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2. Doelstellingen 

• Geschiktheid van nieuwe cultivars nagaan onder de heersende groei- en klimaatsvoorwaarden in vergelijking 

met reeds gekende cultivars. 

• Deze proef werd aangelegd in samenspraak met de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij 

(DLV), Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO). 

• Er werd ook speciale aandacht besteed aan gevoeligheid voor selderplaag (Septoria apiicola). Dit is een 

schimmelziekte die eerst de oudste (onderste) bladeren aantast, maar bij koel, vochtig weer snel kan 

uitbreiden over de ganse plant. De ziekte veroorzaakt lichtere en donkere plekken op de bladeren en 

bladstelen, die later evolueren tot necrotische zones. Vanaf begin 2014 werd IPM van kracht. Een 

weloverwogen rassenkeuze is daarbij niet onbelangrijk. 

3. Materiaal en methoden 

3.1. DE EXPERIMENTELE CONDITIES VAN DE PROEF 

3.1.1. Testorganisme 

• Diverse rassen 

3.1.2. Proefgewas en cultivar 

• Knolselder (Apium graveolens var. rapaceum # APUGR) 

3.1.3. Teeltverzorging 

De teeltverzorging werd uitgevoerd overeenkomstig de Goede Landbouw Praktijk. De gewasbescherming was 

uniform en overeenkomstig de lokale teeltpraktijk voor het volledige proefterrein, behalve op een deel van het 

proefveld (herhaling 5 en 6) waar minder gebruik gemaakt werd van fungiciden om rasverschillen te kunnen 

nagaan. 

3.1.4. Proefplan details 

Parameter Waarde 

Plantafstand 70 x 33 cm = 43.290 pl/ha 

Experimentele eenheid netto: 14,3 m², bruto: 16,6 m² 

                netto: 64 planten, bruto: 72 planten 

Netto plot lengte: 5,94 m, breedte: 2,8 m 

Aantal parallellen 6 

Onbehandelde controle ingesloten controle 

Statistisch ontwerp gerandomiseerde blokkenproef 
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3.2. OBJECTEN 

Overzicht van de objecten 

Nr Ras (zaadhuis) 

1 Alpha (Sanac/Novisem)                 

2 Balena (Bejo)                 

3 Calgary (Sanac/Novisem)                 

4 Codex (Nunhems)                 

5 Markiz (Nunhems)                 

6 Merga (Rijk Zwaan)                 

7 Prinz (Nunhems)                 

8 Rowena (Bejo)                 

9 Yara (Bejo)                 

10 Torpedo (Clause)                 

Object 9: in herhalingen 1, 2 en 5 werden perspotplanten gebruikt van 3 cm; in herhalingen 3 en 4 

perspotplanten van 4 cm, opkweek bio; er was van dit ras geen herhaling 6 

Object 10: er kon enkel 1 reeks worden uitgeplant, wegens zeer slechte opkomst (opkweek plantenkweker bio) 

 

3.3. BEOORDELINGEN EN REGISTRATIE 

3.3.1. Effectiviteit 

Van ieder ras werden 2 extra herhalingen uitgeplant die enkel dienden om de gevoeligheid voor Septoria na te 

gaan. Wegens tekort aan plantgoed werd van object 9 slechts 1 veldje gepland en werd object 10 totaal niet mee 

opgenomen. 

De proefoogst (herhaling 1, 2, 3 en 4) kregen uiteindelijk 7 behandelingen tegen Septoria (selderplaag), herhaling 

5 en 6 kregen 3 behandelingen waarvan de laatste op 20 augustus. Er werd uiteindelijk duidelijke aantasting 

aangetroffen bij de 2 extra herhalingen en dit vanaf begin december. 

3.3.2. Opbrengst 

De effectieve oogst (36 planten per veldje) werd uitgevoerd op 7 december. Op 26 januari werd wegens het 

blijvend groeizame weer nog een extra oogst voorzien van 5 knollen per veldje en dit vooral om een beeld te 

krijgen naar het effect op de opbrengst. Bij levering voor industrie is oogsten na Nieuwjaar in warme winters 

namelijk de beste manier om bewaarkosten te voorkomen (op voorwaarde dat voldoende droog geoogst kan 

worden). 

