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Dossier koolzaad

co

Koolzaad is op wereldvlak een belangrijke teelt, na onder andere tarwe, rijst,
mais, soja en nog enkele andere gewassen. Ondanks de ideale
groeiomstandigheden in ons klimaat, zien we dat koolzaad in Vlaanderen nog
steeds een kleine teelt blijft (ongeveer 1000 ha).
Op het internationaal koolzaadcongres, dat een tijdje geleden in Berlijn
plaatshad, gaven zo’n tweehonderd deskundigen en onderzoekers een
overzicht van de laatste ontwikkelingen rond de teelt en de vermarkting.
Omdat eind augustus-begin september in onze streken de ideale zaaidatum is
voor koolzaad, geven we graag enkele van de belangrijkste inzichten mee.
Zo kan je met kennis van zaken beslissen om al dan niet koolzaad op te nemen
in je teeltschema. Overweeg je om dat dit jaar nog te doen? Wacht dan wel niet
te lang, in oktober is de beste periode om te zaaien voorbij.
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Waarom kan
koolzaad telen
interessant zijn?

Bo

Op de wereldmarkt van oliehoudende gewassen is koolzaad een van de
belangrijkste teelten, na soja maar vóór palmolie. Ondanks een relatief
stabiele prijsvorming op de langere termijn, met wel enkele uitschieters
naar boven en naar beneden, zien we dat het areaal de laatste jaren weer
begint af te nemen na een periode van voortdurende stijging.

ht

Bart Vleeschouwers

V
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oor de afname van het areaal,
die dit jaar zeer duidelijk is, zijn
er heel wat redenen in te roe
pen. Zo is de politiek van ondersteu
ning van biobrandstoffen in de meeste
grote productielanden veranderd,
waardoor het minder interessant is om
koolzaadolie te gebruiken voor de pro
ductie van biodiesel. Plantenolie heeft
in de publieke opinie een slecht imago
gekregen, omdat ze niet duurzaam zou
zijn, waardoor de politieke wereld het
gebruik ervan steeds verder beperkt
heeft. Tegelijk is palmolie goedkoper,
zodat heel wat biodieselproducenten
steeds meer de voorkeur geven aan
deze grondstof. We gaan hier de dis
cussie over het gebruik van landbouw
producten als brandstof of als voedsel
voor mens en dier niet overdoen, maar
de politieke wereld speelt hierin niet
echt een mooie rol.

Toch wel een van de belangrijkste
redenen voor de daling van het areaal
is het feit dat akkerbouwers zich zorgen
beginnen te maken over de mogelijk
heden voor plantenbescherming in
koolzaad. Het verbod op het inzetten
van neonicotinoïden was een eerste
zware slag voor de koolzaadteelt en het
probleem zal de komende jaren nog
nijpender worden doordat het aantal
toegelaten actieve stoffen voortdurend
afneemt. Dat de akkerbouwers in som
mige landen koolzaad telen in een
rotatie van 1 op 2 maakt het natuurlijk
erg lastig. We herinneren ons dat de
suikerfabrieken in ons land ook ooit
een verplichte rotatie van minstens 1
op 4 ingevoerd hebben omdat som
mige akkerbouwers zichzelf (en hun
collega’s) in de problemen hadden
gewerkt door een te korte rotatie. Vol
gens Hubertus Paetow van de Deutsche ->
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Waarom koolzaad telen?
Koolzaad is een zeer interessant gewas
op een akkerbouwbedrijf en zelfs op
een rundveebedrijf. Het gewas doet het
zeer goed op onze gematigde breedte.
Het is daarenboven ideaal om in te
schakelen in de rotatie. Door zijn diepe
beworteling is koolzaad bijvoorbeeld
een ideale voorteelt voor graangewas
sen. Uit onderzoek blijkt dat granen tot
800 kg/ha meer opleveren na koolzaad
dan na een andere teelt. Doordat kool
zaad een zeer dicht groeiend gewas is,
zal je ook minder onkruid hebben in
een volggewas.
Ook wat erosiebestrijding betreft, doet
koolzaad het zeer goed, omdat het
gewas ingezaaid wordt in augustusseptember en pas geoogst wordt in juli
het jaar nadien. Het veld blijft dus
ongeveer tien maanden bedekt, vooral
ook in de winter. Daardoor is onder
meer de uitspoeling van stikstof
beperkt. Een probleem is anderzijds
dat na koolzaad relatief veel stikstof

