 ha gesteld worden ( ± 5 ha bosprei
en ruim 25 ha losse prei).
De teelt van kasprei komt verspreid over de belangrijkste glascentra, vooral in koude kassen,
voor. De belangrijkste aanvoerperiode van het glasprodukt valt in de maanden mei en juni. Vooral
tussen half mei en half juli kunnen de prijzen aantrekkelijk zijn. De prei van onder glas vult dan
het gat in de aanvoer tussen de laatste winterprei en de vroegste zomerprei van de vollegrond.
De prijzen waren de laatste jaren zodanig dat op een financieel resultaat van f 8,— tot f 10,—
per m2 en hoger kon worden gerekend.
Voor de teelt van prei onder glas wordt reeds in de tweede helft van november in kistjes of direct
op perspotjes gezaaid. Aanvankelijk moet de temperatuur na het zaaien op ca 19 °C worden ge
houden om de kieming goed te laten verlopen. Later mag de opkweektemperatuur zakken naar
12 tot 14 °C, niet veel lager omdat anders de kans op doorschieten toeneemt. Vanaf begin maart
kan worden uitgeplant. Een goede plantafstand is 10 x 25 cm voor de teelt van bosprei en 8 x
50 cm voor los aan te voeren prei. De oogst valt dan in de tweede helft van mei. Zo bedraagt
de opkweekduur van de planten ruim drie maanden, de teeltduur voor bosprei omstreeks tien we
ken en voor kg-prei ongeveer veertien weken. Door gebruik te maken van bodemverwarming kan
de teeltduur echter met ongeveer tien dagen verkort worden. In deze teelt komen over het alge
meen weinig problemen met ziekten voor. Wel kunnen incidenteel de preiziekten die in de vollegrond veelvuldig voorkomen het gewas aantasten. Voor de meeste ziekten is de temperatuur tij
dens de teelt echter te laag om zich goed te kunnen ontwikkelen.
Rassen voor de teelt van prei onder glas moeten snel kunnen groeien en liefst een lange witte
schacht hebben. De lange witte schacht is minder noodzakelijk dan bij vollegrondsprei, daar het
produkt van onder glas een zeer malse primeur is, waarvan ook het groene blad uitstekend eet
baar is. Uit onderzoek is gebleken dat enkele selecties van de rassen Herfstreuzen en Zwitserse
Reuzen onder glas goed voldoen, waardoor deze rassen aanbevolen kunnen worden als A-ras;
vooral die selecties die geschikt zijn voor de teelt van vroege of zomerprei in de vollegrond. Prei
rassen speciaal geschikt voor de teelt onder glas zijn er niet.
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Overzicht van de eigenschappen van het ras Alma en van de aanbevolen selecties van
de rassen Herfstreuzen en Zwitserse Reuzen. Onderzoek 1981.
De rassen/selecties zijn alfabetisch gerangschikt.
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De rassen zijn naar rubriek gerangschikt.
A — Herfstreuzen

Goliath, Rijk Zwaan B. V., De Lier.
Lawine, Jos Huizer Zaden B. V., Rijsoord.
Otina, C. W. Pannevis B. V., Enkhuizen.
Snowstar, Enza Zaden, Enkhuizen.

Blad: grijsgroen, breed en dik.
Schacht: matig tot vrij lang, relatief dik tot zeer dik, vrijwel geen knobbel.
Produktie: goed tot zeer goed.
Zie voor de aanbevolen selecties bovenstaande tabel.
A — Zwitserse Reuzen

Albinstar, Enza Zaden, Enkhuizen.
Alpine, Jos Huizer Zaden B. V., Rijsoord.

Blad: groen tot lichtgroen en breed.
Schacht: lang, relatief dik, vrijwel geen knobbel, wat sneller versleten dan Herfstreuzen.
Produktie: goed tot zeer goed.
Zie voor de aanbevolen selecties bovenstaande tabel.
B — Alma

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

Lijkt qua type veel op Herfstreuzen - Goliath, doch onderscheidt zich daarvan door de wit
bloeiendheid. Is soms wat minder produktief, wat langer en wat donkerder van blad dan Herfst
reuzen - Goliath.
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Raapstelen
(Brassica L. diverse species^
De teelt van raapstelen is gering van omvang en komt hoofdzakelijk voor in het Westland en in
de Over-Betuwe. De teelt vindt hoofdzakelijk plaats onder glas. In het buitenland komt men
raapstelen vrijwel niet tegen. Het produkt is bestemd voor de verse markt in het eigen land en
moet fijn en mals zijn.
De laatste jaren ligt de veilingaanvoer op 1.500-2.000 ton met een handelswaarde van 1,5 à 2 mil
joen gulden. Uitgaande van 3-3,5 kg per m2 was de met raapstelen beteelde oppervlakte de laatste
jaren 40 à 60 ha. De prijzen kunnen sterk schommelen en 's zomers kan doordraai voorkomen.
Deze groente wordt voornamelijk van oktober tot half juni aangevoerd, zowel in bosjes (Westland) als los (Over-Betuwe). De hoofdaanvoer valt in de maanden februari tot en met mei.
Voor de teelt van raapstelen kan van consumptierapen of meirapen (Brassica rapa var. rapa) het
ras Gewone Groene, van Brassica rapa var. nipposinica de selectie Verbeterde Namenia en Chine
se kool (Brassica pekinensis) gebruikt worden.
Men zaait zeer dicht (vergelijkbaar met spinazie). Er ontwikkelen zich dan veel plantjes met lange,
dunne stelen en klein, ingesneden blad. Het is een snel groeiend gewas. De belangrijkste maan
den voor het zaaien zijn januari tot en met maart. Er wordt afhankelijk van het ras 200 of 450 gram
zaad per 100 m2 breedwerpig gezaaid. De teeltduur is 2 >2-3 Vi maand. De oogst gebeurt door snij
den of maaien. Ook worden de plantjes uitgetrokken en gebost. Spoelen is dan echter noodzake
lijk.
De rassen zijn naar rubriek gerangschikt.
B — Gewone Groene
Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Veelal wordt voor Gewone Groene zaad geleverd van gedeeldbladige, snel groeiende selecties
van de consumptieraap, zoals Platte Witte Mei. Dit gewas is sterker tegen rot dan Namenia en
kan daardoor iets dichter worden gezaaid. Van Gewone Groene wordt doorgaans 450 gram
zaad/100 m2 gebruikt. Er wordt geoogst als het gewas 10-15 cm lang is.
B — Namenia

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

Is geschikt voor de teelt van raapstelen in het voorjaar en is wat grover dan Gewone Groene. Het
blad is diep ingesneden. Namenia dient ruimer te worden gezaaid dan Gewone Groene. Ook is
het zaad fijner dan dat van Gewone Groene, zodat 150-200 gram zaad/100 m2 voldoende is. Bij
een te dichte stand geeft Namenia namelijk te weinig gewicht en rot het gewas spoedig. Er wordt
geoogst als het gewas 15-25 cm lang is.
Een selectie met minder diep ingesneden blad is als Verbeterde Namenia in de handel.

134

Rabarber
(Rheum rhabarbarum LJ
In 1984 bedroeg het totale rabarber-areaal, zowel buiten als de geforceerde teelt, ongeveer 350
ha, waarvan circa 5% op contract werd geteeld. In 1983 bedroeg de handelsproduktie 10 miljoen
kg met een waarde van 4,6 miljoen gulden. Ongeveer 10% van de handelsproduktie wordt door
de industrie tot moes verwerkt, waarvan 80% in glas geconserveerd en 20% diepgevroren wordt.
Van de geforceerde teelt, waarop dit hoofdstuk betrekking heeft, is de jaaromzet ongeveer
700.000 bossen ter waarde van ongeveer 500.000 gulden.
De teelt van rabarber komt verspreid over ons land voor. Zuid-Holland is met éénderde van het
areaal het belangrijkste produktiegebied, gevolgd door Limburg, Noord-Brabant en Noord-Hol
land.
Rabarber kan vermeerderd worden door zaad of door scheuren van de moederplant. Daar de ras
sen niet zaadvast zijn geeft men de voorkeur aan scheuren. Men kan de moederplant daartoe in
de herfst of in het voorjaar opsplitsen in delen. Het is beter om daarbij twee "neuzen" (knoppen)
per deel aan te houden.
De rabarberteelt kan worden verdeeld in een geforceerde teelt, een vervroegde en een normale
teelt. De in dit hoofdstuk te bespreken rassen zijn geschikt voor de geforceerde teelt. De gefor
ceerde teelt beslaat ongeveer 10%, de vervroegde teelt met plastic folie circa 15% en de normale
teelt 75% van het areaal. Vanaf december tot en met maart komt de geforceerde rabarber op de
markt.
Voor de geforceerde teelt worden één tot drie jaar oude pollen in de wintermaanden onderge
bracht in donker gemaakte schuren of kassen. Vóór de pollen in de forceerruimte worden ge
plaatst moeten zij voldoende kou hebben gehad om de knoprust te breken. Daarbij hebben vroe
ge rassen minder kou nodig dan late rassen. De koudebehoefte wordt uitgedrukt in een koudesom, berekend door in de herfst dagelijks de grondtemperatuur tussen de rabarberpollen af te
lezen, bijvoorbeeld 's morgens om 9.30 uur op 10 cm diepte. Het werkzame traject van de kou
ligt tussen -2 °C en + 6,5 °C. Beneden -2 °C neemt het effect af tot vrijwel nihil en boven
6,5 °C neemt de intensiteit snel af tot praktisch nul bij 10 °C. Als criterium voor de berekening
geldt het aantal graden tussen de minimum temperatuur en 10 °C. Men meet in een bepaalde
periode bijvoorbeeld 8, 7, 6, 4, 2, - 2 en 0 °C. De koudesom van deze week is dan 2 + 3 +
4 + 6 + 8 + 12 + 10 = 45. In verband met de rooibaarheid, vooral op kleigrond, is het gewenst
de pollen vroeg op te rooien. Vroeg rooien heeft waarschijnlijk geen invloed op het eerder voldoen
aan de koudebehoefte. Tussen de rassen bestaan verschillen in koudebehoefte voor het verkrij
gen van een volledige rustbreking. Bij de rasbeschrijvingen worden koudesom trajecten aangege
ven. In een relatief warme herfst waarin de koudesom langzaam oploopt, kan het laagste getal
worden aangehouden; in een relatief koude herfst waarin de koudesom snel oploopt het hoogste
getal. Men kan nog sterker forceren met behulp van een groeistof, gibberellazuur (GAs). Om met
GA3 een optimaal effect te verkrijgen moet evenwel minstens de helft van de totaal benodigde
koudesom op natuurlijke wijze zijn verkregen.
Rabarberplanten kunnen besmet zijn met virus, zichtbaar aan in het voorjaar lichtgroene, later
bruin wordende vlekken of gaten in de bladeren. Het is bekend dat deze ziekte, die met de scheurlingen overgaat, een sterke opbrengstverlaging kan geven. Vooral bij forceren kan de schade door
het virus groot zijn.
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Enkele belangrijke eigenschappen die bij de rassenkeuze een rol spelen zijn:
Vroegheid. Voor de geforceerde teelt is de vroegheid van belang omdat de prijs in de loop van
het seizoen daalt.
Kwaliteit van de stelen. Gewenst worden veel lange, rode, dikke en rechte stelen, zonder
kromme voet, rechtop groeiend en daardoor gemakkelijk oogstbaar.
Forceerbaarheid. Tussen de rassen bestaan verschillen in forceerbaarheid.
Overzicht van de raseigenschappen bij rabarber voor forceren in trekruimten
De rassen zijn naar vroegheid gerangschikt.
Onderzoek 1982/1983.
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De rassen zijn naar rubriek gerangschikt.
A — Goliath
Laat, goed produktief ras voor de geforceerde teelt. Geschikt voor directe consumptie en conser
vering.
Stelen middenlang, zeer dik, sterk gootvormig met brede rand, aan de achterzijde sterk geribd;
uitwendig groen met karmijnrood, voet wit, inwendig groen; scherp zuur door een betrekkelijk
laag kalkgehalte. Vormt meestal enige zaadstengels.
Wordt in Nederland, vooral in de omgeving van Barendrecht, het meest geforceerd. Heeft als laat
ras voor een volledige rustbreking 300-310 koude-eenheden nodig. Is ook bij forceren zeer pro
duktief. De stelen zijn grof, lang en hebben een lichtrode kleur. De forceertemperatuur mag vanaf
het inzetten tot aan de eerste oogst 17 à 18°C zijn, maar moet daarna worden verlaagd tot
± 14°C.
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B — Frambozen Rood
Een matig vroeg, matig produktief ras. Is vrij goed geschikt voor forceren.
Stelen lang, vrij recht, vrij dik, sterk gootvormig, aan de achterzijde zeer sterk geribd; uitwendig
donkerrood, voet rood, bij forcering ook inwendig donkerrood.
Geeft een redelijke percentage kwaliteit I bij forcering. Wordt alleen in Limburg geteeld. Heeft
als matig vroeg ras voor een volledige rustbreking 190-210 koude-eenheden nodig. De forceertemperatuur mag vanaf het inzetten tot aan de eerste oogst 17°C zijn, maar moet daarna worden
verlaagd tot + 14°C.
B — Timperley Early
Een zeer vroeg, goed produktief ras van Engelse herkomst. Vrij goed geschikt voor forceren.
Stelen middenlang, vrij dun, zeer zwak gootvormig en uitwendig ongeveer voor de helft rood,
voet lichtrood, inwendig rood; de achterzijde van de stelen is zwak geribd. Vormt meestal enige
zaadstengels.
De jonge pollen rotten na het planten soms in, daarom wordt aangeraden de wortels na het
scheuren even te laten indrogen.
Kan zeer vroeg worden geforceerd omdat de koudebehoefte slechts 115-150 eenheden bedraagt.
Oudere pollen hebben te kleine "neuzen" die weinig eerste soort stelen produceren. Normaal
hebben de stelen een dieprode kleur. Bij een te hoge forceertemperatuur is de kleur echter bleek
rood en zijn de stelen lang en slap. Vanaf inzetten van de pollen 14°C aanhouden en na de eerste
oogst 11°C.
Nieuwe rassen
N — Sutton's Seedless1)
Een matig vroeg en goed produktief ras van Engelse herkomst.
Stelen lang, dik, iets gootvormig, zowel uitwendig als inwendig geheel donkerrood, voet roze.
De achterzijde van de stelen is vrijwel glad. Vormt geen zaadstengels.
Heeft in forceerproeven zeer goed voldaan.
Het aantal koude-eenheden is nog niet precies bekend. Geadviseerd wordt voor een volledige
rustbreking 300-310 koude-eenheden te geven.

1)