en

bo

13 redenen om
wel koolzaad
te telen

Bo
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1

2 Goede voorvrucht voor andere
gewassen
3 Erosiebestrijding

5 Koolzaadschroot als interessante
eiwitbron
6 Stijgende marktvraag

rig

7 Goede oppervlaktedekking en
daardoor minder onkruid in volgteelt
8 Zeer goede bijenplant
9 Landschappelijke verrijking

py

10 Mooi inpasbaar in oogstschema
(tussen gerst en tarwe)
11 Zaadhuizen ontwikkelen in een snel
tempo rassen met een hoog
rendement en steeds meer
ziekteresistenties
© ©TWAN WIERMANS
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Rendabele teelt

4 Stro interessant voor rundvee
(structuuraanbrenger)

co
Je kunt oogsten met een gewone pikdorser. Hooguit een paar verticale messen op
de maaibalk en een dieper maaibord kunnen helpen voorkomen dat er te veel
zaadjes op de grond terechtkomen.
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door stappen twijfelaars er gemakkelijk
uit en blijven aan de zijlijn wachten tot
de situatie opklaart.

ht

Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) zijn de
producenten van plantenbescher
mingsmiddelen ook niet echt geïnte
resseerd in het ontwikkelen van
nieuwe actieve stoffen omdat de toe
komst te onzeker is. Nieuwe producten
ontwikkelen is immers duur en je krijgt
misschien geen toelating om ze te
gebruiken …
Een recente ontwikkeling is de han
delsoorlog van de Verenigde Staten en
China. Door exportheffingen van 25%
op soja is de prijs aan de boer in de VS
met 25% gezakt. Dat heeft de hele
wereldmarkt ontregeld en een trend
naar beneden in gang gezet. Een bijko
mend probleem is dat er in China mas
saal veel varkens omgekomen (of
opgeruimd) zijn als gevolg van de Afri
kaanse varkenspest, waardoor de vraag
naar soja wereldwijd ook afgenomen is.
De trend dat de productie van palmolie
de vraag momenteel niet kan volgen,
speelt dan weer in het voordeel van
koolzaad. Dat heeft op zijn beurt een
positief effect op de prijsvorming van
andere oliehoudende gewassen.
Het is een complexe markt, met heel
wat tegenstrijdige tendensen. Daar

12 Afzet vormt geen enkel probleem bij
de gewone graanreceptiestations
13 De olie heeft een interessante
samenstelling voor menselijke
voeding

Dossier

Prijsvorming deels afhankelijk van
overheidsmaatregelen

2 Relatief hoge reststikstof

Bo

er

4 Ziektebestrijding steeds moeilijker,
want steeds meer actieve stoffen
voor de behandeling van ziekten en
plagen vallen weg

6 Risico op opslag in volgteelt als
stoppel niet correct aangepakt
wordt na oogst

Wacht niet te lang met
zaaien als je dit jaar nog
koolzaad wilt telen.

en

3 Relatief veel ziekten en plagen

5 Mogelijk veel schade in winterkool
zaad door duiven in ons land

We zeiden eerder al dat de prijsvor
ming vrij stabiel is op termijn en dat de
prijs min of meer meegaat met de
graanprijs. Omdat koolzaad ongeveer
de helft minder opbrengt geeft in kilo’s
dan tarwe, moet de prijs minstens het
dubbele zijn. Dat is de laatste jaren
goed gelukt. Meestal lag de prijs zelfs
meer dan dubbel zo hoog, zodat je met
koolzaad een beter rendement kon
halen dan met tarwe. n

bo

1

achterblijft op het veld. Daar moet je
zeker rekening mee houden als je over
weegt om nog te bemesten voor de vol
gende teelt.
Voor de oogstwerkzaamheden is kool
zaad ook interessant, omdat de oogst
meestal valt tussen die van gerst en die
van tarwe. Je kunt trouwens oogsten
met een gewone pikdorser, zodat er
geen zware investeringen nodig zijn.
Hooguit een paar verticale messen op
de maaibalk en een dieper maaibord
kunnen helpen voorkomen dat er te
veel zaadjes op de grond terechtkomen.
Tot slot is er natuurlijk het financiële
aspect. Als er niets aan verdiend is, zal
een boer niet echt geneigd zijn om een
nieuwe teelt in de rotatie te brengen.

nd

7 redenen om
geen koolzaad
te telen
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7 Meeste boeren kennen de teelt
onvoldoende