Verkrijgbaar bij o.a. Nuclear Stock Association IRhubarb) Ltd., 4 St. Marys Place, Stamford, Lines.
PE92DN, Engeland.
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Radijs
(Raphanus sativus L. var. radicula PersJ
Radijs is in de zeventiger jaren een echte groeier onder de kleine gewassen geweest. Sinds 1972
verveelvoudigde het areaal tot ruim 240 ha in 1977. In 1979 was dit areaal reeds ruim 500 ha. De
uitbreiding zette door tot bijna 800 ha in 1980, 1981 en 1982. Een stabilisatie leek in 1981 plaatsge
vonden te hebben. In de jaren 1983 en 1984 echter, breidde het areaal wederom sterk uit. De area
len waren in die jaren naar schatting respectievelijk 900 ha en meer dan 1.000 ha. In het begin
vond de uitbreiding plaats in de maanden oktober tot en met maart. De laatste jaren zagen we
de uitbreiding meer in de maanden december tot en met mei.
Aanvankelijk heeft de uitbreiding van de teelt voornamelijk in het Westland plaatsgevonden, me
de doordat de lichte gronden langs de kust uitermate geschikt zijn voor de radijsteelt. Alleen de
veiling Westland-Zuid had in het seizoen 1977/1978 al ruim 140 ha radijs in haar gebied. In het
seizoen 1979/1980 was dit al ruim 300 ha. In 1983 nam veiling Westland-Zuid bijna 50% van de
landelijke omzet voor haar rekening. De laatste paar jaar vond de uitbreiding van de teelt ook
plaats in gebieden rond Huissen en Venlo. Het Westland blijft echter het belangrijkste teeltcen
trum.
Het areaalcijfer van ruim 1.100 ha in 1984 houdt natuurlijk niet in dat deze oppervlakte jaarrond
met radijs werd beteeld. Daar op gespecialiseerde bedrijven in het Westland tot acht keer per jaar
op hetzelfde perceel radijs wordt geteeld, is het jaarrond met radijs beteelde glasareaal veel klei
ner. In 1977 was de handelswaarde 22 miljoen gulden. Deze steeg tot 35 miljoen gulden in 1979,
kwam in de jaren 1980 tot en met 1982 op 45 à 50 miljoen gulden uit en steeg in 1983 en 1984
verder tot 65 miljoen gulden. In 1983 werd voor het eerst een veilingaanvoer van meer dan 100
miljoen bosjes bereikt; een aanvoer die vijf maal zo groot was als die in 1975. In 1984 was de aan
voer 110 miljoen bosjes en 14 miljoen zakjes.
Het grootste gedeelte van de aangevoerde radijs wordt geëxporteerd (± 80%). West-Duitsland
is het belangrijkste exportland en is goed voor ruim 80% van de geëxporteerde radijs.
Radijs wordt op verschillende wijzen aangevoerd. Nadat bekend werd dat in de winter de bos van
20 à 25 stuks te groot is voor de Westduitse detailhandel, is men er in 1977 toe overgegaan om
in de winter- en vroege voorjaarsmaanden ook bosjes van 10 stuks aan te voeren. In de rest van
het jaar worden voornamelijk bosjes van ongeveer 20 stuks aangevoerd. Naast de bosradijs wordt
er sinds 1977 ook machinaal geoogste en in plastic puntzakjes verpakte radijs van onder glas aan
gevoerd. Deze manier van aanvoeren vindt in het voorjaar, de zomer en de herfst plaats (maart
tot en met november). De vraag naar radijs in puntzakjes nam in 1981 in lichte mate af. In 1982
en 1983 groeide de vraag naar "puntzakradijs" echter weer. In 1983 en 1984 konden respectieve
lijk 13 en 14 miljoen zakjes worden afgezet. Aanvankelijk importeerden vooral de Scandinavische
landen radijs in deze verpakking. De laatste jaren gaat het overgrote deel van deze radijs naar het
Verenigd Koninkrijk.
De voornaamste aanvoer vindt plaats in het voorjaar, namelijk in de maanden februari tot en met
mei. Daarnaast werd in de jaren zeventig aanvankelijk steeds meer radijs van onder glas in de zo
mermaanden aangevoerd. De laatste jaren gaat men deze teeltwijze weer wat verlaten wegens
de doorgaans lage zomerprijzen. Door gebruik te maken van kunstlicht, is het beter mogelijk om
in de winter radijs onder glas te telen. In het Westland werd enkele jaren geleden plaatselijk dan
ook van kunstlicht gebruik gemaakt. Het gebruik van kunstlicht is echter wegens de hoge kosten
vrijwel verdwenen. Nieuwe installaties worden al enige jaren niet meer geplaatst. Men neemt
plaatselijk liever styromull-reflectiekorrels en een iets langere teeltduur op de koop toe. Doordat
de styromullkorrels bij het bossen gemakkelijk in het loof blijven hangen, neemt ook het gebruik
van dat materiaal slechts weinig toe.
Enkele ontwikkelingen die de teelt van radijs mede hebben gestimuleerd zijn:
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a. De introductie van de eenmalige radijskrat, waardoor de presentatie een stuk werd verbeterd.
b. Mede door het machinaal zaaien is de eenmalige oogst mogelijk geworden. Nadat enige jaren
geleden het machinaal zaaien een aanvang nam met de schijvenzaaimachine werd een grote
vooruitgang geboekt qua uniformiteit van het gewas en qua opbrengst. De zaadvorm en
-grootte speelde bij deze machine nog een grote rol. Soms vielen er twee zaden tegelijk en
kwam de radijs te dicht te staan, wat resulteerde in vrij veel "nieten" en te lang loof. De
laatste ontwikkeling (ca 1979) was het zaaien met de pneumatische machine (mini-air). De
zaadvorm en -grootte zijn bij deze machine minder belangrijk, de zaaiafstand is zeer nauwkeu
rig te regelen en het zaad wordt niet meer beschadigd. Het gevolg is dat er zelden twee zaden
tegelijk vallen, waardoor er minder "nieten" ontstaan en de loofontwikkeling beter beheerst
wordt. Zaaien met de "mini-air" resulteerde dan ook in een behoorlijke produktieverhoging
(volgens praktijkervaring meer dan 10%).
c. Het koelen van de geboste radijs, hetzij op het eigen bedrijf, hetzij op de veiling, waardoor
het mogelijk werd om ook in de zomermaanden een vers bosje radijs van goede kwaliteit bij
de consument af te leveren. Deze ontwikkeling heeft de zomerteelt van radijs onder glas sterk
gestimuleerd. Door de matige prijzen in de zomer laten echter steeds meer telers de kassen
een maand (juli/augustus) leegliggen of passen zij een zomerteelt meloenen toe.
d. Door gebruik van kunstlicht werd het beter mogelijk om ook in de winter radijs van goede
kwaliteit te telen. Momenteel is het gebruik van kunstlicht wegens de hoge energiekosten vrij
wel verdwenen. Wel wordt in het winter halfjaar plaatselijk reflectiemateriaal gebruikt (styromull). Ook kwamen er meer echte korte dag rassen op de markt.
e. De teelt vindt steeds meer plaats op gespecialiseerde bedrijven. Hierdoor is het vakmanschap
van de radijsteler de laatste 10 jaar verbeterd en daardoor mede de kwaliteit van het produkt.
De belangrijkste schimmelziekten die bij de teelt van radijs een rol spelen zijn valse meeldauw (Peronospora parasitica), een ziekte die door goede bestrijdingsmogelijkheden de laatstejaren vrijwelniet
meer voorkomt, stippelziekte of alternaria (Alternaria brassicae) en rhizoctonia (Rhizoctonia solani). Vooral smeul, veroorzaakt door Rhizoctonia solani, treedt plaatselijk sterk op en kan een zo
hardnekkig kwaad zijn dat op sommige bedrijven de radijsteelt vrijwel niet meer mogelijk is. Ook
sclerotiënrot (Sclerotinia sclerotiorum) en schurft (Streptomyces scabies) komen soms voor. De
laatste paar jaar begint plaatselijk ook verwelkingsziekte (Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans
fysio 2) de kop op te steken. Deze ziekte is zeer gevreesd en moeilijk te bestrijden. Door zeer goede
bedrijfshygiëne tracht men de omvang van deze kwaal tot enkele haarden te beperken. De belang
rijkste dierlijke parasieten zijn pissebedden, slakken, wortelduizendpoot, aardrupsen en emelten.
Voosheid, scheuren en ruige staarten zijn de meest voorkomende niet-parasitaire afwijkingen.
Onder glas worden vrijwel uitsluitend rassen en selecties van het type Ronde Helderrode geteeld.
Door de onder glas doorgaans sterke loofontwikkeling komen vooral de rassen met wat korter loof
in aanmerking. De belangrijkste kenmerken van het type Ronde Helderrode zijn de mooie, ronde,
rode knol en de dunne staart (hoofdwortel). In de wintermaanden maakt men gebruik van rassen
of selecties die ook onder lichtarme omstandigheden nog tot knolvorming overgaan. Ook experi
menteerde men de laatste jaren met andere typen radijs (scharlakenrode witpunt ofwel Frans type
en ijspegel). De teelt van nieuwe typen radijs is tot nu toe echter vrijwel niet van de grond geko
men en lijkt, voor zover er teelt van enige betekenis van was, eerder af dan toe te nemen.
Belangrijke kenmerken die bij de rassenkeuze een rol spelen zijn:
Looflengte en stevigheid. Te kort loof geeft moeilijkheden bij het bossen. Te lang en te slap
loof heeft eveneens nadelen, o.a. in verband met ziekten en verpakken (te volle kisten geven meer
beschadiging). Ook is de verhouding knolgrootte en looflengte dan niet goed en is het produkt
minder mooi. De lengte van het loof kan voor de rassen/selecties per teeltwijze verschillen, daar
voor wordt verwezen naar de cijfers van de bijbehorende eigenschappentabel.
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Knolkleur. De knolkleur bepaalt mede de handelswaarde van het produkt. Sommige rassen wor
den vrij snel bleek of paars. Andere rassen kunnen te donkerrood zijn. Te donkerrode knollen zien
er vaak wat grauw en onaantrekkelijk uit.
Knolvorm. De knollen moeten mooi en iets hoogrond zijn. Te hoogronde knollen (eieren) en platronde knollen zijn niet gewenst. Rasverschillen ten aanzien van de knolvorm kunnen groot zijn.
Ook kunnen grote verschillen in uniformiteit van de knolvorm binnen de rassen en selecties voor
komen.
Fijnheid van de staart. De hoofdwortel moet dun zijn en mag geen bijwortels hebben (ruige
staart).
Knolgrootte. De laatste jaren is er, gezien de veilingprijzen, een voorkeur voor een grotere knol.
Met name de Westduitse consument vraagt wat grovere radijs. Niet alle rassen kunnen een grote
knol geven zonder dat de inwendige kwaliteit daaronder lijdt (voosheid).
Gevoeligheid voor voos worden. Voosheid, het inwendig holtrekken van de knol door de ver
dampende bladeren, is voor een groot deel rasgebonden. Zelfs na de oogst, tijdens transport en
verhandeling, kan dit verschijnsel nog optreden. Rassen die wat gevoeliger zijn voor voos worden
zijn eigenlijk ongeschikt voor de teelt onder glas, ongeacht welke kwaliteiten zij verder nog mogen
hebben. In het late voorjaar, de zomer en in de herfst is het voos worden doorgaans een groter
probleem dan in de winter en het vroege voorjaar.
Gevoeligheid voor scheuren. Rasverschillen in gevoeligheid voor scheuren van de knollen ko
men voor. Deze kwaal maakt dat bepaalde rassen voor sommige teelten minder geschikt zijn.
Vatbaarheid voor ziekten. Vooral betreffende de vatbaarheid voor valse meeldauw komen gro
te rasverschillen voor. Rassen die aangetast worden door valse meeldauw (zwarte plekken op de
knollen) hebben in bepaalde perioden van het jaar (o.a. de herfst) nadelen.
Vroegheid. Vroegheid bepaalt mede de teeltduur en het aantal teelten per jaar. Vooral in de win
ter als de teeltduur erg lang is betekent een wat vroeger ras een belangrijke vooruitgang. Eerder
genoemde raskenmerken die vooral de kwaliteit van het handelsprodukt bepalen, zijn echter veel
al belangrijker dan vroegheid.
Rassen die alle goede eigenschappen in hoge mate bezitten zijn er nog niet. Vroege rassen met
kort loof worden vaak snel voos. Daartegenover staat de groep rassen die sterk zijn tegen voos
worden, maar doorgaans later zijn en een sterkere loofontwikkeling hebben.
Afhankelijk van de zaai- en oogstperiode kan de teelt van radijs onder glas ruwweg verdeeld wor
den in zes hoofdperioden die elk hun eigen problemen hebben. Per teeltwijze zullen achtereenvol
gens in tabelvorm de belangrijkste eigenschappen van de rassen en selecties worden gegeven,
waarna de rassen zullen worden beschreven.
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Rassentabel met rubricering naar teeltwijze1)
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
ras

Boy
Briljant
Flyer
Helro
Marabelle
Oscar
Primo
Rocco
Ronde Rode Broei2)
Ronde Rode Broei en
Vollegronds2)
Saxa

vroege
voorjaars
teelt3)

A

late
voorjaars
teelt4)

zomerteelt5)

vroege
herfstteelt6)

late
herfstteelt7)

—

—

_

—

—

—

B

A

—

—

A

—

—

—

—

—

—

B

A

—

—

—

A

A

—

A

A

—

-

A

A

winterteelt8)

A
A
N
A

—

—

B

A

—

—

—

—

—

N

—

—

—

A

B

N
B

A

B

B

-

-

-

—

1) - = niet aanbevolen;... = voor de betreffende teelt nog in onderzoek. 2) Van deze rassen zijn vele selecties
onder naam in de handel, die onderling sterk kunnen verschillen in gebruikswaarde. Voor bijna iedere periode
zijn er echter enkele selecties die, al dan niet met succes, worden geteeld. Derhalve is aan deze rassen in de
belangrijke teeltwijzen dan ook de rubricering "A-ras" of "B-ras" toegekend. 3) Zaaitijd 10 januari-15 februari,
oogsttijd 15maart• 1 april. 4) Zaaitijd 15 februari-15april, oogsttijd 1 april-20 mei. 5) Zaaitijd 15april-20 augustus,
oogsttijd 20 mei-20 september. 6) Zaaitijd 20 augustus-30 september, oogsttijd 20 september-10 oktober.
7) Zaaitijd 30 september-20 oktober, oogsttijd 10 november-25 december. 8) Zaaitijd 20 oktober-10 januari,
oogsttijd 15 december-15 maart.

141

radijs

Vroege voorjaarsteelt
Zaaitijd: 10/1-15/2, oogsttijd: 15/3-1/4.
In deze periode neemt de daglengte evenals de lichtintensiteit toe, terwijl de temperaturen
meestal aan de lage kant zijn. De omstandigheden om goede radijs te telen met niet te lang loof
zijn gedurende deze teeltwijze goed. Wel benutten sommige telers het weinige licht beter door
het gebruik van styromull in januari en februari. De groeisnelheid is nog niet erg hoog, zodat voos
worden een minder groot probleem is dan bij de latere teeltwijzen. Wel kunnen de omstandighe
den ideaal zijn voor valse meeldauwaantasting. Voor deze teeltwijze zijn de meeste grondsoorten
geschikt. Meestal worden in deze teeltwijze hoge opbrengsten gehaald (15 bossen per m2 komt
soms voor).

Overzicht van de raseigenschappen bij radijs voor de vroege voorjaarsteeit
De rassen/selecties zijn alfabetisch gerangschikt.
Onderzoek 1978 en 1982.
ingezonden
door

ru
briek

ras/selectie

A
A
A

Briljant
Enza
Helro
Rijk Zwaan
Ronde Rode Broei
- Americano
Vandenberg
Huizer
- Korda
- Radar
Pannevis
- Tamina
Nunhem
Ronde Rode Broei en Vollegronds
- Amora
Huizer
Royal Sluis
- Novired
- Scharo
Enza
- Triplo
Huizer

A

1)

looflengte1)

knolvorm1)

knolkleur1)

algemene
indruk1)

gevoelig
heid voor
voos
worden1)

7,5
7,0

7,0
7,0

7,0
7,0

7,0
7,0

6,0
6,5

6,0
7,0
6,5
6,5

7,0
7,0
6,0
6,5

7,0
7,0
6,5
6,8

6,5
7,0
6,0
7,0

7,5
7,0
6,5
5,0

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

6,5
7,0
7,0
6,5

7,0
7,0
7,0
7,0

6,8
7,0
7,0
6,5

6,8
5,0
7,5
7,0

Een hoger cijfer geeft aan dat respectievelijk het loof langer, de knolvorm beter, de kleur donkerder, het Pro
dukt gemiddeld mooier tijdens de oogst, de gevoeligheid voor voos worden geringer is.
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Late voorjaarsteelt
Zaaitijd: 15/2-15/4, oogsttijd: 1/4-20/5.
In deze periode is er in het algemeen ruim voldoende licht om een goede knolvorming te verkrij
gen. Er wordt dan ook aanvankelijk meestal dichter gezaaid dan in donkerder perioden. Later zaait
men vaak weer ruimer om de looflengte wat in de hand te houden. De temperatuur kan echter
soms te hoog zijn, waardoor het loof gemakkelijk te lang wordt. Vooral in kassen die onvoldoende
ventilatiemogelijkheden hebben speelt dit probleem. Ook gaat in deze teeltperiode het voos wor
den vaker optreden. Problemen met ziekten zijn er vrij weinig. Wel worden de hoofdwortels ge
makkelijk grof en ruig. Voor de late voorjaarsteelt zijn wegens de sterke loofgroei, de ruige staart
en de matige knolkleur klei- en veengronden minder geschikt.
Overzicht van de raseigenschappen bij radijs voor de late voorjaarsteelt
De rassen/selecties zijn alfabetisch gerangschikt.
Onderzoek 1978 en 1982.
ru
briek

ras/selectie

B
A

Primo
Rijk Zwaan
7,0
Ronde Rode Broei
- Americano
Vandenberg
6,5
- Korda
Huizer
7,0
- Minitas
Nunhem
6,8
- Radar
Pannevis
7,0
- Tamina
Nunhem
6,5
Ronde Rode Broei en Vollegronds
- Novired
Royal Sluis
7,0
- Scharo
Enza
7,0

A

ingezonden
door

loof
lengte1)

knolvorm1)

knolkleur1)

algemene
indruk1)

gevoelig
heid voor
voos
worden1)

7,5

7,0

7,0

8,0

7,0
7,0
6,0
6,5
6,5

7,0
7,0
7,4
7,0
7,0

6,8
6,5
5,8
6,5
6,8

7,0
7,0
6,5
7,0
5,0

7,0
6,5

7,0
6,8

6,8
6,5

5,0
7,0

1}

Een hoger cijfer geeft aan dat respectievelijk het loof langer, de knolvorm beter, de kleur donkerder, het Pro
dukt gemiddeld mooier tijdens de oogst, de gevoeligheid voor voos worden geringer is.
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Zomerteelt
Zaaitijd: 15/4-20/8, oogsttijd: 20/5-20/9.
In deze periode komt het regelmatig voor dat de verhouding licht/temperatuur niet goed is. De
temperatuur kan te hoog zijn in verhouding tot de hoeveelheid licht, terwijl vooral na half
augustus andersom ook voorkomt. Om in deze periode een goed produkt te telen, moet men be
schikken over goede kassen met uitstekende ventilatiemogelijkheden. De teeltduur is in de zomer
kort (drie weken). De lichte zandgronden zijn het meest geschikt voor de zomerteelt, terwijl klei
en veengronden ongeschikt zijn in verband met de te sterke loofontwikkeling, de matige kleur,
het sneller voos worden en de dikke staart. Zavelgrond neemt in deze een tussenpositie in. De
oogstperiode is kort en de groeisnelheid hoog. Voos worden is dan ook een groot probleem in
de zomerteelt.

Overzicht van de raseigenschappen bij radijs voor de zomerteelt
De rassen/selecties zijn alfabetisch gerangschikt.
Onderzoek 1979 en 1982.
ru
briek

ras/selectie

ingezonden
door

looflengte1)

knolvorm1)

knolkleur1)

algemene
indruk1)

gevoelig
heid voor
voos
worden1)

A
A
A

Marabelle
Primo
Saxa
- Nova

Nickerson-Zwaan
Rijk Zwaan

7,0
7,0

6,5
7,0

6,7
6,5

6,7
7,0

5,8
7,0

Pannevis

8,0

6,3

6,5

6,0

7,0

1 ) Een hoger cijfer geeft aan dat respectievelijk het loof langer, de knolvorm beter, de kleur donkerder, het pro
dukt gemiddeld mooier tijdens de oogst, de gevoeligheid voor voos worden geringer is.
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Vroege herfstteelt
Zaaitijd: 20/8-30/9, oogsttijd: 20/9-10/10.
In deze teeltperiode hebben we in het algemeen met voor planten slechte omstandigheden te ma
ken. De lichtintensiteit neemt sterker af dan de temperatuur. Dit houdt voor radijs in dat de loofontwikkeling sterk is en de knolvorming relatief traag op gang komt. De radijsteler tracht dit op
te vangen door veel te ventileren en door ruim te zaaien. De opbrengsten zijn in de vroege herfst
teelt dan ook niet hoog. Voos worden komt nog voor maar het probleem is minder erg dan in
de zomerteelt. Wel kan valse meeldauw in deze teeltwijze weer steeds meer voorkomen. Rassen
met vrij kort loof zijn het meest geschikt. Ten aanzien van de meest geschikte grondsoort geldt
hetzelfde als in de zomerteelt.
Overzicht van de raseigenschappen bij radijs voor de vroege herfstteelt
De rassen/selecties zijn alfabetisch gerangschikt.
Onderzoek 1978 en 1981.
ru
briek

ras/selectie

B
B
A

Briljant
Enza
7,0
Helro
Rijk Zwaan
6,5
Ronde Rode Broei
- Americano
Vandenberg
7,5
- Koraal
Huizer
6,5
- Korda
Huizer
7,0
- Radar
Pannevis
7,0
Ronde Rode Broei en Vollegronds
- Novired
Royal Sluis
8,0
- Triplo
Huizer
8,0

A

ingezonden
door

looflengte1)

knolvorm1)

knolkleur1)

6,8
6,5

7,5
8,0

—

6,5
6,5
7,0
7,0

6,0
7,5
7,0
6,5

6,0
7,0
6,5

7,0
6,0
7,0
6,0

6,5
6,0

7,0
7,0

5,5
6,0

7,0
7,0

algemene
indruk1)

—

—

gevoelig
heid voor
voos
worden1)
6,5
6,0

11 Een hoger cijfer geeft aan dat respectievelijk het loof langer, de knolvorm beter, de kleur donkerder, het Pro
dukt gemiddeld mooier tijdens de oogst, de gevoeligheid voor voos worden geringer is.
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Late herfstteelt
Zaaitijd: 30/9-20/10, oogsttijd: 10/11-25/12.
In deze periode daalt de temperatuur meestal snel, zodat de licht/temperatuurverhouding weer
zodanig wordt dat een goede knol met niet te lang loof kan worden geteeld. Een relatief te hoge
grondtemperatuur kan echter nog wel eens te lang loof geven. Er kan weer wat dichter worden
gezaaid dan in de vroege herfstteelt en opbrengsten van 10 bossen per m2 zijn normaal. Steeds
meer ziet men echter in dat dichter zaaien in deze teeltwijze nog niet altijd een opbrengstverho
ging betekent. Door wat te stoken en te belichten kan de teeltduur sterk worden verkort. Belich
ten gecombineerd met stoken komt echter vrijwel niet meer voor in verband met de hoge energie
prijzen. Voos worden komt weinig meer voor, doordat de groeisnelheid aan het einde van de teelt
doorgaans laag is. De oogstperiode per zaaidatum is vrij lang. Valse meeldauw is in deze teelt
wijze vaak een hinderlijke ziekte die, zonder een goede bestrijding, veel schade aan kan richten.
Veen- en kleigronden zijn voor deze teeltwijze minder geschikt wegens het vrij lange loof, de mati
ge kleur en de vaak grove, vrij ruige staart.
Overzicht van de raseigenschappen bij radijs voor de late herfstteelt
De rassen/selecties zijn alfabetisch gerangschikt.
Onderzoek 1978 en 1981.
ru
briek

ras/selectie

A
A
B

Briljant
Enza
Rijk Zwaan
Helro
Ronde Rode Broei
Vandenberg
- Americano
Pannevis
- Radar
- Tamina
Nunhem
Ronde Rode Broei en Vollegronds
Royal Sluis
- Novired

B

ingezonden
door

looflengte1)

knolvorm1)

knolkleur1)

algemene
indruk1)

7,0
5,5

6,8
6,5

7,0
7,5

—

7,0
7,0
5,5

6,5
7,0
6,5

6,5
7,5
7,5

6,0
6,8
—

7,0
6,5
5,5

7,5

7,0

7,5

6,5

6,0

—

gevoelig
heid voor
voos
worden1)
6,5
6,0

1 ) Een hoger cijfer geeft aan dat respectievelijk het loof langer, de knolvorm beter, de kleur donkerder, het Pro
dukt gemiddeld mooier tijdens de oogst, de gevoeligheid voor voos worden geringer is.
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Winterteelt
Zaaitijd: 20/10-10/1, oogsttijd: 15/12-15/3.
In de maand november wordt doorgaans weinig radijs gezaaid. De teeltduur is dan namelijk zeer
lang en de opbrengsten zijn veelal aan de lage kant. De jaarrondtelers zaaien wel in november
om in het jaarrondschema van zaaien en oogsten te blijven. Men begint in december weer meer
te zaaien. De winterteelt is de moeilijkste teeltwijze. De lichthoeveelheid is zeer laag, evenals de
temperatuur. Hierdoor is de teeltduur lang (negen tot twaalf weken) en zijn de opbrengsten laag
(8-11 bossen per m2). Er wordt in deze periode dan ook niet veel radijs aangevoerd. In 1977/1978
is voor het eerst in de praktijk gewerkt met kunstlicht gecombineerd met wat dichter zaaien en
bijstoken. Tegenwoordig komt het gebruik van reflectiemateriaal (styromull) voor en wordt kunst
licht vrijwel niet meer toegepast. De opbrengsten waren door belichten en stoken hoger en de
teeltduur werd soms met drie à vier weken verkort. Toch is met de huidige energieprijzen belich
ten niet interessant. Voos worden komt vrijwel niet voor. Valse meeldauw kan veel schade aan
richten. Op alle grondsoorten kan de winterteelt worden bedreven. Wel is de teeltduur op klei
en veengrond door de lagere grondtemperatuur meestal enkele weken langer dan op de warmere
zandgronden.

Overzicht van de raseigenschappen bij radijs voor de winterteelt
De rassen/selecties zijn alfabetisch gerangschikt.
Onderzoek 1978, 1982 en 1984.
ru
briek

ras/selectie

A
A
IM
A
N
N
B

Boy
Karl Hild
Briljant
Enza
Flyer
Enza
Helro
Rijk Zwaan
Oscar
Pannevis
Rocco
Nunhem
Ronde Rode Broei
- Americano
Vandenberg
- Korda
Huizer
- Radar
Pannevis
- Tamina
Nunhem
Ronde Rode Broei en Vollegronds
- Novired
Royal Sluis

B

ingezonden
door

looflengte1)

knol
vorm1)

knolkleur1)

algemene
indruk1)

gevoelig
heid voor
voos
worden1)

7,5
7,0
7,0
6,5
8,2
7,5

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

5,0
6,0
6,0
6,0
5,8
5,5

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

6,5
6,5
7,0
6,5
6,5
6,5

6,5
7,0
6,5
6,0

7,0
7,0
6,5
6,5

7,0
7,5
6,0
6,5

6,0
7,5
6,0
5,8

7,0
7,5
6,5
6,0

6,5

7,0

7,0

6,5

6,0

11 Een hoger cijfer geeft aan dat respectievelijk het loof langer, de knolvorm beter, de kleur donkerder, het Pro
dukt gemiddeld mooier tijdens de oogst, de gevoeligheid voor voos worden geringer is.
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De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
-/ A — Boy

K: KarI HHd, Marbach am Neckar, Duitse Bondsrepubliek.
V: Nunhems Zaden B.V., Haeien IL.l.

Voldoet vrij goed tot goed in de zeer late herfstteelt en in de winterteelt doordat dit ras bij wat
lagere temperaturen en korte dagen goed door blijft groeien. Is ongeschikt voor zaaien na 15 de
cember.
Heeft lang tot zeer lang, vrij grof, vrij stevig, opgaand, vrij lichtgroen loof. Heeft niet veel blad.
De knollen zijn doorgaans rond tot hoogrond, redelijk van vorm, wat puntig, wisselend qua groot
te, vrij grof van staart en soms nogal flets en paars van kleur. Is zeer vroeg, hetgeen teeltduurver
korting betekent.
Heeft doorgaans zeer weinig last van gescheurde knollen. Is tamelijk sterk tegen voos worden
en is vatbaar voor valse meeldauw.
A/ - / - /B/A/A - Briljant

K: Enza Zaden, Enkhuizen.

Voldoet goed in de vroege voorjaarsteelt, vrij goed in de vroege herfstteelt en goed in de late
herfst- en winterteelt.
Is in de vroege herfstteelt het zwakst.
Heeft middenlang tot lang, vrij grof, vrij stevig, vrij lichtgroen loof. Heeft vrij veel blad. Heeft
soms neiging tot doorschieten.
De knollen zijn doorgaans rond tot wat platrond, vrij goed tot goed van vorm, goed uniform, middengrof van staart en goed van kleur. Soms komen enkele paarse knollen voor. Is vroeg.
Heeft doorgaans vrij weinig last van gescheurde knollen.
Is voldoende sterk tegen voos worden in de teelten met een langere teeltduur en is vatbaar voor
valse meeldauw.
.../ — / — / — / — /IM — Flyer

K: Enza Zaden, Enkhuizen.

Voldoet vrij goed in de winterteelt en is voor de voorjaarsteelt nog in onderzoek. Lijkt het best
geschikt voor zaaien na 20 november.
Heeft middenlang tot vrij lang loof dat vrij grof, matig stevig en middengroen is. De gewasstand
is doorgaans vrij vol.
De knol is rond, goed van vorm en kleur (helderrood) en is middenvroeg oogstbaar. Is voldoende
gelijkmatig bij de oogst.
Is vrij gevoelig voor scheuren. Is vrij sterk tegen voos worden en is vatbaar voor valse meeldauw.
Geeft gemakkelijk gele lobblaadjes.
A/ - / - /B/A/A — Helro

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

Voldoet goed in de vroege voorjaarsteelt, vrij goed in de vroege herfstteelt en goed tot zeer goed
in de late herfst- en winterteelt, wanneer de buitentemperaturen laag en de dagen kort zijn.
Heeft middenlang tot kort, middengrof, stevig, midden- tot donkergroen, opgaand loof. Heeft
een normale hoeveelheid blad.
De knollen zijn doorgaans rond tot wat platrond, op vorm matig uniform, vrij goed tot goed van
vorm (in het voorjaar wat puntig), zeer uniform qua grootte, vrij fijn van staart en goed tot wat
donker van kleur. Is vrij vroeg.
Heeft normaal last van gescheurde knollen. Is middelmatig gevoelig voor voos worden en is vat
baar voor valse meeldauw.
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-I - /A/ - / - / - — Marabelle

Kw.r. 1980. K: Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht.

Voldoet goed in de zomerteelt.
Heeft middenlang tot kort loof. Is vrij vroeg.
De knol is bolrond tot wat platrond, de knolkleur is helder- tot donkerrood, de staart is overwe
gend vrij fijn, doch soms wat grof.
Is vrij sterk tegen scheuren. Is matig sterk tegen voos worden en is vatbaar voor valse meeldauw.
— / -/ N — Oscar

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

Voldoet vrij goed in de winterteelt voor de zaaiperiode tussen half november en half december.
Heeft zeer lang loof dat middengrof, slap en middengroen is. De gewasstand is vrij vol.
De knol is goed rond van vorm, redelijk van kleur en is vroeg oostbaar. Is vrij ongelijk qua grootte
bij de oogst.
Is middelmatig gevoelig voor scheuren. Is middelmatig gevoelig voor voos worden en is vatbaar
voor valse meeldauw. Geeft vrij weinig gele lobblaadjes.
- / B / A / - / - / - — Primo

Kw.r. 1982. K: Rijk Zwaan B.V., De Lier.

Voldoet vrij goed in de late voorjaarsteelt en goed in de zomerteelt.
Heeft middenlang tot kort, middengrof tot vrij fijn, stevig, midden- tot donkergroen, opgaand
loof. Heeft normaal tot vrij weinig blad.
De knollen zijn rond tot hoogrond, doorgaans goed van vorm, helderrood, middengrof tot vrij fijn
van staart en vrij uniform qua knolgrootte. Is vroeg.
Heeft normaal last van gescheurde knollen. Is zeer sterk tegen voos worden en is vatbaar voor
valse meeldauw.
- / - / - / - / - / N — Rocco

Kw.r. 1983. K: Nunhems Zaden B.V., Haelen (L.).

Voldoet vrij goed tot goed in de winterteelt voor de zaaiperiode tussen half november en half de
cember.
Lijkt qua type veel op Boy.
Heeft lang loof dat vrij grof, matig stevig en vrij lichtgroen is. De gewasstand is open.
De knol is mooi rond, fletsrood tot rose van kleur en voldoende gelijkmatig bij de oogst. Is vroeg
oogstbaar.
Is middelmatig tot vrij gevoelig voor scheuren. Is middelmatig gevoelig voor voos worden en is
vatbaar voor valse meeldauw. Heeft weinig last van gele lobblaadjes.
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A / A / - / A / B / B — Ronde Rode Broei
Van dit ras hebben vele instandhouders hun eigen selectie. De selecties kunnen sterk verschillen
in gebruikswaarde. Het grootst zijn de verschillen in looflengte, knolvorm en gevoeligheid voor
voos worden. In de late herfstteelt, de winterteelt en de vroege voorjaarsteelt dienen de selecties
met korter loof te worden bijgestookt om voldoende lang loof te krijgen.
Een aantal selecties voldoet vrij goed tot goed in de late herfstteelt (zaaien tot 15 oktober) en in
de winterteelt (zaaien na 15 december) en sommige selecties voldoen vrij goed of goed in de
overige teeltwijzen, met uitzondering van de zomerteelt.
De knol varieert van hoogrond tot platrond, de kleur is doorgaans helderrood, de staart is door
gaans mooi fijn, grove staarten komen bij sommige selecties echter ook voor. Varieert van vroeg
tot middenvroeg.
De diverse selecties verschillen ook in gevoeligheid voor scheuren en in de vatbaarheid voor valse
meeldauw.
Voor gegevens over de selecties in de diverse teeltwijzen wordt verwezen naar de tabellen met
de raseigenschappen voor de verschillende teeltwijzen.
A / A / - / A / B / B — Ronde Rode Broei en Vollegronds
Van dit ras hebben vele instandhouders hun eigen selecties die verschillen in gebruikswaarde. De
verschillen in gevoeligheid voor voos worden zijn doorgaans het grootst.
Een aantal selecties voldoet goed in de vroege voorjaarsteelt, de late voorjaarsteelt en de vroege
herfstteelt en sommige selecties voldoen vrij goed in de late herfstteelt en de winterteelt en zijn
niet geschikt voor zaaien tussen 10 oktober en 15 december.
Het loof is doorgaans wat langer dan dat van Ronde Rode Broei.
De knol is doorgaans grover dan Ronde Rode Broei, varieert van hoogrond tot iets platrond, de
kleur is doorgaans helderrood, de staart varieert van zeer fijn tot grof. Is hoofdzakelijk middenvroeg.
De diverse selecties verschillen in gevoeligheid voor voos worden, maar ook in gevoeligheid voor
scheuren en in de vatbaarheid voor valse meeldauw.
Voor gegevens over de selecties in de diverse teeltwijzen wordt verwezen naar de tabellen met
de raseigenschappen voor de verschillende teeltwijzen.
- /- /A/- /- /

Saxa

Van dit ras hebben een aantal instandhouders hun eigen selectie. De selecties kunnen verschillen
in gebruikswaarde.
Voldoet goed in de zomerteelt.
Heeft vrij lang, middengrof, vrij stevig, middengroen blad. Heeft normaal tot wat veel blad.
De knol is vrij rond, vrij goed van vorm, helderrood, middengrof van staart en vrij uniform qua
knolgrootte. Is wat laat.
Is vrij sterk tegen scheuren, sterk tegen voos worden en is vatbaar voor valse meeldauw.
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Rammenas (witte)
(Raphanus sativus LJ
Rammenas is een van de kleine gewassen in de glasgroenteteelt. Het is een gewas waarvan het
produkt voor het overgrote deel naar Duitsland wordt geëxporteerd. In de handel wordt door
gaans dan ook gesproken over Rettich. Het gewas is voor Nederland niet nieuw, maar genoot
in de tweede helft van de jaren zeventig wel hernieuwde belangstelling. In 1975 tot en met 1977
bedroeg de oppervlakte jaarlijks enkele ha en was de veilingaanvoer enkele honderdduizenden
stuks. Sindsdien is de teelt van rammenas flink uitgebreid tot + 25 ha in 1980 en 1981 en namen
de veilingaanvoer en de handelswaarde respectievelijk toe tot + 5 miljoen stuks en + 3 miljoen
gulden. In 1981 nam de aanvoer van rammenas vooral in het gebied Westland-Zuid weer wat af,
een teruggang die doorzette in 1982 en 1983 in dat gebied. De zeer vroege en vroege teelten kwa
men in 1982 en 1983 onder druk te staan wegens vrij hoge energiekosten en tegenvallende prijzen.
Landelijk was het areaal rammenas in 1982 nauwelijks 20 ha en in 1983 ongeveer 15 ha. In 1984
werd van ongeveer 20 ha een aanvoer verkregen van 3,8 miljoen stuks met een handelswaarde
van bijna twee miljoen gulden. In handelskringen is men van mening dat de tegenvallende prijzen
voor Nederlandse rammenas gedurende de laatste jaren het gevolg zijn van hevige Italiaanse con
currentie in West-Duitsland. De tweede, latere teelt verdween wegens matige prijzen en moeilijke
inpasbaarheid in de teeltschema's. Vaak wordt gesteld, dat de uitbreiding van deze teelt in de
tweede helft van de zeventiger jaren een gevolg is van inkrimping in West-Duitsland ten gevolge
van de hoge energiekosten daar. Dit lijkt echter slechts gedeeltelijk juist. In West-Duitsland is
rammenas nog steeds een vrij belangrijk glasgewas, dat daar zeker niet in betekenis afneemt.
Rammenas onder gl s is in West-Duitsland ongeveer even belangrijk als koolrabi onder glas. Het
gewas kan het gehele jaar door worden geteeld en aangevoerd. Wel werd de rammenas in WestDuitsland met ingang van de tweede helft van de jaren zeventig later aangevoerd (minder force
ren) en kreeg de vroege teelt in Nederland meer kans. Kansen die overigens, zoals later bleek,
ook de Italianen opgevallen waren. Nadat de Nederlandse tuinders het gat in de vroege Duitse
markt vulden, verdrongen de Italianen namelijk op hun beurt de Nederlanders.
De laatste jaren lijkt in West-Duitsland de markt voor het lange, Japanse type te groeien ten koste
van het traditionele type. Hierop probeert ook de Nederlandse tuinbouw in te spelen. Het afgelo
pen jaar echter was de aanvoer van Japanse rammenas te verwaarlozen. Onderzoek zal de ko
mende jaren duidelijkheid moeten verschaffen omtrent de rassenkeuze en de teelttechniek.
In de praktijk wordt het overgrote gedeelte (80%) tussen half maart en half juni op de veilingen
aangevoerd. Nadat de teelt aanvankelijk een Limburgse aangelegenheid was, heeft de uitbreiding
hoofdzakelijk plaatsgevonden in het Westland. Ongeveer 55% van de landelijke produktie wordt
in het Westland geteeld en aangevoerd. Vooral de lichte gronden langs de kust blijken zeer ge
schikt voor de rammenasteelt, daar hier met machinaal ter plaatse zaaien goede resultaten be
haald worden. Dit in tegenstelling tot de zwaardere gronden, waar meestal een plantje gepoot
moet worden om een goed produkt te kunnen oogsten.
Rammenas vraagt een diep bewortelbare grond. Doorgaans zijn de wortels op zwaardere gronden
korter en eerder misvormd dan op lichte grond. Op zwaardere grond is het bovendien nodig om
te planten nadat de plantjes in paperpots van dertien cm hoog zijn opgekweekt.
Het aantal planten ligt op zo'n twintig per m2. Rammenas vraagt een laag bemestingsniveau. Te
veel stikstof geeft een te sterke bladontwikkeling. De temperatuur die aangehouden wordt va
rieert gedurende de teelt. Na het zaaien wordt één à twee dagen 20°C aangehouden om de kie
ming te bevorderen. Vervolgens wordt tijdens de teelt een minimumtemperatuur aangehouden
van 6 à 8°C 's nachts en 10 à 12°C overdag. Als de knolvorming op gang gekomen is, wordt deze
temperatuur respectievelijk 7 à 9°C en 13 à 18°C. Later in de teelt moet de temperatuur weer iets
lager zijn om voos worden te voorkomen. De energiebehoefte ligt dus tussen die van sla en kool
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rabi in. Rammenas vraagt tijdens de teelt vrij veel water. De uniformiteit van de huidige rassen
is nog zodanig dat enkele keren dooroogsten noodzakelijk is.
De belangrijkste schimmelziekten zijn Rhizoctonia-ziekte of aanslag (Rhizoctonia solani), stippel
ziekte (A/ternaria brassicae), zwart (Aphanomyces raphani) en valse meeldauw of wit (Peronospora parasitica). De belangrijkste dierlijke beschadigers zijn bladluizen en bladmineerders. De
belangrijkste niet-parasitaire afwijkingen zijn holle wortels, voos worden, vertakte wortels en
magnesiumgebrek.
Er zijn bij rammenas meerdere groepen van rassen te onderscheiden, zoals rassen met ronde, kor
te stompe, halflange en lange knollen. De typen met lange knollen worden doorgaans Japanse
typen genoemd (tot 40 cm lang).
Naast verschillende knolvormen kunnen ook verschillende kleuren worden onderscheiden, zoals
rose, wit, bruin en zwart. In Nederland worden vrijwel uitsluitend rassen geteeld van het halflange
witte type, die knollen van ongeveer 20 cm lengte geven en loof vormen dat ongeveer 40 cm lang
is.
Goede rassen moeten een mooie, gladde, wat stompe wortel geven. De loofontwikkeling mag
niet te sterk zijn in verband met de oogstwerkzaamheden. De smaak moet vrij scherp zijn. Om
het aantal keren dooroogsten te beperken, is een goede uniformiteit een eerste vereiste.