Ook wat erosiebestrijding betreft, doet koolzaad het zeer goed, omdat het gewas
ingezaaid wordt in augustus-september en pas geoogst wordt in juli het jaar
nadien.
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Schapen op koolzaad
In Australië zijn er heel wat akkerbouwers die schapen laten
grazen op een jong koolzaadgewas. Zolang koolzaad nog
in zijn jeugdfase zit en nog geen zaadstengel gevormd
heeft, heeft de plant er blijkbaar niet te veel last van dat
hij afgegraasd wordt. Je moet wel opletten dat je het
gewas niet te lang en niet te intensief laat begrazen,
want schapen kunnen een gewas zeer kort afvreten en
dan wel eens de groeipunt meenemen. Wie durft het
aan om dit ook eens bij ons uit te proberen?
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Koolzaadplanten
beschermen
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Omdat koolzaad relatief gevoelig is voor allerhande ziekten en plagen,
moet er voortdurend gezocht worden naar manieren om de teelt toch
duurzaam te beschermen. Wereldwijd zoeken heel wat
onderzoeksinstellingen alternatieve manieren om schimmels, virussen
en vooral ook insecten te bestrijden of te voorkomen. We zetten hier
graag enkele nieuwe ontwikkelingen in het licht.
Bart Vleeschouwers

W

e beginnen met het slechte
nieuws. In koolzaad kennen
we 16 courante ziekten
(schimmels, bacteriën en virussen) en
31 plagen (insecten, slakken, nemato
den). Die hebben daarenboven alle
maal de neiging om steeds vaker resis
tentie te ontwikkelen tegen de

22
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gebruikelijke bestrijdingsmethoden. Zo
zien we in Duitsland steeds meer resis
tentie van insecten tegen pyrethroïden.
Wil je andere actieve stoffen inzetten
in koolzaad, is het wenselijk om te
opteren voor selectieve insecticiden,
zeker tijdens de bloei.
Gelukkig is er ook goed nieuws. Zo

brengen de zaadfirma’s in een snel
tempo rassen op de markt die resistent
zijn tegen steeds meer schimmels, bac
teriën en virussen, al is teeltrotatie de
enige optie tegen sommige ziekten.
Denk maar aan knolvoet, een
gevreesde schimmelziekte die alle
koolgewassen en bij uitbreiding alle
kruisbloemige gewassen kan aantas
ten. Knolvoet kan je met het huidige
rassenassortiment alleen maar tegen
gaan met een zeer ruime rotatie én met
een nauw toezicht bij de andere teelten
op onkruid dat een mogelijke gastplant
is, zoals herderstasje of veldkers. Hou
er rekening mee dat sommige groen
bedekkers ook tot de familie van de
kruisbloemigen behoren (mosterd,

Dossier

Regionale rotatieschema’s?
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Een ruime vruchtwisseling kan positieve effecten hebben op het voor
komen van allerlei ziekten en plagen. Ze werkt zeker voor aandoenin
gen die van nature niet echt mobiel zijn, zoals schimmels, slakken en
aaltjes. Maar voor insecten is het verhaal anders. Omdat ze zeer mobiel
zijn en vaak kilometers ver kunnen migreren, moet je een te snelle
opmars van schadelijke insecten (en de virusinfecties die er vaak mee
samengaan) tegengaan door voldoende afstand te houden tot percelen
van het voorgaande jaar. Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan
gedaan. Het is voor kevers en aardvlooien een makkie om van perceel A
naar perceel B te trekken wanneer je koolzaad inzaait op een perceel
dat grenst aan dat van vorig seizoen. Zelfs een perceel dat wat verder
weg ligt, is nog geen oplossing wanneer je buurman dan wel koolzaad
zet op zijn aangrenzend perceel. Zo houdt men de infectie in stand en
wordt het probleem zelfs steeds groter.
Met collega’s-akkerbouwers afspreken om de percelen met koolzaad zo
veel mogelijk te groeperen en op regionaal niveau aan vruchtafwisse
ling doen is een drastische aanpak, waarmee boeren er samen voor
kunnen zorgen dat vooral insecten zich minder snel verspreiden. In de
praktijk zal het natuurlijk wel niet altijd evident zijn om teeltschema’s
op elkaar af te stemmen.