De rassen zijn naar rubriek gerangschikt.
B — Primara

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

Voldoet vrij goed tot goed in de teelt van rammenas in alle seizoenen. Is een diploid ras dat een
vrij lange (20 à 21 cm), witte, gladde, wat stompe wortel geeft. Heeft een vrij forse bladlengte en
-hoeveelheid. Het blad blijft goed rechtop staan. De inwendige kwaliteit is goed, doch de smaak
is vaak onvoldoende scherp. Is matig sterk tegen voos worden. Is goed uniform qua rijpheidssta
dium en sortering.
B — Unus Treib

K: Fa. Eugen Fetzer, 8710 Kitzingen, Duitse Bondsrepubliek.

Wordt door verscheidene Nederlandse bedrijven in de handel gebracht.
Voldoet vrij goed in de teelt van rammenas onder glas in alle seizoenen.
Is een diploïd ras dat een goede, middenlange (± 17 cm), witte, gladde en wat spitse wortel
geeft. De wortel is iets onregelmatig van vorm. Vormt vrij veel blad, dat wat minder goed rechtop
blijft staan. De gevoeligheid voor doorschieten is tamelijk gering. De inwendige kwaliteit is goed.
De smaak is vrij scherp. Is matig sterk tegen voos worden. Unus Treib is matig uniform qua rijp
heidsstadium en sortering.
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Selderij
(Apium graveolens LJ
Selderij, ook wel snij- of bladselderij genoemd, dient voor het kruiden van spijzen en wordt in telers
kringen ook wel "soep" genoemd. Het behoort tot de kleine gewassen in de glasgroenteteelt. De
teelt vindt hoofdzakelijk onder staand glas plaats, doch de teelt onder platglas komt vooral rond
Amsterdam nog wel voor. In het algemeen worden kleine oppervlakten tegelijk geteeld, vaak als
aanvulling op de rest van het teeltplan. Waar in het verleden getracht is om selderij op het gehele
bedrijf als hoofdteelt te telen, is dit vrijwel altijd op een mislukking uitgelopen. In verband met de
oogstplanning verdient het de voorkeur om in de winterteelt wat te stoken. De belangrijkste teeltgebieden zijn het Westland, het gebied ten zuiden van Rotterdam en de omgeving van Amsterdam.
Selderij van onder glas wordt vooral gebost aangevoerd. Ongeveer 10% wordt los aangevoerd.
De belangrijkste aanvoerperiode van dit glasprodukt valt in de maanden december tot en met mei.
Aan het eind van de jaren zeventig was het aanbod vrijwel constant, namelijk zeven à acht miljoen
bosjes en 120 à 150 ton met een veilingomzet van ongeveer 5 miljoen gulden. De laatste drie jaar
schommelde de veilingaanvoer tussen 9 en 10 miljoen bosjes en werd 150 ton los aangevoerd.
De handelswaarde schommelde in die periode tussen 4 en 6 miljoen gulden voor de geboste sel
derij. De met selderij beteelde oppervlakte onder glas is moeilijk te schatten, maar zal de laatste
drie jaar 60 à 70 ha geweest zijn. De glasselderij is vooral bestemd voor de binnenlandse markt
voor verse consumptie.
Meestal wordt selderij ter plaatse gezaaid, maar in de omgeving van Amsterdam wordt doorgaans
op een zaaibed gezaaid en later op de plaats van bestemming geplant. Bij ter plaatse zaaien wordt
er in de periode van september tot december gezaaid. Bij de vroegste zaaiperiode (rond half sep
tember) valt de oogst in december en januari. Voor de voorjaarsteelt (oogst in maart, april en mei)
wordt in de periode van oktober tot en met december gezaaid. Een week later zaaien in de vroege
herfst betekent dat de oogst enkele weken later valt. Bij zaaien in december is de teeltduur weer
korter (meer licht en langere dagen tijdens de teelt). Het zaadverbruik is 250-350 gram per 100
m2. Er wordt tegenwoordig op diverse manieren gezaaid, namelijk breedwerpig, op rijen en op
perspotjes. Zaaien op perspotjes en daarna uitplanten komt steeds vaker voor. Selderijzaad kiemt
traag. Het is dan ook nodig het zaad enige dagen bij hogere temperatuur (25°C) voor te kiemen.
Na het zaaien kan het onkruid nog één keer chemisch worden bestreden. De grond dient voor
de teelt van selderij in uitstekende conditie te zijn.
Als, zoals rond Amsterdam, wordt geplant, liggen de zaaidata anders. Voor de oogst in mei en
juni wordt dan in januari en februari onder verwarmd glas gezaaid en wordt in april geplant. Voor
de oogst in de late herfst, november en december, kan in juni worden gezaaid en in juli worden
geplant. Deze teelt vindt voornamelijk plaats in de vollegrond, doch de late aanvoer komt van de
platglasteelt. Voor de oogstperiode november tot mei, waarin meerdere keren van hetzelfde per
ceel wordt geoogst, wordt in juli gezaaid en in augustus en september geplant. Tenslotte is er
nog de teeltwijze waarbij onder platglas wordt gezaaid of geplant, waarvan het glas in het late
voorjaar wordt "gelicht". Hier wordt in april ter plaatse gezaaid of in januari en februari op
perspotjes gezaaid en in april uitgeplant. Van de laatste teeltwijze wordt de selderij hoofdzakelijk
los aangevoerd. Als wordt geplant is het noodzakelijk om van een fijne selectie van de Amster
damse Fijne Donkergroene uit te gaan.
Tijdens de teelt is de arbeidsbehoefte gering. Het leeuwedeel van de voor deze teelt benodigde
arbeid wordt besteed aan de oogst. Het oogsten geschiedt door uittrekken en bossen of door snij
den (soms maaien) en bossen. Als er één keer gesneden is wordt er overbemest, waarna hergroei
plaatsvindt. Het snijden moet dan wel op de juiste wijze zijn uitgevoerd (niet te laag, zodat het
hart niet geraakt wordt). Na zes tot acht weken kan dan weer worden geoogst. Vier keer oogsten
van hetzelfde perceel komt voor.
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Het oogsttijdstip is afhankelijk van de zaaitijd, het al of niet stoken, het weer tijdens de teelt en
in sterke mate van de prijsvorming. Wanneer niet kan worden gestookt kan vorst de groei sterk
vertragen. Een selderijgewas kan vrij lang worden "bewaard", wachten op een goede prijs komt
dan ook regelmatig voor.
De belangrijkste schimmelziekten zijn bladvlekkenziekte (Septoria apiicolal, grauwe schimmel
(Botrytis cinerea) en sclerotiënrot (Sclerotinia sclerotiorum). Ook kan de zwarte kruinenziekte de
selderijteler parten spelen. Dit kan door diverse schimmels worden veroorzaakt, zoals Rhizoctonia
solani, Microcentrospora acerina, Phoma apiicola en Pythium ultimum. Grauwe schimmel komt
vooral voor als het gewas bevroren is geweest.
De belangrijkste dierlijke parasieten zijn bladluizen, wantsen en het wortelknobbelaaltje. Ook
komt bij selderij soms schade door bevriezing voor.
Voor een te hoge C02-concentratie is dit gewas gevoelig. Dit komt soms voor als met hete luchtkachels wordt gestookt en de ventilatie onvoldoende is.

De rassen zijn naar rubriek gerangschikt.
A — Amsterdamse Fijne Donkergroene

Amsterdamse Struik, Spruitselderij

Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Dit is het meest geteelde ras onder glas. Voor het planten worden vooral de fijnere selecties van
dit ras gebruikt.
Gedrongen groei. Donkergroen, fijn, aromatisch blad. De bladstelen zijn zeer fijn en ontwikkelen
zich bij dit ras in zeer grote aantallen. Dit ras schiet niet snel door.
Sommige telers hebben een eigen "selectie" van dit ras.
B — Gewone Snij

Grove Struik, Lange Bos, Nunhemer Bos, Westlandse

Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Dit ras is voor de teelt onder glas minder belangrijk; slechts fijnere selecties worden gebruikt.
Forse groeiwijze; wordt tamelijk hoog. Vrij grof van steel en blad. Geeft veel bladeren per plant,
doch minder dan Amsterdamse Fijne Donkergroene. Dit ras wordt vooral gebruikt voor de voor
jaarsteelt in de vollegrond. Wordt veel door de verwerkende industrie gebruikt.
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Spinazie
(Spinacia oleracea LJ
Spinazie wordt onder glas voornamelijk geteeld in perioden waarin de vollegrondsteelt niet goed
mogelijk is. De teelt vindt vooral plaats in koude of licht verwarmde kassen. De aanvoer op de
veilingen is van 1970 tot 1975 teruggelopen van 6.600 ton tot 3.200 ton. De laatste jaren was de
aanvoer echter weer groter, namelijk schommelend rond de 5.000 ton met een handelswaarde
van 8,5 à 10 miljoen gulden. Gerekend naar een gemiddelde produktie van 2,5 à 3,5 kg per m2
lag de oppervlakte die de laatste jaren met spinazie werd beteeld op zo'n 160 ha. De aanvoer vindt
voor ongeveer 80% plaats in maart en april. Dit gewas wordt verspreid over het gehele land ge
teeld, waarbij vooral de gebieden waar de groenteteelt op de binnenlandse consumptie is gericht
een belangrijke plaats innemen. De prijs voor spinazie is doorgaans sterk afhankelijk van het aan
bod en kan van dag tot dag sterk fluctueren. Marktonderzoek toonde de laatste jaren een vraag
naar zeer grootbladige spinazie (ruimgezaaide normale rassen). In de voorjaarsteelt van 1984 vond
op beperkte schaal in de praktijk onderzoek naar zaai- en teeltmethode plaats. De eerstvolgende
jaren zal dat onderzoek zeker een vervolg krijgen.
De teelt van spinazie vraagt ongeveer 60 manuur arbeid per teelt per 1.000 m2, hetgeen duidt op
een geringe arbeidsbehoefte. De grond dient in goede conditie te zijn om een goede produktie
te verkrijgen. Voor wat betreft de voeding (vooral stikstof) stelt spinazie hoge eisen aan de grond.
Er wordt breedwerpig gezaaid. De benodigde hoeveelheid zaad is ongeveer 25 gram per m2, doch
20 gram per m2 en soms nog minder komt, afhankelijk van de kiemkracht, de zaadgrootte en het
seizoen, ook voor. Doorgaans wordt in seizoenen, waarin de groei moeilijk is, veel zaad gebruikt.
Tussen begin november en half januari wordt wat meer zaad gebruikt ( + 25 g/m2). In de zeer
vroege herfst en in het voorjaar wordt minder zaad gebruikt ( + 20 g/m2). Het oogsten is hand
werk, waarbij opgemerkt dient te worden dat snijden vrijwel niet meer voorkomt. Om goed te
kunnen maaien is het nodig dat de grond na het zaaien goed vlak wordt gerold. Afhankelijk van
het jaargetijde (daglengte, temperatuur en lichtintensiteit) varieert de teeltduur van 5 à 6 weken
in de vroege herfst en in het latere voorjaar tot 11 à 12 weken in de winter.
De teelt van spinazie vindt overwegend plaats in de lichtarme perioden van het jaar. Daaraan toe
gevoegd het hoge nitraatgehalte dat spinazie van nature heeft, zal het duidelijk zijn dat spinazie
een van de bladgroentegewassen is die bij het aantrekken van de maximum nitraatnormen in de
problemen komen. Vooral in de herfst en in de winter zal het niet eenvoudig blijken om onder
de gestelde normen te blijven. De nabije toekomst zal ons op dit punt nog wel het een en ander
leren. In ieder geval zullen rassen die een lager nitraatgehalte hebben, zo er genetische verschillen
op dit punt bij spinazie bestaan, de voorkeur moeten krijgen. Daarbij kan onder andere gedacht
worden aan rassen die relatief weinig stengeltjes produceren en relatief veel blad; het blad bevat
namelijk minder nitraat dan de stengels.
De belangrijkste schimmelziekten die in de spinazieteelt onder glas een rol spelen zijn wolf (Peronospora spinaciaei, kiemplanteziekte of smeul (Pythium spp J, wortelbrand (Colletotrichum spinaciae), grauwe schimmel of botrytis (Botrytis cinerea) en sclerotiënrot (Sclerotinia sclerotio
rum). Virusziekten komen onder glas in de spinazieteelt vrijwel niet voor. De belangrijkste dierlijke
parasieten zijn diverse bladluissoorten.
De belangrijkste eigenschappen die mede de rassenkeuze bepalen zijn achtereenvolgens:
Zaadvorm. Zowel scherp- als rondzadige rassen komen voor. Daar soms een gedeelte van het
zaad in de geoogste spinazie terecht komt, verdient rond zaad de voorkeur. Scherp zaad kan na
melijk zeer onaangenaam zijn voor de consument.
Lengte van de bladstelen. Lange, slappe bladstelen zijn ongewenst. De oogst wordt erdoor be
moeilijkt en doordat het gewas eerder kan gaan legeren is de kans op smeul groot. Ook bevatten
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de stelen doorgaans meer nitraat dan het blad, waardoor bij teveel stelen in het produkt het ni
traatgehalte van de gehele partij hoger wordt.
Bladkleur. De bladkleur moet frisgroen zijn in verband met de presentatie van het produkt in de
detailhandel.
Vorm en grootte van het blad. De voorkeur gaat uit naar rassen met rond, groot, vrij dik blad.
De ervaring heeft geleerd dat rassen met lang, smal blad doorgaans een lagere opbrengst geven
dan rassen met rond, kort blad.
Groeisnelheid. Een glasteelt is relatief duur. Een kortere teeltduur betekent minder kosten, mede
doordat het volgende gewas eerder (vroeger) kan worden geplant of gezaaid.
Schietneiging. Vooral in de latere voorjaarsteelt, als de daglengte toeneemt, zijn de omstandig
heden ideaal voor het doorschieten. Snelschietende rassen zijn dan ook minder goed bruikbaar
in deze teeltwijze, daar dan het produkt waardeloos wordt.
Globaal kan bij de teelt van spinazie onder glas onderscheid worden gemaakt tussen de herfstteelt, de winterteelt en de voorjaarsteelt. De herfstteelt en de winterteelt zijn de moeilijkste. De
aanvoer van deze twee teeltwijzen maakt slechts een klein deel van de jaarlijkse aanvoer uit. De
teeltduur is lang (weinig licht, korte dagen) en bijstoken is vaak nodig. Alleen snel groeiende ras
sen zijn in de herfst en in de winter bruikbaar. De voorjaarsteelt is gemakkelijker. De aanvoer in
de maanden maart, april en mei is hoofdzakelijk van deze teelt afkomstig. De teeltduur wordt
naarmate het voorjaar vordert steeds korter (meer licht, langere dagen) en de opbrengsten nemen
toe. Voor de latere voorjaarsteelt kunnen ook minder snel groeiende rassen worden gebruikt.
Rassentabel met rubricering naar teeltwijze
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
ras
Bergola
Glares Scherp
Kir
Popeye
Primeres
Spontaan
Subito
Virtuosa

herfstteelt1)

winterteelt2)

voorjaarsteelt3)

A
B
A

A
-

-

-

A
B
A
B
B
A
A
B

A

-

B

-

-

A
B

A
-

1) Zaaitijd 30/9-30/10; oogsttijd 30/11-20/1. 2) Zaaitijd 15/11-30/12; oogsttijd 20/1-15/3. 3) Zaaitijd 1/1-20/3;
oogsttijd 16/3-30/4.

De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
Alle hierna beschreven rassen zijn resistent tegen de fysio's 1 en 2 en vatbaar voor fysio 3 van
de wolfschimmel.
A/A/A — Bergola

Kw.r. 1970. K: Vandenberg B.V., Naaldwijk.

Voldoet goed in alle teelten.
Gewas: groeit vrij snel, middengroen blad, wat lange bladstelen, gewas ligt vrij plat op de grond,
groot en breed blad, schiet vrij traag. Zaad: scherp.
Opbrengst: goed tot zeer goed.
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B / - / B — Glares Scherp

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

Voldoet vrij goed in de herfst- en in de voorjaarsteelt.
Gewas: groeit vrij snel, vrij donkergroen blad, vrij lange bladstelen, fijn blad, wat slap gewas,
schiet matig snel. Zaad: scherp.
Opbrengst: vrij goed tot goed.
A/A/A — Kir

Kw.r. 1976. K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Voldoet goed in alle teelten.
Gewas: groeit snel, normaal heldergroen blad, matig lange bladstelen, vrij stevig gewas, vrij smal
blad, matig traag schietend, is zeer vroeg. Zaad: scherp.
Opbrengst: goed tot zeer goed.
- / - / B — Popeye

V: Nunhems Zaden B.V., Haelen (L.I.

Voldoet vrij goed in de voorjaarsteelt.
Gewas: groeit redelijk snel, middengroen blad, middenlange tot korte bladstelen, stevig gewas,
vrij breed blad, matig snel schietend, goede blad-stengelverhouding. Zaad: scherp.
Opbrengst: matig tot vrij goed.
- / B / B — Primeres

K: Pieterpikzonen B.V., Heerenveen.

Voldoet vrij goed in de winterteelt en in de voorjaarsteelt.
Gewas: groeit vrij snel, midden- totlichtgroen blad, vrij lange bladstelen, vrijstevig gewas, vrij lang en
smal blad, matig stevig, vrij goede blad-stengelverhouding. In het voorjaar doorgaans wat grover van
bladen wat korter van stengel dan in de winter. Matig snel, dochonregelmatig schietend. Zaad: rond.
Opbrengst: vrij goed tot goed.
- / - / A — Spontaan

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

Voldoet goed in de vooriaarsteelt.
Gewas: groeit vrij snel tot snel, middengroen, vrij lange tot lange bladstelen, voldoende stevig
gewas, ovaal tot langwerpig en wat grof blad, door de lange stelen vrij slap, redelijke blad
stengelverhouding, matig snel doch onregelmatig schietend. Zaad: scherp.
Opbrengst: goed.
A/A/A — Subito

Kw.r. 1965. K: Rijk Zwaan B.V., De Lier.