Toch kan het

Er zijn al boeren die overleggen om hun rotatieschema’s op elkaar af te
stemmen zodat ze de verspreiding van ziekten beter in de hand kunnen
houden. In een regio van de Rijnvlakte, in de Duitse deelstaat BadenWürttemberg, hebben groentetelers een gezamenlijk rotatieschema
afgesproken. Ze zetten allemaal dezelfde teelten in hetzelfde deel van
de regio, zodat ziekten en plagen die met die teelt samenhangen, kun
nen afnemen in de andere delen.
Uiteindelijk wint iedereen bij zo’n samenwerking, want ziektebestrij
ding is nu eenmaal erg duur en elke ingreep die deze kosten kan doen
afnemen is welkom. Uiteraard moeten alle betrokkenen
de bestrijding dan correct en consequent uitvoeren.

ht

bladrammenas) en dat je die dus het
best niet inzet in een rotatie met kool
zaad (en andere koolgewassen trou
wens). Opteer dan liever voor groenbe
dekkers zoals Japanse haver, snijrogge
en andere grasachtigen. Ook te over
wegen na de oogst van koolzaad is het
inzaaien van facelia. Deze plant kiemt
gemakkelijk, ook wanneer het vrij
droog is, vormt snel een dicht tapijt en
is een zeer geschikte bijenplant in een
periode dat er relatief weinig andere
bloemen beschikbaar zijn voor de
bijen. Hij vriest gemakkelijk dood en is
dus eenvoudig te bewerken in het
voorjaar.
Maar ook hier is er goed nieuws, want
tegen knolvoet komen er nu rassen op
de markt met een hoge graad van resis
tentie. Toch blijft voorzichtigheid
steeds geboden, omdat schimmels en
bacteriën manieren blijken te ontwik
kelen om resistenties te omzeilen. Het
is dus een voortdurend zoeken en
gerust mag je nooit zijn.

Natuurlijke bestrijding steeds
belangrijker

© © SHUTTERSTOCK.COM
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Gelukkig kan een hele reeks natuurlijke
vijanden de grote (insecten)plagen in
koolzaad helpen bestrijden. Zo zijn er
niet minder dan 42 keversoorten die
leven van koolzaadaardvlooien, kool
zaadglanskevers of koolzaadsnuitke
vers. Daarnaast kunnen bepaalde lie
veheersbeestjes, gaasvliegen en een
reeks kleine parasiterende wespen
soorten een besmetting mee helpen
inperken op een natuurlijke wijze.
Maar het is niet gemakkelijk om de
ontwikkeling van natuurlijke bestrij
ders te doen samenvallen met de uit
breidingsperioden van de schadelijke
insecten. Een koolzaadteler moet echt
de schadelijke én de nuttige insecten
leren kennen en geregeld hun aanwe
zigheid in het gewas controleren.
Omdat chemische bestrijding van
schadelijke insecten meestal ook de ->
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Dossier

natuurlijke vijanden uitschakelt, is
meer onderzoek naar selectieve insec
ticiden die bijen en nuttige soorten
sparen aangewezen.
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Is de dropleg
techniek een
zegen voor bijen?
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Natuurlijke bestrijding kan ook gebeu
ren door koolzaad minder interessant
te maken voor plaaginsecten. Men pro
beert bijvoorbeeld koolzaadrassen te
ontwikkelen met een dikkere waslaag,
waar de insecten niet meer doorheen
raken. Daarnaast zoekt men ook welke
stoffen in koolzaad precies schadelijke
insecten aantrekken. Door die dan uit
te selecteren zullen zij het koolzaad
niet meer zo gemakkelijk vinden. Een
interessant denkspoor is om koolzaad
te kweken met een andere kleur, want
sommige insecten komen vooral op de
kleur af. Rode of oranje koolzaadvarië
teiten zouden natuurlijk een heel ander
kleureffect hebben in onze landschap
pen ...
Voor de duidelijkheid: dit is allemaal
nog zeer pril onderzoek. De praktijk
kan nog vele jaren op zich laten wach
ten. Een probleem is trouwens dat
bepaalde ingrepen moeten gebeuren
met genetische technieken en daar
houdt Europa niet echt van.
In de strijd tegen sommige schimmel
ziekten heeft de genetica al wel succes
opgeleverd. Zo zijn er variëteiten
beschikbaar die resistent zijn tegen
zwartbenigheid en enkele andere
schimmelziekten. Alleen tegen de
schimmel sclerotinia, die in ons
(meestal) natte klimaat heel veel
schade kan veroorzaken, is er nog geen
echt afdoende resistentie ontwikkeld,
al verwerven we stilaan wel inzicht in
de genetische factoren die een rol kun
nen spelen in de gevoeligheid. Tegen
sclerotinia blijf je voorlopig het best
behandelen met een fungicide, zeker
zodra de bloemblaadjes beginnen te
vallen en in natte perioden. n