Voldoet goed in alle teelten.
Gewas: groeit vrij snel, vrij donkergroen blad, vrij korte bladstelen, stevig gewas, groot, rond en
breed blad, vrij snel schietend, goede blad-stengelverhouding. Zaad: scherp.
Opbrengst: vrij goed tot goed.
B/ - IB — Virtuosa

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

Voldoet vrij goed in de herfst- en in de voorjaarsteelt.
Gewas: groeit vrij snel, vrij lichtgroen blad, korte bladstelen, stevig gewas, zeer groot, rond en
watteer blad, dat tamelijk horizontaal staat, matig snel schietend, goede blad-stengelverhouding.
Is tamelijk gevoelig voor smeul. Zaad: scherp.
Opbrengst: vrij goed.
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(Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst, ex FarwJ
Het belangrijkste teeltcentrum is het Zuidhollandse glasdistrict. In alle andere glastuinbouwgebie
den is de tomaat echter ook een zeer belangrijk gewas. Van de totale produktie wordt 80 à 85%
geëxporteerd. West-Duitsland is de belangrijkste afnemer, op grote afstand gevolgd door andere
Westeuropese landen (Engeland, Frankrijk, Zweden). Na Nederland zijn België, Spanje, de Canarische eilanden en Marokko de grootste leveranciers van tomaten aan West-Duitsland (met geza
menlijk ongeveer 35% van de Nederlandse uitvoer naar dat land). Vooral vroeg in het seizoen
(maart/april) zijn Marokko, de Canarische eilanden en Spanje onze belangrijkste concurrenten.
De Nederlandse tomaten zijn vrijwel uitsluitend bestemd voor de verse markt.
Naast de rode was er de laatste jaren aanvankelijk interesse voor de teelt van gele tomaten. Goede
rassen waren echter nauwelijks beschikbaar. Ook bleek bij iets grotere aanvoeren de prijs tegen
te vallen. Hierdoor werden gele tomaten in 1984 niet meer geteeld.
Aan de hand van de kleur van de onrijpe vruchten kunnen de roodvruchtige rassen worden inge
deeld in drie kleurgroepen, namelijk groen, halfgroen en bleek. De vruchten van de groene rassen
zijn, vooral bij sterke belichting, rond de steel donkergroen gekleurd. De vruchten van de bleke
rassen zijn in onrijpe toestand egaal grijsgroen. De vruchten van halfgroene rassen staan ertussen
in, maar lijken meer op die van de groene dan op die van de bleke rassen.
Tegenwoordig worden voor de ronde en grofronde typen uitsluitend bleke rassen gebruikt. Bij
de vleestomaten teelt men nog hoofdzakelijk groene en halfgroene rassen, doch groenkragen zijn
daar een niet te onderschatten probleem. De groene rassen zijn vroeg in de teelt doorgaans goed,
maar later in de teelt geeft de kwaliteit steeds meer problemen (wegens groenkragen en wankleu
righeid) en soms een onregelmatige zetting. Binnen deze drie kleurgroepen zijn de rassen naar
vruchtvorm in diverse vormgroepen te verdelen. De belangrijkste vormgroepen in Nederland zijn:
1. rassen met twee- tot driehokkige vruchten;
2. rassen met drie- tot vijfhokkige vruchten (grofrond);
3. rassen met meerhokkige, licht tot zwaar geribde (gemote) vruchten.
In de eerste vormgroep valt de traditionele ronde tomaat en in de derde vormgroep valt de zoge
naamde vleestomaat. In de tweede vormgroep vallen de zogenaamde tussentypen.
Traditionele, ronde en grofronde typen
De veilingaanvoer van tomaten van deze typen was de laatste jaren vrij constant (390.000 à
400.000 ton). Het areaal liep echter terug van ruim 2.500 ha in 1979 tot 2.100 à 2.300 ha in de
laatste vier jaar. Daarnaast nam de veilingomzet toe van 530 miljoen gulden in 1979 tot ruim 700
miljoen gulden in 1980 en 1981. 1982 was een slecht jaar. Daarna volgde een qua prijsvorming
goed jaar. In 1983 werd 396.000 ton aangevoerd met een veilingomzet van 680 miljoen gulden.
De inkrimping van het areaal vond aanvankelijk vooral plaats in de zeer vroege stookteelt, de kou
de teelt en de herfstteelt. De laatste twee jaar vond de inkrimping echter vrijwel uitsluitend plaats
in de herfstteelt, die daardoor bijna verdween. Gedeeltelijk schakelde men om naar andere gewas
sen en gedeeltelijk ging men vleestomaten telen (stookteelt). Daar echter het tussenplanten
slechts voor een gedeelte in de areaalcijfers is verwerkt, zullen de gegeven arealen, als we stook
teelt en tussenplanting als twee verschillende teelten zien, in werkelijkheid flink wat groter zijn.
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Vlezige typen
Van de derde vormgroep, de zogenaamde vleestomaat, worden enkele rassen aanbevolen. In de
tweede helft van de jaren zeventig is de teelt van vlezige, meerhokkige tomaten opnieuw in de
belangstelling gekomen. In 1977 is gedurende het gehele jaar ongeveer 100 ha met deze tomaten
beteeld. Het areaal nam toe tot ruim 300 ha in 1981, een groei die in 1982 doorzette tot 340 ha
en tot 350 à 400 ha de laatste twee jaren. In 1977 en 1978 werd er, mede naar aanleiding van be
perkt marktonderzoek, gedacht dat er binnen de meerhokkige groep zowel vraag was naar het
vlezige ronde type als naar het vlezige gemote type van deze tomaat; de vlezige ronde vruchten
voor export naar Frankrijk en Noord-Duitsland en de vlezige gemote vruchten voor export naar
Zuid-Duitsland. De vraag naar tomaten als bokshandschoenen is nu te verwaarlozen en de vraag
naar tomaten met een zekere regelmatige vorm neemt verder toe. Uit consumenten-onderzoek
in 1979 bleek dat de consument liever onderscheid maakt tussen grote en kleine tomaten, dan
tussen vlezige en niet-vlezige. Voor export naar Frankrijk zijn overigens ook grove vruchten van
de nu bekende rassen uit de eerste vormgroep geschikt. Naar de fijnere, vlezige, ronde vruchten
is vooral vraag in het voorjaar als er in Frankrijk zelf nog niet genoeg tomaten worden aangevoerd.
Voor de grove, vlezige vruchten is er zowel in het voorjaar als in de herfst een markt. Geschat
wordt dat ± 15% van de totale Westduitse tomatenconsumptie uit vruchten van het vlezige type
bestaat; een percentage dat overigens de neiging heeft om te stijgen. Om de vruchten voldoende
grof te laten worden verdient het aanbeveling om de trossen afhankelijk van de gewasgroei op
drie tot vijf vruchten te toppen.
In de jaren zeventig werd in de tomatenteelt nog vrijwel geen gebruik gemaakt van "kunstmatig"
substraat. De omschakeling naar steenwol bij de tomaat is de laatste jaren evenwel zeer snel ge
gaan. Tegenwoordig zijn er nog maar weinig bedrijven te vinden, althans in de vroege stookteelt,
waar "nog" in de volle kasgrond wordt geteeld. Naar schatting wordt in de vroege stookteelt in
1985 80% van het areaal op steenwol geteeld. Op de "hete lucht- en koude" bedrijven komt
steenwol echter nog niet veel voor. In de combinatie tomaat/sla, die op veel van die bedrijven
plaatsvindt, past de sla slecht op steenwol.
De omschakeling naar de teelt op steenwol ging de laatste jaren zo snel doordat herhaaldelijk de
hogere rentabiliteit werd aangetoond (vroegere en hogere produktie, snellere teeltwisseling, ge
makkelijker ontsmetten, energiebesparing e.d.). Wel had de intrede van steenwol enige invloed
op het rassensortiment. De invloed op de houdbaarheid bleek positief te zijn (langer houdbare
vrucht na de oogst.). De invloed op de smaak is nog niet geheel uitgekristalliseerd. Wel is bekend
dat het gehalte aan suikers en zuren in de vruchten hoger wordt als het zoutgehalte in de voedings
oplossing hoger is.
De belangrijkste schimmelziekten zijn aardappelziekte (Phytophthora infestans), bladvlekkenziekte of meeldauw (Cladosporium fulvum; komt tegenwoordig weinig meer voor doordat de meest
geteelde rassen resistent zijn), grauwe schimmel (Botrytis cinerea), kanker (Didymella lycopersici), kurkwortel (Pyrenochaeta lycopersici; alleen waar nog in grond wordt geteeld), sclerotiënrot
(Sclerotinia sclerotiorum), slaapziekte of verwelkingsziekte (Verticillium albo-atrum; zowel in
grond als op steenwol), fusariumverwelkingsziekte of fusarium (Fusarium oxysporum f.sp. lyco
persici), voetziekten (Didymella lycopersici, Botrytis cinerea en Rhizoctonia solani). Tegen meel
dauw, kurkwortel, verticillium en fusarium komt in de rassen resistentie voor. De afkortingen voor
deze resistenties zijn respectievelijk: C, P, V en F, meestal voorzien van een indexcijfer dat de
fysio's, die de resistentie omvat, aangeeft. Daar ook op steenwol soms bodemziekten worden ge
vonden is ook voor de teelt op steenwol resistentie belangrijk.
Het belangrijkste virus is tomatemozaïekvirus (T.M.V.). Verschijningsvormen van deze ziekte zijn
aucubamozaïek, mozaïek, naaldblad en strepenziekte. Enkele andere virusziekten zijn dubbelstrepenziekte (complex van T.M.V. en aardappel-X-virus) en dwergziekte (complex van T.M.V. en
chrysante-aspermievirus). De afkorting van de resistentie is Tm. Vrijwel alle in de rassenlijst opge
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nomen rassen zijn resistent tegen T.M.V. Alleen het vleestomatenras Dombo is nog vatbaar voor
T.M.V.
De bekendste dierlijke parasieten zijn bladluizen, bonespintmijt, witte vlieg, mineervlieg en het
wortelknobbelaaltje of knol (Meloidogyne sppj. In enkele rassen komt resistentie tegen knol
voor. Het symbool voor de resistentie is N.
De belangrijkste niet-parasitaire afwijkingen zijn afwijkende bloemen, kroeskoppen, witkoppen,
chlorose, diverse gebreksziekten, gescheurde vruchten, krimpscheurtjes op de vruchten, groen
kragen, holle stengels, neusrot, wankleurigheid en waterziek. Verschillen in gevoeligheid tussen
de rassen komen voor. Veel moderne rassen zijn resistent tegen witkoppen.
Door de introductie van resistenties tegen vele ziekten en plagen is het mogelijk geworden om ge
wassen zeer lang aan te houden. Ook het planten tussen het oude gewas in (tussenplanten) is mede
mogelijk gewordendoor deuitgebreide resistentiepatronen van de moderne rassen. Het tussenplan
ten heeft de laatste jaren steeds meer aan populariteit gewonnen. Dit systeem van tomaten telen
wordt de laatste jaren op honderden ha toegepast, zowel in de stookteelt als in de hete luchtteelt.
Het tussenplanten heeft zelfs zo'n omvang aangenomen dat de herfstteelt vrijwel is verdwenen.
Belangrijke factoren die een rol spelen bij de rassenkeuze zijn:
Produktiviteit. Het spreekt vanzelf dat de teler een ras kiest dat hem een hoge produktie waar
borgt. Een iets lagere produktiviteit moet gecompenseerd worden door veel andere gunstige ei
genschappen, wil een ras nog aantrekkelijk zijn.
Vroegheid. Vooral in de vroege stookteelt speelt vroegheid een belangrijke rol. Bij een ras dat
te laat in produktie komt worden de hoge primeurprijzen gemist. Laat in het seizoen zijn de prijzen
doorgaans weer hoog. In de herfstteelt zijn vroege rassen dan ook niet noodzakelijk. Late rassen
kunnen in de herfst zelfs een voordeel zijn.
Groeikracht en gewasopbouw. Afhankelijk van de grondsoort, gebruik van grond of steenwol
en de teeltwijze (korte of lange teelt, tussenplanten, hoge draad) zal voor een sterk of een wat zwak
ker groeiend ras worden gekozen. De gewasopbouw is belangrijk bij het bewerken van het gewas.
Ook heeft een te vol gewas doorgaans meer last van schimmelziekten (botrytis en phytophthora).
Resistentie tegen ziekten. Het aantal resistenties dat in de moderne rassen is ingebouwd is
groot. Vooral resistentie tegen T.M.V., meeldauw en tegen bodemziekten als fusarium, verticillium, kurkwortel en knol spelen bij de rassenkeuze een grote rol; een rol die steeds groter wordt
doordat ontsmetten van de grond moeilijker en/of duurder wordt voor zover het de teelten in
grond betreft (hete lucht/koud). Ook voor de teelt op substraat zijn resistenties tegen bodemziek
ten belangrijk. Hoewel aanvankelijk gedacht werd dat steenwol het ziektenprobleem in de grond
oploste, werden toch bodemziekten (slaapziekte en knol) in steenwol gevonden. Ook resistentie
tegen witkoppen is de laatste jaren in goede nieuwe rassen geïntroduceerd.
Grofheid. Voldoende grove vruchten is een vereiste. Vooral in de herfstteelt is een zware vrucht
noodzakelijk. De grofste sortering wordt dan namelijk vaak het beste betaald. Ook is er een duide
lijke relatie tussen de grofheid en de totale produktie.
Vruchtkwaliteit en houdbaarheid. Vooral de vorm en de kleur spelen hier een grote rol in ver
band met de klasse-indeling op de veilingen. De laatste jaren gaat echter ook de teler de houd
baarheid, in verband met de export zeer belangrijk, steeds meer in de rassenkeuze betrekken. In
het onderzoek en derhalve ook in de aanbevelingen, gaat tevens de smaak een rol spelen (gehalte
aan suikers en zuren).
In de teelt van de tomaten worden vier hoofdgroepen van teeltwijzen onderscheiden, te weten
de stookteelt (zowel vroeg als laat), de hete luchtteelt, de koude teelt en de herfstteelt. Tegen
woordig wordt vaak nog over een vijfde groep gesproken, namelijk de tussenteelt. Deze teeltwijze
wordt in deze rassenlijst voor het eerst in de hierna volgende rassentabel en bij de rubricering van
de rassen afzonderlijk gehanteerd.
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Stookteelt
Zaaitijd: 25/10-5/12; planttijd: 15/12-1/2; oogsttijd: vanaf 10/3, afhankelijk van het gevolgde
teeltpatroon stopt men met oogsten tussen 30/6 en 30/10.
Het areaal tomaten dat in de maanden december, januari en in de eerste helft van februari (late
stookteelt) wordt aangeplant lag de laatste jaren op ruim 1.100 ha (over alle typen gerekend).
In de vroege stookteelt werden aanvankelijk hoofdzakelijk rassen geteeld die 2-3 hokkige vruchten
produceren. Tegenwoordig worden de vroegste vleestomaten ook reeds in december geplant. In
1978 en 1979 was het areaal vleestomaten in de stookteelt 50 à 75 ha. De laatste jaren is dat areaal
gegroeid tot 180 à 200 ha. Een gemiddelde opbrengst is moeilijk te geven, daar de lengte van de
teeltduur sterk varieert afhankelijk van het teeltsysteem (korte stookteelt, tussenplanting, doortelen aan de hoge draad). Wel kan de opbrengst van de stookteelt tot en met 30 juni op zo'n zestien
kg per m2 gesteld worden.
Ongeveer 80% van de vroege stooktomaten wordt thans op steenwol geteeld. De uitbreiding van
steenwol in het Westland verliep aanvankelijk traag door gebrek aan ruimte voor wateropslag. In
1983 en 1984 is echter ook in het Westland veel substraat aangelegd.
Het sortiment 2-3 hokkige rassen bestaat geheel uit bleke hybriderassen. De belangrijkste vlezige
rassen zijn nog halfgroen. De eerste bleke vlezige rassen zijn reeds geïntroduceerd. Wel zijn er
bleke rassen van het 3-5 hokkige type die, mits trossnoei wordt toegepast, zo grof kunnen wor
den dat zij als vleestomaten kunnen worden verhandeld.
Het planten van een jong gewas tussen het oude gewas in (tussenplanten) kwam in de tweede
helft van de jaren zeventig steeds meer voor, aanvankelijk in de stookteelt, later ook in de hete
luchtteelt. In 1983 en 1984 was het tussenplanten het belangrijkste teeltsysteem op gespeciali
seerde bedrijven met jaarrondteelt van tomaten. Doorgaans wordt bij het tussenplanten een ho
gere produktie verkregen dan bij doortelen van het oude gewas. Wel is het noodzakelijk het
tijdstip van tussenplanten zo te nemen dat het nieuwe gewas begint te produceren als het oude
gewas wordt geruimd. Ook dient rekening te worden gehouden met de hoge arbeidsbehoefte in
de maanden dat er als het ware twee gewassen moeten worden bijgehouden. Een strakke plan
ning is dus een eerste vereiste. Voor het tussenplanten werden in het begin vaak vlezige rassen
of rassen van het 3-5 hokkige type gebruikt. De vruchten van deze vlezige rassen zijn in de,
meestal goedkope, zomerperiode zoveel beter in prijs, dat het meer dan de moeite loont om wat
extra arbeidskosten (trossnoei) te maken. Tegenwoordig wordt bij het tussenplanten van alle ty
pen rassen gebruik gemaakt.
Belangrijke factoren die de rassenkeuze voor de vroegere stookteelten beïnvloeden zijn achter
eenvolgens: gemakkelijke vruchtzetting bij weinig licht, vroegheid (deze teelt is namelijk gericht
op hoge primeurprijzen), produktiviteit en vruchtkwaliteit (vooral houdbaarheid na de oogst). Dat
ook de bewerkbaarheid van het gewas een rol speelt is duidelijk. Doordat bij weinig licht in de
winter de planten doorgaans een gerekte opbouw hebben, kunnen rassen die van nature gedron
gen zijn juist in de vroege stookteelt worden gebruikt. Dit geldt ook voor het tussenplanten. Als
de stookteelt gericht is op een lange doorteelt dient een ras gekozen te worden met een vrij sterke
groeikracht. Vooral waar monocultures worden bedreven (lang doortelen of tussenplanten) kan
resistentie tegen ziekten een belangrijk voordeel zijn.

Hete lucht- en koude teelt
Zaaitijd: 25/12-20/4; planttijd: 25/2-1/6; oogsttijd: 10/5-10/10.
Het areaal tomaten dat in de maanden februari tot en met half juni werd aangeplant, liep de laatste
jaren terug van ongeveer 1.350 ha in 1979 tot ongeveer 1.150 ha. Dit areaal wordt doorgaans vrij
wel gelijk verdeeld over de genoemde maanden. In februari wordt meestal ongeveer 350 ha aange
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plant, waarvan ruwweg de helft hete luchtteelt zal zijn. Het totale areaal hete lucht- en koude
teelt zal de laatste jaren ongeveer 900 ha geweest zijn, waarvan ongeveer 200 ha echte koude
teelt. Verreweg het grootste gedeelte wordt beteeld met rassen die 2-3 hokkige vruchten produ
ceren. Steenwol komt in de hete luchtteelt nog vrijwel niet voor.
Rassen die vlezige, meerhokkige vruchten produceren, worden ook in de hete luchtteelt aange
troffen. De laatste jaren was het areaal vleestomaten in de hete luchtteelt ongeveer 80 ha. Daar
de lengte van de teeltduur sterk varieert is een gemiddelde opbrengst moeilijk te geven. Wel is
de produktie in 1982 uitzonderlijk hoog geweest; 26 à 28 kg per m2 werd regelmatig gehaald bij
de langdurende teelten. In 1983 en in 1984 viel de produktie lager uit doch 24 kg per m2 werd
nog regelmatig gehaald.
Bij de vroege hete luchtteelt komt het tussenplanten ook steeds meer voor. Hierbij spelen dezelf
de problemen als bij het tussenplanten in de stookteelt, waar ze genoemd zijn.
De hete luchtteelt en in sterkere mate de koude teelt, kenmerkt zich door de gebrekkige mogelijk
heden om het klimaat te regelen. Vooral "droogstoken" van zware gewassen en haast volgroeide
vruchten, wat in de stookteelt met buisverwarming gebruikelijk is, is zeer moeilijk. Krimpscheurtjes ten gevolge van natte vruchten en sterk wisselende temperaturen komen in de hete lucht
en de koude teelt doorgaans vaker voor dan in de stookteelt.
Factoren die de rassenkeuze beïnvloeden zijn achtereenvolgens: vroegheid, vooral bij de vroegere
hete luchtteelten, vruchtkwaliteit en produktiviteit. Rassen die van nature zeer gedrongen zijn ge
ven een te vol gewas, wat een verhoogde aantasting door botrytis en een verhoogde arbeidsbehoefte, doormeer bladplukken, tot gevolg heeft. Resistentietegen diverse ziekten is voorts een vereiste.
Vooral bodemziekten als knol, verticilliumen kurk kunnen hier genoemd worden. Deze bodemziekten spelen hier een grotere rol dan in de stookteelt, daar in steenwol die ziekten minder vaak voorko
men. Rassen die vatbaar zijn voor meeldauw kunnen, door het vaak vochtige milieu in deze teeltwij
zen, ernstig aangetast worden, waardoor die rassen minder aanbevelenswaardig zijn.