nd

Interessante oplossingen
via genetica
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Bloeiende koolzaadpercelen behandelen tegen de koolzaad
glanskever en de koolzaadsnuitkever is een uitdaging als je tegelijk
de bijen, die nodig zijn voor de bestuiving van de koolzaadbloemen,
wilt sparen. Spuiten met droplegs kan hierbij zeker nuttig zijn,
want de bloemen blijven bijna volledig buiten schot terwijl er
evenveel product in het gewas komt. De eerste resultaten met deze
techniek zijn vergelijkbaar met klassieke spuitmethoden.
Bart Vleeschouwers

Bij bloeiende gewassen
vermijd je dat de sproeistof
op de bloemen terechtkomt.

co

py

rig

ht

ting. Het effect is misschien lichtjes
minder, maar dat is statistisch niet
relevant. Je kunt deze spuittechniek
dus perfect toepassen in allerlei gewas
sen, bijvoorbeeld in aardappelen en
iets grotere mais. Omdat de zijdelingse
of opwaartse spuitrichting de vloeistof
bijna volledig op het gebladerte doet
terechtkomen, wordt ook geen ver
hoogd verlies van de spuitvloeistof op
de bodem gemeten. Voor heel wat ziek
ten is het trouwens interessant dat het
product ook op de onderkant van de
bladeren terechtkomt zonder dat er
veel wind gemaakt hoeft te worden.
Omdat de sleepbuizen erg soepel door
het gewas gaan, stelt men evenmin
meetbare schade vast aan het gewas.
Deze techniek laat trouwens toe om
sneller te rijden omdat de spuitvloei
stof veel gerichter daar terechtkomt
waar ze moet zijn. Je kunt de dropleg
techniek ook gebruiken om vloeibare
bemesting toe te dienen, zodat je de
sproei-installatie niet voortdurend
hoeft om te bouwen.
De kostprijs is wel een groot nadeel

Resultaten van de behandeling
Uit de eerste proeven met droplegs
blijkt dat de resultaten vergelijkbaar
zijn met die van de klassieke bespui

Eén sleepbuis met
alle toebehoren kost
al snel 150 euro btw
inbegrepen.
aan deze techniek. Eén sleepbuis met
alle toebehoren kost al snel 125 euro
plus btw, of ongeveer 150 euro btw
inbegrepen. Hoeveel droplegs je moet
installeren, hangt dan af van de rijen
afstand binnen het gewas dat je wilt
behandelen, maar ga ervan uit dat er
een dropleg nodig is per spuitdop
aansluiting.
Deze technologie wordt onder andere
aangeboden door de Duitse firma
Lechler, een wereldspeler in de
spuitdoppentechnologie. De verkoop
in België verloopt voornamelijk via de
afdeling in Frankrijk. Omdat de
droplegtechniek ook in aardappelen
zeer interessante diensten kan
bewijzen, zal Lechler aanwezig zijn op
PotatoEurope in september. n
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Aan de hand van dit dossier kan je met kennis van zaken beslissen om al dan niet koolzaad op te nemen in je teeltschema.
Overweeg je om dat dit jaar nog te doen? Wacht dan wel niet te lang, in oktober is de beste periode om te zaaien voorbij.
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ij een dropleg (sleepbuis) wor
den op de spuitboom van de
spuitinstallatie geen sproei
doppen bevestigd maar een soepele
buis die naar beneden hangt. Onder
aan deze soepele buis zit een sproei
dop, die naar boven, naar opzij of naar
onderen spuit. Met deze techniek kan
je ook in hogere gewassen nog van
onderen in het gewas spuiten. Bij
bloeiende gewassen vermijd je even
eens dat de sproeistof op de bloemen
terechtkomt, wat voor bijen zeker een
belangrijk winstpunt is.
Ook voor ziekten zoals sclerotinia die
zich vooral van onderen in het gewas
manifesteren, is deze behandeling effi
ciënter dan het klassieke sproeien
bovenop. Zeker ook belangrijk is het
veel kleinere risico op drift, wat posi
tief is voor de duurzaamheid en zeker
ook het imago van de landbouw.
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