Herfstteelt
Zaaitijd: 1/6-15/6; planttijd: 5/7-15/7; oogsttijd: 5/9-30/11.
Door langer aanhouden van de hoofdteelt tomaat of door tussenplanten in de laatste jaren is het
areaal herfsttomaten na 1977 belangrijk ingekrompen. Het gaat hier dus om de in de tweede helft
van juni en juli geplante gewassen. In 1977 was dit ongeveer 500 ha en daarna liep het areaal (over
alle typen gezien) terug tot + 150 ha in 1983 en tot veel minder dan 100 ha in 1984, terwijl in
1985 een verdere teruggang wordt verwacht. In de jaren 1977 en 1978 werd hiervan 10 à 15%
met vlezige, meerhokkige rassen beteeld. In 1982 en 1983 was het gedeelte dat met vleestomaten
werd beteeld ongeveer 25%. De laatste jaren zijn de prijzen laat in het herfstteeltseizoen, van on
geveer 20 oktober tot begin december, hoog. In het begin van het herfstteeltseizoen waren de
prijzen de laatste jaren behalve in 1980 laag tot zeer laag. Enige verlating in plantdatum heeft ge
middeld dan ook plaatsgevonden. Vroegheid is in deze teeltwijze niet nodig. De gemiddelde op
brengst ligt rond 10 kg/m2. Dat is in vergelijking met de mogelijkheden bij tussenplanten te laag.
Het tussenplanten heeft de herfstteelt dan ook bijna verdrongen.
Daar de groei 's zomers vaak gedrongen is verdienen rassen met een open gewasopbouw de
voorkeur.
Later in de herfst, als de temperatuur laagen de luchtvochtigheid hoog kunnen zijn, kunnen botrytis
en phytophthora gedrongen, volle gewassen zwaar aantasten. De laatste jaren wordt chlorose,
waarschijnlijk door magnesiumgebrek, vooral in de tweede helft van de teelt als een belangrijk pro
bleem ervaren. Doordat de teelt van herfsttomaten plaatsvindt in de belangrijkste teeltcentra van
dit gewas, kunnen dierlijke parasieten als luizen, witte vlieg, bonespintmijt en de laatste jaren in he
vige mate de mineervlieg uit belendende kassen gemakkelijk op de jonge gewassen overgaan.
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Rassentabel voor de teelt van tomaat
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
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1)

- = niet aanbevolen voor de betreffende teeltwijze;... = nog in onderzoek voor de betreffende teeltwijze.
Tm = Tomatemozaïekvirus; C = meeldauw of bladvlekkenziekte(Cladosporium), cijfer geeft het aantal fysio's
aan, bijv. C3 betekent tenminste resistent tegen de fysio's 1, 2 en 3; V = Verticillum; F = Fusarium, cijfer geeft
het aantal fysio's aan; N = wortelknobbelaaltje of knol; P = kurkwortel; Wi = resistent tegen witkoppen. 3) B
— bleek; Hg — half groen; G = groen. 4) 2/3 = 2-3 hokkig; 3/5 = 3-5 hokkig; ä5 = 5 of meerhokkig; >5 =
meerhokkig. 5) r = rond; Ig = licht geribd; g = geribd.
2)

163

r
r
r
r-lg
r
'9-9
ig-g
ig-g
r
r
ig-g
r
r
r
r-lg
r
ig
r
ig
r-lg
r
r
r
ig
r
r
ig-g
r

tomaat

De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
B/A/A/A/B - Abunda

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

Een bleek hybrideras dat vrij goed voldoet in de stookteelt (vatbaar voor witkoppen) en in de
herfstteelt en goed voldoet in de overige teeltwijzen.
Gewas: sterke groeikracht, normaal tot kort geleed, open en overzichtelijke opbouw, goede trosvorm en troslengte, vrij kort blad, goede zetting, bloeit gemakkelijk, komt vroeg in produktie,
goede doorgroei. In de herfstteelt wat gevoelig voor geelverkleuring.
Vrucht: twee- tot driehokkig, zeer goed van vorm, kleur, stevigheid en houdbaarheid na de oogst,
middengrof, soms een puntje aan de vrucht. Is vrij gevoelig voor zweischeurtjes. Heeft een iets
meer dan middelmatig gehalte aan suikers en zuren.
Opbrengst: goed.
Ziekten: resistent tegen T.M.V., meeldauw 1 t/m 5, fusarium 1 en 2, verticillium; wat sterker te
gen witkoppen dan Sonatine.
- / - / O / B / O — Angela

K: Enza Zaden, Enkhuizen.

Een bleek hybrideras dat vrij goed voldoet in de koude teelt en redelijk in de tussenplanting en
in de herfstteelt, vooral waar gestreefd wordt naar een late, vrij hoge produktie. De vatbaarheid
voor meeldauw en slaapziekte is een wezenlijk nadeel.
Gewas: sterke groeikracht, kort geleed, gedrongen en soms te vol, tot laat in de herfst mooi
groen, vrij lang blad, komt laat in produktie.
Vrucht: overwegend driehokkig, goede vorm, hoogrond, wat geelgroene kleur, goed stevig, dik
ke vruchtwand, zeer goed houdbaar, kleurt zeer traag door wat vooral bij kleursorteren soms pro
blemen geeft, hoog gemiddeld vruchtgewicht, grootste gedeelte van de produktie in de B- sorte
ring.
Opbrengst: goed.
Ziekten: resistent tegen T.M.V., meeldauw 1, 2 en 3, fusarium 1 en 2.
- / - / - / - / O — Bellina

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

Een bleek hybrideras dat redelijk voldoet in de herfstteelt. Heeft voor de langere teelten te weinig
groeikracht.
Gewas: voldoende sterke groeikracht in de herfstteelt, vrij lang geleed, open en overzichtelijk ge
was, goede, niet te lange tros, middenlang blad, zet gemakkelijk, komt vrij vroeg in produktie.
Heeft in de herfstteelt iets last van geelverkleuring.
Vrucht: twee- tot driehokkig, goede tot zeer goede vorm (kogelrond), goede tot zeer goede kleur
en stevigheid, kleurt egaal door, vrij goed tot goed houdbaar, middengrof. In de herfstteelt aan
de onderste tros vrij veel last van krimpscheurtjes.
Opbrengst: goed.
Ziekten: resistent tegen T.M.V., meeldauw 1 t/m 5, fusarium 1 en 2 en witkoppen.
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N/ - /B/ - /B — Buffalo

K: Enza Zaden, Enkhuizen.

Een bleek hybrideras dat vrij goed voldoet in de stookteelt, de herfstteelt en in de tussenplanting
van vleestomaten.
Gewas: matig sterke groeikracht, vrij kort geleed, gedrongen en wat vol, maar meer open dan Dombito, middenlang blad, goede zetting, komt midden- tot vrij vroeg in produktie, goede doorgroei.
Vrucht: meerhokkig, tamelijk hoogrond, zeer licht geribd, goed van vorm, goed van kleur (soms
wat flets), goed stevig, goed houdbaar na de oogst, grof, 85 à 90% van de oogst valt in de sorterin
gen BB en BBB. Heeft weinig last vansterscheurtjes. Isvrij gevoelig voor zweischeurtjes. Het gehal
te aan suikers en zuren is vrij laag.
Opbrengst: goed.
Ziekten: resistent tegen T.M.V., meeldauw 1 t/m 5, fusarium 1 en 2 en verticillium.
N/N/N/IM/- — Calypso

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

Een bleek hybrideras dat goed voldoet in de stookteelt, in de hete luchtteelt en koude teelt en vrij
goed voldoet in de tussenplanting.
Gewas: sterke groeikracht, normaal geleed, wat vol, middenlang tot vrij kort blad, goede troslengte, goede tot zeer goede zetting, komt middenvroeg in produktie, goede tot zeer goede doorgroei.
Vrucht: twee- tot driehokkig, zeer goed van vorm, vrij goed van kleur, zeer stevig, goed houdbaar
na de oogst, vrij grof tot grof, kan in de hete lucht- en koude teelt wat last hebben van krimpscheurtjes. Is vrij gevoelig voor zweischeurtjes. Heeft een vrij hoog gehalte aan suikers en zuren.
Opbrengst: goed tot hoog.
Ziekten: resistent tegen T.M.V., meeldauw 1 t/m 5, fusarium 1 en 2, verticillium en witkoppen.
B/B/B/-/- — Concreto

K: Deruiterzonen B.V., Bleiswijk.

Een bleek hybrideras dat vrij goed voldoet in de stookteelt, de hete luchtteelt en in de tussenplanting
van vleestomaten. Is door de wat lagere produktie in langere teelten vooral geschikt voor de kortere
teelten (als eerste gewas bij tussenplanten).
Gewas: vrij sterke groeikracht, kort geleed, gedrongen en vrij zwaar, doch wat gerekter en meer
open dan Dombito, normale bladlengte, goede doorgroei, komt vrijlaat in produktie, zetvrij gemak
kelijk. Evenals bij Dombito kan het nodig zijn om meer warmte te geven dan bij andere rassen (uit
elkaar stoken).
Vrucht: meerhokkig, licht geribd, normaal tot hoogrond, soms een schuitvormige vrucht, over het
geheel genomen een goede vorm, goede kleur, zeer stevig, goed houdbaar na de oogst, grof (wat
grover dan Dombito), geeft met wat trossnoei een hoog percentage in de BB- en BBB-sorteringen.
Heeft weinig last van sterscheurtjes.
Ziekten: resistent tegen T.M.V., meeldauw 1 t/m 5 en fusarium 1 en 2.
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A / A / B / - / - — Dombito

K: Bruinsma Selectiebedrijven B.V., Naaldwijk.

Een groen hybrideras dat goed voldoet in de stookteelt en in de hete luchtteelt en vrij goed in de
tussenplanting van vleestomaten.
Gewas: vrij sterke groeikracht, kort geleed, gedrongen en zwaar, doch wat gerekter dan Dombo;
normale bladlengte, komt vrij laat in produktie, zet vrij gemakkelijk. Vraagt meer warmte dan de
meeste andere rassen (in verband met de zetting en de gewasontwikkeling uit elkaar stoken).
Vrucht: meerhokkig, licht geribd, normaal tot iets platrond (vooral vroeg in de teelt), heeft soms
een bodemgat, bleke kleur, waarin het groene weinig is terug te vinden, kleurt vrij goed door, goed
houdbaar na de oogst, goed stevig, grof maar wat fijner dan Dombo, geeft met weinig trossnoei
toch een hoog percentage in de BB- en BBB-sorteringen. Heeft middelmatig last van sterscheur
tjes. Is vrij weinig gevoelig voor zweischeurtjes. Heeft een vrij hoog gehalte aan suikers en zuren.
Opbrengst: goed.
Ziekten: resistent tegen T.M.V., meeldauw 1 en 2 en fusarium 1 en 2.
O / O / - / - / - — Dombo

K: Bruinsma Selectiebedrijven B.V., Naaldwijk.

Een groen hybrideras dat redelijk voldoet in de stookteelt en in de hete luchtteelt.
Gewas: sterke groeikracht, kort geleed, gedrongen en zwaar, kort blad, komt vrij laat in produk
tie, zet gemakkelijk. Vraagt een hogere temperatuur dan de meeste andere rassen (uit elkaar sto
ken en zetting bevorderen).
Vrucht: meerhokkig, goed, maar niet te zwaar geribd, dikplat tot hoogrond, kan vooral aan de
onderste trossen wat grotere bodemgaten geven, bleke kleur, kleurt vrij goed door, tamelijk ste
vig, redelijk houdbaar, zeer grof, geeft een zeer hoog percentage in de sorteringen BB en BBB.
Opbrengst: vrij goed.
Ziekten: resistent tegen meeldauw 1 en 2, verticillium en fusarium 1 en 2; vatbaar voor T.M.V.
-/-/A/N/A — Estafette

K: Deruiterzonen B.V., Bleiswijk.

Een bleek hybrideras dat goed voldoet in de tussenplanting, de koude teelt en in de herfstteelt.
Gewas: sterke groeikracht, lang geleed, open en overzichtelijk, middenlang blad, goede tot vrij lan
ge tros, goede zetting, komt middenvroeg in produktie, goede tot sterke doorgroei. Vrij sterk te
gen geel verkleuring.
Vrucht: twee- tot driehokkig, vrij goede vorm, soms wat kantig, vrij goede kleur (soms wat bont),
stevig, goed houdbaar na de oogst, vrij grof. Heeft matig last van krimpscheurtjes en kan iets last
hebben van gescheurde vruchten. Heeft een voldoende hoog gehalte aan suikers en zuren.
Opbrengst: goed tot hoog.
Ziekten: resistent tegen T.M.V., meeldauw 1 t/m 5, fusarium 1 en 2, verticillium en knol.
N/N/N/IM/- — Euroset

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Een bleek hybrideras dat, behalve in de herfstteelt, in alle teeltwijzen onder glas redelijk tot vrij
goed voldoet.
Gewas: vrij sterke groeikracht, vrij lang geleed, lang blad, redelijk overzichtelijke opbouw en goed
uithoudingsvermogen, middenlange tot lange tros, goede zetting, komt middenvroeg in produk
tie. Middelmatig gevoelig voor geelverkleuring van het gewas.
Vrucht: twee- tot driehokkig, redelijke vorm (vaak nogal kantig), redelijke kleur (flets, soms bont),
voldoende stevig, goed houdbaar na de oogst, middengrof. Is middelmatig gevoelig voor zwei
scheurtjes. Heeft een normaal gehalte aan suikers en een laag gehalte aan zuren.
Opbrengst: goed.
Ziekten: resistent tegen T.M.V., meeldauw 1 t/m 5, fusarium 1 en 2, knol en witkoppen.
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- / N — E v e r s e t (v.h. 799717)

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Een bleek hybrideras dat vrij goed voldoet in de herfstteelt van vleestomaten, wanneer problemen
met knol en verticillium voorkomen.
Gewas: matig sterke groeikracht, normaal tot vrij lang geleed, middenlang blad, goede zetting,
komt middenvroeg tot vrij vroeg in produktie, goede doorgroei.
Vrucht: meerhokkig, wat hoogrond, licht tot matig geribd, redelijk van vorm, wat kantig, redelijk
van kleur (wat bont), stevig, goed houdbaar na de oogst, grof, 85 à 90% van de oogst valt in de
sorteringen BB en BBB. Er komen vruchten voor met lidteken en verkurking rond de kroon. Heeft
iets last van sterscheurtjes.
Opbrengst: vrij goed.
Ziekten: resistent tegen T.M.V, fusarium 1 en 2, verticillium en knol.
0 / 0 / - / O / O — Goldstar

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

Een bleek hybrideras dat in de stookteelt, de hete luchtteelt, de koude teelt en in de herfstteelt
redelijk voldoet.
Gewas: vrij sterke groeikracht, wat lang geleed, open en overzichtelijke opbouw, normaal tot vrij
kort en afstaand blad, goede tot korte tros, zet vrij gemakkelijk, komt vrij vroeg in produktie, goede
doorgroei.
Vrucht: twee- tot driehokkig, goede tot zeer goede vorm, goed rond, goede kleur (aan de draad
soms wat gelig), goed tot zeer goed stevig, goed tot zeer goed houdbaar na de oogst, kleurt door
gaans goed door, middengrof.
Opbrengst: goed.
Ziekten: resistent tegen T.M.V., meeldauw 1 t/m 5, fusarium 1 en 2, verticillium en witkoppen.
A / - / B / - / - — Marathon

K: Deruiterzonen B.V., B/eiswijk.

Een bleek hybrideras dat in de stookteelt op steenwol goed, in grond vrij goed tot goed en in de
tussenplanting vrij goed voldoet.
Gewas: sterke groeikracht, normaal tot wat kort geleed, redelijke opbouw, vrij vol en vrij zwaar
gewas, normaal tot lang blad, goede troslengte, redelijke tot vrij gemakkelijke zetting, komt mid
denvroeg in produktie, goede tot vrij sterke doorgroei.
Vrucht: twee- tot driehokkig, goede vorm, goede kleur (aan de draad soms wat gelig en bont),
goed stevig, goed tot zeer goed houdbaar na de oogst, kleurt goed door, middengrof. Is sterk te
gen zweischeurtjes. Heeft een middelmatig gehalte aan suikers en zuren.
Opbrengst: goed in de stookteelt en redelijk in de tussenplanting.
Ziekten: resistent tegen T.M.V., meeldauw 1 t/m 5, fusarium 1 en 2, verticillium en witkoppen.
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0 /- /- /- / O — Novita

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

Een bleek hybrideras dat in de stookteelt en in de herfstteelt redelijk voldoet, als resistentie tegen
knol noodzakelijk is.
Gewas: vrij sterke groeikracht, normaal tot vrij lang geleed, open en overzichtelijke opbouw, vrij
lange tros, wat dubbele trossen, middenlang blad, goede zetting, komt vrij laat in produktie, vrij
goede doorgroei. Heeft in de herfstteelt iets last van geelverkleuring.
Vrucht: twee- tot driehokkig, goed van vorm, vrij goed van kleur (soms wat bont), vrij stevig, vrij
goed houdbaar na de oogst, vrij fijn. Heeft een laag gehalte aan suikers en zuren.
Opbrengst: goed.
Ziekten: resistent tegen T.M.V., meeldauw 1 t/m 5, fusarium 1 en 2 en knol. Kan last hebben van
witkoppen.
.../.../B/-/B — Perfecto

K: Deruiterzonen B.V., Bleiswijk.

Een bleek hybrideras dat vrij goed voldoet in de herfstteelt en in de tussenplanting van vleestoma
ten. Is voor de stookteelt en de hete luchtteelt nog in onderzoek.
Gewas: matig sterke groeikracht, normaal tot iets lang geleed, overzichtelijk van opbouw, midden
lang blad, goede zetting, komt middenvroeg in produktie, goede doorgroei. Wat gevoelig voor
geelverkleuring.
Vrucht: meerhokkig, wat hoogrond, zeer licht geribd, goede vorm, soms wat kantig, vrij goede
kleur (iets flets), vrij stevig, goed houdbaar na de oogst, grof, 80 à 90% van de oogst valt in de
sorteringen BB en BBB. Heeft weinig last van sterscheurtjes. Is vrij sterk tegen krimpscheurtjes.
Heeft een voldoende hoog gehalte aan suikers en zuren.
Opbrengst: goed.
Ziekten: resistent tegen T.M.V., meeldauw 1 t/m 5 en fusarium 1 en 2.
- / O / -101- — Piranto

Kw.r. 1981. K: Deruiterzonen B.V., Bleiswijk.

Een bleek hybrideras dat, als kurkwortel onoplosbare problemen geeft, redelijk voldoet in de hete
luchtteelt en de koude teelt.
Gewas: gemiddelde groeikracht, normaal geleed, vrij open en redelijk overzichtelijk van opbouw,
middenlang blad, goede en niet te lange tros, zet gemakkelijk, komt matig vroeg in produktie.
Vrucht: twee- tot driehokkig, goed van vorm (mooi rond), goed van kleur, kleurt goed door, goed
stevig en vrij goed tot goed houdbaar, middengrof tot vrij fijn, scheurt soms gemakkelijker dan
veel andere rassen, heeft in de hete lucht- en koude teelt nogal eens last van krimpscheurtjes.
Opbrengst: vrij goed.
Ziekten: resistent tegen T.M.V., meeldauw 1 t/m 5, fusarium 1 en 2 en kurkwortel.
-/O/O/O/O — Portanto

K: Deruiterzonen B.V., Bleiswijk.

Een halfgroen hybrideras dat redelijk voldoet in de hete luchtteelt, de tussenplanting, de koude
teelt en in de herfstteelt van vleestomaten.
Gewas: tamelijk sterke groeikracht, normaal geleed, vrij open en overzichtelijk van opbouw, mid
denlang blad, zet vrij gemakkelijk, komt middenvroeg tot vroeg in produktie. Wordt in de herfst
teelt niet erg snel geel.
Vrucht: meerhokkig, goede tot zeer goede en regelmatige vorm, wat platrond en licht geribd, wei
nig steellidtekens, goede kleur, goed stevig, goed tot zeer goed houdbaar, grof tot zeer grof,
grootste gedeelte van de oogst valt in de B- en BB-sorteringen. Is fijner dan Dombito.
Opbrengst: vrij goed.
Ziekten: resistent tegen T.M.V., meeldauw 1 t/m 5, fusarium 1 en 2 en knol.
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0/ - / - / - / - — Purato r

K: Deruiterzonen B. V., Bleiswijk.

Een bleek hybrideras dat in de stookteelt redelijk voldoet.
Gewas: vrij sterke groeikracht, normaal geleed, open en overzichtelijk van opbouw, goede
troslengte, goede doorgroei, normale bladlengte, zet gemakkelijk, komt vroeg in produktie.
Vrucht: twee- tot driehokkig, goede tot zeer goede vorm, goed rond, vrij goede kleur (later in de
teelt vrij gemakkelijk bont), kleurt doorgaans goed door, vrij stevig, goed houdbaar na de oogst,
middengrof. Is vrij sterk tegen zweischeurtjes. Heeft een middelmatig gehalte aan suikers en zu
ren.
Opbrengst: goed.
Ziekten: resistent tegen T.M.V., meeldauw 1 t/m 5, fusarium 1 en 2, verticillium en witkoppen.
N /-/-/-/— — Rainbow

K: Deruiterzonen B. V., Bleiswijk.

Een halfgroen hybrideras dat vrij goed voldoet in de stookteelt van vleestomaten in hele korte teel
ten (als vroeg wordt tussengeplant).
Gewas: vrij sterke groeikracht, lang geleed, open en redelijk overzichtelijk van opbouw, midden
lang blad, goede zetting, komt vroeg in produktie, redelijke doorgroei. Nogal gevoelig voor geelverkleuring.
Vrucht: meerhokkig, matig hoogrond, matig geribd, redelijk van vorm, wat kantig, matig van
kleur, vrij stevig, vroeg grover dan Dombito, later in de teelt wat fijner. Heeft wat last van ster
scheurtjes.
Opbrengst: vrij goed tot goed.
Ziekten: resistent tegen T.M.V., meeldauw 1 t/m 5 en fusarium 1 en 2.
B/O/B/O/O — Rianto

Kw.r. 1981. K: Deruiterzonen B.V., Bleiswijk.

Een bleek hybrideras van het tussentype dat redelijk tot vrij goed voldoet in alle teeltwijzen, als
deze gericht zijn op de produktie van grofronde tomaten en fijnere vleestomaten. Trossnoei is
meestal nodig om de bonkige A-tomaten kwijt te raken. Is ook geschikt als tweede gewas bij het
tussenplanten.
Gewas: normale tot sterke groeikracht en goede doorgroei in de tweede helft van de teelt, normaal
geleed, vrij vol gewas, middenlang blad, middenlange tros, zet vrij gemakkelijk, komt middenvroeg
tot vroeg in produktie.
Vrucht: drie- tot vijfhokkig, redelijke vorm, vrij plat, licht geribd, wat bonkig, redelijke kleur (wat
flets), goed stevig, goed houdbaar, grof, het grootste gedeelte van de oogst valt in de B- en BBsorteringen.
Opbrengst: goed tot zeer goed.
Ziekten: resistent tegen T.M.V., meeldauw 1 t/m 5 en fusarium 1 en 2.
- / O / - / O / O — Rovato

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

Een bleek hybrideras dat redelijk voldoet in de hete luchtteelt, de koude teelt en in de herfstteelt.
Is vooral geschikt voor de wat kortere teelten wegens de wat zwakkere doorgroei.
Gewas: matig sterke groeikracht, vrij lang geleed, open en overzichtelijk gewas, goede troslengte,
kort en verticaal afstaand blad, zet gemakkelijk, komt vrij vroeg in produktie, redelijke doorgroei.
Vrucht: goed tot zeer goed van vorm, kleur, stevigheid en houdbaarheid, middengrof (wat grover
dan Sonatine), kan wat gemakkelijk scheuren en kan wat last hebben van krimpscheurtjes.
Opbrengst: vrij goed tot goed.
Ziekten: resistent tegen T.M.V., meeldauw 1 t/m 5, fusarium 1 en 2 en witkoppen.
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O/A/O/A/- — Sonatine

Kw.r. 1978. K: Deruiterzonen B.V., B/eiswijk.

Een bleek hybrideras dat redelijk voldoet in de stookteelt en in de tussenplanting en goed voldoet
in de hete luchtteelt en in de koude teelt. De gevoeligheid voor witkoppen is een ernstig nadeel.
Gewas: sterke groeikracht, vrij kort geleed, vrij gedrongen en soms vol, vrij lang blad, zet gemak
kelijk, komt vroeg in produktie. Wordt in de herfstteelt gemakkelijk geel. In langere teelten door
gaans een goede doorgroei in de tweede helft van de teelt.
Vrucht: twee- tot driehokkig, vrij goede vorm, hoogrond, goede kleur, goed stevig, goed houd
baar, kleurt goed door, middengrof tot vrij fijn in de herfstteelt. Is vrij sterk tegen zweischeurtjes.
Opbrengst: goed.
Ziekten: resistent tegen T.M.V., meeldauw 1 t/m 5 en fusarium 1 en 2.
A/B/A/A/B — Turbo

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

Een bleek hybrideras dat goed voldoet in de stookteelt, de tussenplanting en in de koude teelt en
vrij goed voldoet in de overige teeltwijzen. In de lange teelten is het uithoudingsvermogen aan de
zwakke kant.
Gewas: vrij sterke groeikracht, normaal geleed, open en overzichtelijk van opbouw, middenlang
tot vrij kort blad, goede troslengte, goede zetting, komt vrij vroeg in produktie, goede doorgroei.
In de herfstteelt tamelijk gevoelig voor geelverkleuring.
Vrucht: twee- tot driehokkig, vrij goede tot goede vorm, vroeg wat kantig, vrij goede kleur (iets
flets, aan de draad soms wat gelig), stevig, goed houdbaar na de oogst, middengrof. In de herfst
teelt aan de onderste tros soms een krimpscheurtje. Is sterk tegen zweischeurtjes. Heeft een hoog
gehalte aan suikers en zuren.
Opbrengst: goed.
Ziekten: resistent tegen T.M.V., meeldauw 1 t/m 5, fusarium 1 en 2, verticillium en witkoppen.
N/N/B/B/B — Vision

K: Enza Zaden, Enkhuizen.

Een bleek hybrideras dat vrij goed voldoet in alle teelten van vleestomaten.
Gewas: gemiddelde groeikracht, normaal geleed, vrij overzichtelijk van opbouw, middenlang blad,
komt middenvroeg in produktie, goede doorgroei.
Vrucht: meerhokkig, licht geribd, wat hoogrond, goede vorm, vrij goede kleur (wat flets), stevig,
goed houdbaar na de oogst, grof, 85% à 90% van de oogst valt in de sorteringen BB en BBB.
Heeft weinig last van sterscheuren. Is middelmatig gevoelig voor zweischeurtjes. Heeft een vrij
hoog gehalte aan suikers en een middelmatig gehalte aan zuren.
Opbrengst: goed tot hoog.
Ziekten: resistent tegen T.M.V., meeldauw 1 t/m 5, fusarium 1 en 2 en verticillium.
O/ - / - / - / - — W i l s e t

K: Royal Sluis, Enkhuizen.

Een bleek hybrideras dat redelijk voldoet in de stookteelt.
Gewas: vrij sterke groeikracht, normaal tot wat kort geleed, vrij zwaar, voldoende overzichtelijke
opbouw, vrij lang blad, goede troslengte, zet gemakkelijk, komt vroeg in produktie, goede tot ster
ke doorgroei.
Vrucht: twee- tot driehokkig (relatief veel driehokkige vruchten), redelijke vorm (wat kantig en
soms wat gemoot), vrij goede kleur, kleurt vrij snel door, vrij stevig, goed houdbaar na de oogst,
middengrof tot vrij grof.
Opbrengst: goed tot zeer goed.
Ziekten: resistent tegen T.M.V., meeldauw 1 t/m 5 en fusarium 1 en 2.
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In beproeving zijnde rassen. *)
B 81.810

K: Deruiterzonen B.V., Bleiswijk.

Een bleek hybrideras dat goed voldoet in de hete luchtteelt, de tussenplanting en in de koude teelt.
Gewas: sterke groeikracht, lang geleed, wat zwaar, middenlang blad, goede troslengte, wat dub
bele trossen, vrij goede zetting, komt vrij vroeg in produktie, goede doorgroei.
Vrucht: twee- tot driehokkig, goed tot zeer goed van vorm, vrij goed van kleur, goed stevig, goed
tot zeer goed houdbaar na de oogst, vrij grof tot grof, wat gevoelig voor krimpscheurtjes. Is vrij
sterk tegen zweischeurtjes. Heeft een hoog gehalte aan suikers en zuren.
Opbrengst: goed.
Ziekten: resistent tegen T.M.V., meeldauw 1 t/m 5, fusarium 1 en 2, verticillium, knol en wit
koppen.
E 12457

K: Enza Zaden, Enkhuizen.

Een bleek hybrideras dat goed voldoet in de herfstteelt van vleestomaten. Is voor de overige teelt
wijzen nog in onderzoek.
Gewas: vrij sterke groeikracht, normaal geleed tot vrij gedrongen, voldoende overzichtelijk van op
bouw, middenlang blad, komt middenvroeg in produktie, goede doorgroei. Is vrij sterk tegen geelverkleuring van het gewas.
Vrucht: meerhokkig, lichtgeribd tot geribd, wat hoogrond, goede vorm, vrij goede kleur (wat
grauw), goed stevig, goed houdbaar na de oogst, grof, bijna 90% valt in de sorteringen BB en
BBB. Heeft vrij weinig last van sterscheurtjes. Heeft soms wat last van krimpscheurtjes. Heeft een
vrij hoog gehalte aan suikers en zuren.
Opbrengst: goed tot hoog.
Ziekten: resistent tegen T.M.V., meeldauw 1 t/m 5, fusarium 1 en 2 en slaapziekte.
660

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

Een bleek hybrideras dat vrij goed voldoet in de herfstteelt. Is voor de overige teeltwijzen nog in
onderzoek.
Gewas: vrij sterke groeikracht, normaal geleed, soms vol gewas tot de vierde tros in de herfstteelt,
middenlang blad, goede troslengte, goede zetting, komt middenvroeg in produktie, vrij goede
doorgroei. Vrij gevoelig voor geelverkleuring.
Vrucht: twee- tot driehokkig, vrij goede vorm (soms vrij kantig), goede kleur, goed stevig, vol
doende houdbaar na de oogst, middengrof. Heeft een middelmatig gehalte aan suikers en zuren.
Opbrengst: vrij goed.
Ziekten: resistent tegen T.M.V., meeldauw 1 t/m 5, fusarium 1 en 2, slaapziekte en witkoppen.

*j Zie ook "De toelating van beproevingsmateriaal" op blz. 8.
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Tuinkers
(Lepidium sativum L.)
Dit gewas moet onder de kleine gewassen worden gerangschikt. Het wordt ook wel bitterkers
of sterrekers genoemd. Tuinkers is een kruid met een sterke reuk en een vrij scherpe smaak, die
veroorzaakt wordt door de mosterdolie die bij de verwerking vrijkomt. Met wat citroen en suiker
geeft tuinkers een smakelijk broodbeleg, dat rijk is aan vitamine C. Het wordt vrijwel uitsluitend
rauw gegeten of als garnering gebruikt. De teelt van tuinkers is zeer intensief en voor een grote
produktie is maar een kleine oppervlakte nodig. De oppervlakte glas die volgens de veilingaanvoer
jaarrond voor deze teelt wordt gebruikt moet uitgedrukt worden in vierkante meters (enkele dui
zenden m2). De veilingaanvoer was de laatste jaren tot en met 1982 5,5 à 6 miljoen doosjes, in
1983 7,2 miljoen doosjes en in 1984 8,2 miljoen doosjes, die de laatste drie jaar voor een vrij
constante prijs van 25 à 28 et per stuk werden verkocht. De veilingomzet van tuinkers bedroeg
de laatste jaren ongeveer 1,2 miljoen gulden. Deze omzetcijfers geven echter geen goed beeld,
daar veruit het grootste gedeelte buiten de veiling om afgezet wordt, hetgeen niet in de genoem
de gegevens is betrokken, daar de betreffende cijfers niet bekend zijn. De handelswaarde en het
areaal zullen dan ook belangrijk hoger zijn dan hier genoemd.
Bij een temperatuur van 20°C en een ruime vochtvoorziening is deze groente na vijf à zeven da
gen oogstbaar. Het wordt geteeld op blokjes kunstmatig substraat (steenwol) of in doosjes op
gemalen steenwol of een cellulosehoudend substraat (papierwol). De doosjes hebben een standaardmaat van 11,5 x 6,5 cm en moeten voor de handel 15 tot 30 gram tuinkers bevatten. Per
doosje worden ongeveer 1.500 zaden uitgezaaid. Het produkt is oogstbaar als de kiemplantjes on
geveer 6 cm lang zijn en twee kiemblaadjes hebben. Na de oogst dient het koud ( + 1 °C) en voch
tig (95% R.V.) opgeslagen en verzonden te worden, daar anders het produkt te lang wordt. In
het oogstbare stadium groeit tuinkers bij 20°C namelijk 2 cm per dag.
Veel schade tijdens de teelt kan optreden door het wegsmeulen van de plantjes door botrytis (Bo
trytis cinerea) of kiemplantziekten (o.a. Fusarium so/ani). Een goed ras van dit gewas moet snel
groeien en weinig gevoelig zijn voor het wegsmeulen van de plantjes.

De rassen zijn naar rubriek gerangschikt.
A — Cressida

K: Bejo Zaden B. V., Noord-Scharwoude.

Wordt vooral in doosjes voor vers gebruik geteeld.
Cressida komt het meest overeen met het ras Gewone, maar onderscheidt zich daarvan door de
snellere groei en het iets lichter groene blad.
B — Gewone
Wordt door verscheidene bedrijven in de handel gebracht.
Snelgroeiend, echter grover dan Fijn Gekrulde. De bladrand is bijna gaaf tot zwak gekarteld en
niet gekroesd.
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Veldsla
(Valerianella locusta (L.) Laterradey
Veldsla onder glas is met eeri veilingomzet van rond de 1 miljoen gulden per jaar één van de zeer
kleine glasgroentegewassen. Het wordt zowel onder glas als in de vollegrond geteeld. Gebieden
waar de teelt voorkomt zijn IJsselmonde, rond Barendrecht, Limburg en Zeeland. Onder glas
komt veldsla voor in koude en lichtverwarmde kassen, die meestal niet van het modernste type
zijn. Ook onder platglas komt veldsla voor. Het is vooral bestemd voor de Nederlandse verse
markt. Er is wat export naar België en West-Duitsland. In West-Duitsland komt dit gewas vaker
voor dan in Nederland. Het is daar onder andere bekend onder de naam Nüssalat, vanwege de
op die van noten lijkende smaak. Het in Nederland meest geteelde type heeft lang (10-13 cm) lepelvormig blad en is vrij lichtgroen. In West-Duitsland worden overwegend typen met korter en
breder blad, dat donkergroen is, geconsumeerd. In 1985 en 1986 zal onderzocht worden aan de
hand van rassen- en marktonderzoek of dit Nederlandse "kleine" gewas in belangrijkheid kan toe
nemen door export naar West-Duitsland als het "Westduitse" type in Nederland wordt geteeld.
Veldsla groeit op bijna alle gronden, doch gedijt het best op kalkrijke, iets droge grondsoorten.
Op zware, natte, koude grond groeit veldsla minder goed. In koude kassen wordt in de herfst
gezaaid. Bij uitzaai in augustus kan reeds voor de winter worden geoogst. Als in november en
december wordt gezaaid, valt, afhankelijk van het weer, de oogst tussen half februari en half
april.
Veldsla is vrij winterhard. Het zaad kan dan ook in Nederland van overwinterende planten worden
geteeld. Na vorst treedt gemakkelijk verkleuring van de buitenste bladeren op.
Bij een te dichte stand kunnen de planten aangetast worden door smeul (Botrytis cinerea, Rhizoc
tonia spp., Sclerotinia sclerotiorum).
Bij vroege zaai en ongustige weersomstandigheden kan veldsla aangetast worden door meeldauw
(Oïdium spp J. Als te laat in het voorjaar wordt geoogst, is er grote kans op doorschieten. Bij lan
ge dag schiet dit gewas snel door. De belangrijkste raseigenschappen zijn opbrengst, bladgroot
te, bladkwaliteit en wintervastheid.

De rassen zijn naar rubriek gerangschikt.
A — Grote Noordhollandse
Wordt door verscheidene kweekbedrijven in de handel gebracht.
Midden- tot donkergroen en langwerpig blad. De planten zijn groot en hebben voldoende uitstoeling. Groeiwijze plat tot half opgericht. Bladkwaliteit gemiddeld. Onder glas voldoende wintervast.
A — Valgros

Kw.r. 1974. K: Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht.

Lijkt zeer veel op Grote Noordhollandse. Lijkt iets sneller te groeien en lijkt een iets lichtere bladkleur en iets breder blad te hebben.
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Wortel
(Daucus carota LJ
De teelt van wortelen onder glas, ofwel de teelt van bospeen onder glas, gaf de laatste jaren, met
lichte uitzondering van 1982, goede financiële uitkomsten. In 1982, 1983 en 1984 waren de veilingaanvoeren respectievelijk 6,2, 5,0 en 4,4 miljoen bossen en waren de veilingomzetten respectie
velijk 8,3, 9,5 en 8,2 miljoen gulden. 1982 was dus een jaar met nogal matige prijzen en 1983 en
1984 waren seizoenen met goede prijzen. Bij een produktie van ongeveer tien bossen per m2 was
het areaal in 1984 ongeveer 45 ha. De belangrijkste aanvoerperiode valt in de maanden mei en juni,
doch de laatste paar jaar wordt ook in de herfst op bescheiden schaal bospeen van onder glas
aangevoerd.
Dat de teelt toch beperkt zal blijven is ondermeer toe te schrijven aan het feit dat niet alle gronden
geschikt zijn. De teelt van bospeen onder glas (zowel staandglas als platglas) komt vooral voor
op de lichte zandgronden langs de kust. Veen- en kleigronden zijn voor de teelt van wortelen niet
geschikt. Het Westland, vooral 's-Gravenzande en Hoek van Holland, is een van de belangrijkste
teeltcentra. In andere delen van het land komt de teelt van bospeen onder glas echter ook voor
op de lichtere gronden. Een andere reden voor de beperkte omvang van deze teelt is het feit dat
dit gewas op de meeste glasbedrijven niet in het teeltschema past.
Een nadeel van de teelt van bospeen onder glas is de lange teeltduur (vijf tot zeven maanden). Ook
de arbeidsverdeling is voor een goede bedrijfsvoering vaak ongunstig. Gedurende de teeltperiode
is de arbeidsbehoefte gering, waarna tijdens de oogst een enorme arbeidspiek optreedt waarbij
de teler aangewezen is op aanneemploegen.
Doorgaans worden de vroegste wortelen eind oktober onder staand glas gezaaid. Daarna wordt
nog regelmatig gezaaid tot de eerste week van februari. Onder platglas wordt meestal niet voor
half november gezaaid. Er wordt ongeveer 0,4 gram zaad per m2 gebruikt. Vrijwel alle bospeen
wordt tegenwoordig precisie gezaaid met de mini-air. Het spreekt voor zich dat voor deze zaaimethode het zaad aan de hoogste eisen qua kiemkracht en grootte (fractionering) moet voldoen
en dat dit zelfs mede een hoofdzaak is bij de rassenkeuze. De grond dient licht, luchtig, van goede
structuur en voldoende voedselrijk te zijn. Vooral kalium is een belangrijk element. Organische
mest is minder gewenst. Een ideaal plantgetal is 225 à 275 planten per m2. Een te dichte stand is
nadelig. De oogst valt dan later, het loof wordt te lang en de kwaliteit van de wortelen wordt dan
slechter, terwijl bovendien de oogst te veel tijd kost. Vaak probeert men door de temperatuur vrij
laag te houden de lengtegroei van het loof te beperken. Tegen de oogsttijd is het voorkómen
van strijken van het loof een voortdurende zorg van de teler. Als het loof gestreken is kost het
oogsten namelijk zoveel extra tijd dat veel aannemers er zelfs niet meer aan beginnen om een per
ceel te oogsten. Veel telers spuiten tegenwoordig met een krachtige straal water het loof plat. Het
loof ligt dan allemaal één kant uit, wat bij uit zichzelf gestreken loof niet het geval is. Bij plat gespo
ten loof klit het blad dan niet aan elkaar en levert het bossen doorgaans weinig problemen op.
De belangrijkste schimmelziekte die in de teelt van wortelen onder glas een rol speelt is de zwarteplekkenziekte (Alternaria radicina). De belangrijkste dierlijke parasieten zijn bladluizen (kleine
peenluis en zevenbladluis), mijten (vooral andijviemijt), diverse wortelaaltjes en wortelvlieg. De
belangrijkste niet-parasitaire afwijkingen zijn barsten, staartwortel, vertakte wortels, vorstschade
en watervlekken. De meeste niet-parasitaire afwijkingen worden veroorzaakt door teelttechnische
fouten (slechte structuur, onvoldoende ontwatering).
In de teelt van bospeen onder glas worden alleen het ras Amsterdamse Bak of rassen van dat
type gebruikt. Er komen vele selecties van het ras Amsterdamse Bak voor die kleine, doch voor
de telers belangrijke verschillen kunnen vertonen. Een goede selectie voor de teelt van wortelen
onder glas moet vroeg zijn en wortelen geven die cylindrisch tot iets conisch van vorm en lang
zijn. De wortelen moeten niet alleen in het oogstbare stadium zowel in- als uitwendig een goede
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kleur hebben, doch ook vroeg op kleur zijn, zodat eventueel wat vroeger met oogsten kan worden
begonnen in verband met de aantrekkelijke primeurprijzen.

De rassen zijn naar rubriek gerangschikt.
A — Amsterdamse Bak
Hiervan zijn verschillende goede selecties in de handel; zie de tabel op blz. 176.
Voldoet goed voor de teelt van wortelen onder glas (bospeen) voor zaai in oktober/november en
soms in januari en februari.
Heeft een goede verzorging en goede, zeer lichte, vochthoudende grond nodig.
Vrij weinig loof.
Halflange, cylindrische tot wat conische wortelen.
Goede in- en uitwendige kleur en een fijne pit.
A — Mokum

Kw.r. 1977. K: Bejo Zaden B.V., Noord-Scharwoude.

Een wortelhybride van het type Amsterdamse Bak die goed tot zeer goed voldoet voor de teelt
van bospeen onder glas.
Heeft een goede verzorging en goede, zeer lichte, vochthoudende grond nodig.
Vrij weinig loof.
Lange, cylindrische tot wat conische, vrij grove wortelen.
Goede in- en uitwendige kleur en een fijne pit. Is vroeg op kleur.
Zie ook de tabel op bladzijde 176.
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IJssla
(Lactuca sativa L J
IJssla, in de praktijk vooral aangeduid als ijsbergsla, is nog een vrij onbelangrijk produkt in de Ne
derlandse glastuinbouw maar was in het begin van de jaren tachtig een echte groeier in belangrijk
heid. In 1977 was het areaal ongeveer twee ha. In 1981 werd 20 ha genoteerd. In 1982 groeide het
areaal explosief tot 55 à 60 ha. In 1983 en 1984 was het areaal zo'n 40 ha. Het areaal in de herfst
bedroeg tot in 1981 slechts enkele hectaren. De explosieve ontwikkeling in 1982 ging echter niet
aan de herfstteelt voorbij. Het areaal in de herfstteelt van 1982 was namelijk bijna 20 ha, in 1983
en 1984 echter 10 à 15 ha. Een grote areaaluitbreiding ligt nog in het verschiet, mits er rassen be
schikbaar komen die gemakkelijker te telen zijn dan de huidige, zodat de bol geleverd kan worden
die de consument van ijssla verwacht. Op korte termijn is dit nog niet te verwachten. Ook kan
ijssla nog flink in belangrijkheid toenemen als de teelt voor de oogst in januari en februari mogelijk
wordt (betere rassen, betere teelttechniek).
In de Verenigde Staten van Amerika is ijssla een belangrijk produkt met een jaarlijkse produktie
van ongeveer vijf miljard stuks (ter vergelijking de Nederlandse boterslaproduktie van onder glas
is ongeveer 500 miljoen stuks). IJssla is een type sla met harde, knapperige bladeren en een vaste
krop. Door de langere houdbaarheid en betere transporteerbaarheid wint ijssla in enkele landen
waarheen de Nederlandse tuinbouw exporteert, aan populariteit (West-Duitsland, de Scandinavi
sche landen en Groot-Brittannië).
In vergelijking met botersla zijn er in de teelt enkele belangrijke verschillen. De teelt duurt één tot
drie weken langer, hetgeen men tracht op te vangen door grotere planten te poten. Een grotere
plant mag echter niet oud zijn. Een oudere plant heeft namelijk vooral in het begin gemakkelijk last
van groeistagnatie. Het produkt wordt anders verhandeld. Slechts de vaste krop met twee à vier
buitenbladeren wordt bij voorkeur op de veilingen aangevoerd. Tegenwoordig vindt ook aanvoer
van alleen de vaste bollen plaats. Tenslotte is een belangrijk verschil dat er niet meer dan veertien
planten per m2 worden gepoot. Bij botersla is dit vooral in de voorjaarsteelt meestal twintig of meer.
De ziekteproblemen zijn in grote lijnen vergelijkbaar met die van botersla. Daarvoor wordt dan ook
verwezen naar het hoofdstuk kropsla op blz. 94. Door de langere teeltduur is het aanslagprobleem
meestal groter dan bij botersla. IJssla blijkt bovendien zeer gevoelig voor sclerotiënrot (Sclerotinia
sclerotiorum). Op besmette gronden moet de teelt van ijssla dan ook tensterkste worden afgeraden.
Voorts zijn er bij ijssla nog enkele fysiogene afwijkingen die bij botersla vrijwel niet hinderlijk voor
komen, namelijk bolrot en openspringen van de kroppen tegen het oogsttijdstip. De huidige ijsslarassen lijken voorts gevoeliger voor droogrand dan boterslarassen. Beschadigingen tijdens de
oogstwerkzaamheden moeten worden voorkomen. Waar de "bol" iets wordt gekneusd gaat hij,
met name in de herfst, snel rotten.
Goede ijsslarassen moeten aan de volgende eisen voldoen:
Vaste, grote krop (bol) met weinig omblad die in het oogstbare stadium ongeveer 500 gram
zou moeten wegen. Met de huidige rassen wordt dit gewicht nog niet gehaald.
Een vrij compacte groeiwijze, zodat minimaal dertien planten per m2 kunnen worden geoogst.
Sterk tegen rand en aanslag, vooral noodzakelijk omdat de teelt enkele weken langer duurt.
Een hoge groeisnelheid, om de teelt zo kort mogelijk te houden.
Knapperig blad, de Engelse term "crisp" geeft goed aan wat gewenst is.
Zoetige smaak, zoals bij de ijssla uit de U.S.A.
Bladeren in de bol moeten schelpvormig over elkaar heen vallen.
Momenteel zijn er nog weinig echt goede rassen beschikbaar. Alleen voor de voorjaarsteelt, plan
ten eind december t/m begin april en oogst eind maart tot en met half mei, zijn er enkele accepta
bele rassen. In de herfst (oogst tot eind december) is de teelt mogelijk met nog-niet-ideale rassen.
Uitbreiding van de teelt van ijssla naar andere teeltperioden dan het voorjaar en in het voorjaar zelf
is dan ook vooral afhankelijk van het beschikbaar komen van bruikbare of beter bruikbare rassen.
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Voor de zaai-, plant- en oogstperioden wordt verwezen naar de Teelt- en zaaikalender in deze
Rassenlijst.
Rassentabel met rubricering naar teeltwijze
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
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De rassen zijn alfabetisch gerangschikt.
- / O / B / O — Cavallona

Kw.r. 1981. K: Vandenberg B.V., Naaldwijk.

Voldoet redelijk in de late voorjaarsteelt (oogst mei) en de normale en late herfstteelt en vrij goed
in de vroege herfstteelt van ijssia. Voor oogst in de maanden mei, oktober, november en decem
ber. Is voor oogst in december eigenlijk te gevoelig voor glazigheid.
Gewas: tamelijk bros, vrij dikbladig, tamelijk ingesneden en wat golvende bladranden, vormt
doorgaans een redelijk vaste, bolronde krop, bladeren matig over elkaar heen sluitend, tamelijk
veel omblad, tamelijk dof en lichtgrijsgroen blad, niet anthocyaanhoudend, vrij compact van om
vang, vrij goed gesloten onderkant, lijkt evenals Fortessa tamelijk veel op botersla.
Schietneiging: traag.
Zaadkleur: zwart.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1, 3, 4, 6, 11 en 12; vrij gevoelig voor
droogrand; wat gevoelig voor aanslag; gevoelig voor stoomschade; zeer gevoelig voor glazigheid;
weinig gevoelig voor openspringen van de bol.
— /B/ — / — — Fortessa

Kw.r. 1978. K: Vandenberg B.V., Naaldwijk.

Voldoet vrij goed in de late voorjaars- en zomerteelt van ijssia. Vooral als de oogst na begin mei
valt.
Gewas: tamelijk bros, vrij dik blad, iets getande en iets golvende bladranden, vormt doorgaans
in de late voorjaarsteelt een redelijk vaste, bolronde krop, bladeren matig over elkaar heen slui
tend, vrij veel omblad, dof donkergrijsgroen blad, niet anthocyaanhoudend, normale omvang, vrij
goed gesloten onderkant, lijkt tamelijk veel op botersla.
Schietneiging: zeer traag.
Zaadkleur: zwart.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen witfysio's 1, 3, 4, 6, 11 en 12; vrij gevoelig voor droog
rand; iets gevoelig voor aanslag; gevoelig voor stoomschade; weinig gevoelig voor openspringen
van de bol.
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I M / N / - / - — Globe

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

Voldoet vrij goed in de voorjaarsteelt en in de late voorjaarsteelt als voor eind mei wordt geoogst.
Gewas: is een echt ijssla-type met bros en knapperig blad, dat donker en wat grijsgroen van kleur
is. Vormt doorgaans een vaste, goed opgebouwde bol die royaal de 300 gram haalt. Heeft vrij
veel omblad. De onderkant is normaal tot goed gesloten. Is niet anthocyaanhoudend. Is vrij
groot.
Schietneiging: voldoende traag voor oogst tot 20 mei.
Zaadkleur: zwart.
Ziekten en beschadigingen: vatbaar voor de witfysio's 1 t/m 7 en 10 t/m 13; wat gevoelig voor
droogrand; normaal gevoelig voor aanslag; vrij gevoelig voor geel blad; wat gevoelig voor bolrot;
sterk tegen openspringen van de bol.
B / B / - / - — Kellys

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

Voldoet vrij goed in de voorjaarsteelt en in de late voorjaarsteelt. Oogsten na 20 mei is gevaarlijk
in verband met doorschieten.
Gewas: bros, tamelijk knapperig, vrij dik blad, tamelijk donkergroen en glimmend met een vrij
lichtgroene bol, doorgaans vaste bol met een normale hoeveelheid omblad, bladeren goed over
elkaar heen sluitend, niet anthocyaanhoudend, middengrote omvang, snelgroeiend en vroeg
"bollend", in het voorjaar een goed gesloten onderkant.
Schietneiging: traag.
Zaadkleur: wit.
Ziekten en beschadigingen: vatbaar voor de witfysio's 1 t/m 7 en 10; vatbaarheid voor witfysio's
11 en 12 onbekend; iets gevoelig voor droogrand; normaal tot weinig gevoelig voor aanslag; nor
maal gevoelig voor glazigheid; vrijwel ongevoelig voor stoomschade; weinig gevoelig voor bolrot;
vooral vroeg in het seizoen (vroege voorjaarsteelt) tamelijk gevoelig voor openspringen van de
bol.
A / B / - / B — Marbello

Kw.r. 1984. K: Bruinsma Selectiebedrijven B.V., Naaldwijk.

Voldoet goed in de voorjaarsteelt en vrij goed in de latere voorjaarsteelt. Oogsten na ± 20 mei
is gevaarlijk in verband met doorschieten. Voldoet ook vrij goed in de normale en late herfstteelt,
doch moet dan wel enige dagen eerder worden gezaaid wegens de lage groeisnelheid.
Gewas: bros, knapperig, vrij dik blad, licht geelgroen en glimmend (soms betiteld als te blond)
met een licht geelgroene bol, doorgaans vaste bol met iets meer dan een normale hoeveelheid
omblad, bladeren goed over elkaar heen sluitend, niet anthocyaanhoudend, middengrote om
vang, vrij traag groeiend en laat "bollend" ( ± 5 dagen later dan Kellys). In het voorjaar een goed
gesloten onderkant. De tragere groei vindt grotendeels z'n oorsprong in het kleine plantje na een
normale opkweekduur; enige dagen eerder zaaien verdient bij Marbello de voorkeur.
Schietneiging: tamelijk traag tot traag.
Zaadkleur: zwart.
Ziekten en beschadigingen: resistent tegen de witfysio's 1, 3, 4, 6, 10 en 11; wat gevoelig voor
droogrand in het omblad; normaal tot weinig gevoelig voor aanslag en glazigheid; ongevoelig
voor stoomschade; weinig gevoelig voor bolrot; sterk tegen openspringen van de bol.
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Slotwoord
De 34ste uitgave van de Beschrijvende Rassenlijst voor Groentegewassen, deel Glasgroenten, zal
half mei verschijnen. Van de vorige (33ste) uitgave zijn 2.600 exemplaren afgezet, zodat ook nu
de verwachtingen hoog gespannen zijn.
De Rassenlijst werd samengesteld onder verantwoordelijkheid van de Commissie voor de sa
menstelling van de Rassenlijst voor Groentegewassen (CRG) en door medewerkers van het Rijks
instituut voor het Rassenonderzoek van Cultuurgewassen (RIVRO). Hierbij werd nauw samenge
werkt met en veel steun ondervonden van andere onderzoeksinstellingen en van het bedrijfsle
ven.
In het bijzonder werd steun ontvangen van Ir. J. Dijkstra, Proefstation voorde Fruitteelt te Wilhelminadorp en mevr. Dr. G. Fritsche, Proefstation voor de Champignoncultuur te Horst. De teelt
en zaaikalender voor de teelt van late sla werd ter beschikking gesteld door de redactie van het
"Slablaadje".
In dit voorjaar werd afscheid genomen van de voorzitter van de Rassenlijstcommissie ir. M. Miedema. Voor zijn inbreng en leiding zijn wij hem zeer erkentelijk. Hij wordt opgevolgd door ir. A.J.
Riemens.
Verder vertrekt per 1 mei 1985 ir. J.H. Stolk, hoofd Gebruikswaardeonderzoek voor ondermeer
Glasgroenten, in verband met het aanvaarden van een betrekking elders. Vanaf 1976 heeft hij lei
ding gegeven aan het gebruikswaardeonderzoek voor Glasgroentegewassen. Ook de redactie van
de meeste hoofdstukken van de Glasgroenterassenlijsten vanaf 1977 is van zijn hand. Wij zijn hem
bijzonder erkentelijk voor het vele werk dat hij voor het rassenonderzoek en de Glasgroenterassenlijst heeft verzet.
Wageningen, 22 april 1985.

De Commissie voor de samenstelling van
de Rassenlijst voor Groentegewassen.
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