3.3.3. Kwaliteit 

Net zoals bij de opbrengst werd ook de kwaliteit van beide oogsttijdstippen met elkaar vergeleken. Indien 

levering voor verse markt voorzien wordt, is oogsten na Nieuwjaar meestal wel niet te overwegen indien de 

knollen voldoende groot zijn.
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4. Proefomstandigheden 

4.1. PROEFTERREIN 

De proef werd aangelegd op volgende locatie: Ieperseweg 87, Beitem, langs de Dadizeleleenstraat. 

De hoekpunten van het proefveld worden gekenmerkt door volgende GPS coördinaten : 

Plaats Nr. Longitude Latitude 
Dadizeleleenstraat C 1 3,129784 50,911100 
                2 3,129937 50,911085 

                3 3,129637 50,910198 

                4 3,129482 50,910218 

 

4.2. BODEMTYPE 

Grondsoort: zandleem 
pH: 6,6 
% C: 1,6 
Voorvrucht: groenbedekker (Phacelia + Japanse haver) 
 
N-staal op 28 augustus: 0-30: 106 eenheden / 30-60: 37 eenheden. 
Er was dus nog 143 eenheden voorraad in de laag 0-60 eind augustus, zodat geen bijbemesting nodig 

was. 

 

4.3. OVERZICHT VAN TEELT- EN PROEFVERLOOP 

Overzicht van teelt- en proefverloop 

Tijdstip Activiteit 

24/03/2020 zaaien (bij plantenkweker) in perspot 3 cm 
03/04/2020 klepelen groenbedekker 
12/05/2020 ploegen 
13/05/2020 bemesting (500 kg/ha patentkali) 

rotereggen 
14/05/2020 planten (70 x 33 cm) 

bemesting (200 kg/ha ammoniumnitraat in band tijdens planten) 
19/05/2020 onkruidbestrijding (0,15 l/ha Centium + 1,5 l/ha Stomp Aqua + 2,5 l/ha Defi) 
05/06/2020 waarneming hergroei 
29/06/2020 manueel wieden 
02/07/2020 schoffelen tussen de rij 

wieden in de rijen 
14/07/2020 manueel wieden 
15/07/2020 waarneming gewasstand 
17/07/2020 ziektebestrijding (0,5 l/ha Geyser) 
03/08/2020 ziektebestrijding (0,8 l/ha Norios) 
10/08/2020 schoffelen tussen de rij 
14/08/2020 manueel wieden in de rij 
20/08/2020 ziektebestrijding (1,5 kg/ha Signum) 
24/08/2020 waarneming globaal 
04/09/2020 insectenbestrijding (0,5 l/ha Ultor) 
07/09/2020 vlugge waarneming 
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Tijdstip Activiteit 
ziektebestrijding (0,3 kg/ha Nativo) 

09/09/2020 schoffelen tussen de rij 
10/09/2020 beregening (15 l/m² met beregeningsboom) 
11/09/2020 beregening (15 l/m² met beregeningsboom) 
29/09/2020 vlugge waarneming 
30/09/2020 ziektebestrijding (1 l/ha Ortiva Top ) 
15/10/2020 waarneming loofmassa, bedekking 
19/10/2020 ziektebestrijding (1,5 kg/ha Signum) 
23/10/2020 manueel wieden zwarte nachtschade 

manueel wieden zwarte nachtschade 
04/11/2020 waarneming ziekte (nog geen Septoria) 
20/11/2020 ziektebestrijding (1 l/ha Ortiva Top) 
27/11/2020 waarneming ziekte (sporadisch begin aantasting in deel zonder behandeling in najaar) 
07/12/2020 oogst (nettoveld) 
08/12/2020 waarneming ziektedruk 
16/12/2020 waarneming ziektedruk 

waarneming stukgewicht loof 
26/12/2020 waarneming ziektedruk 
05/01/2021 waarneming ziektedruk 
14/01/2021 waarneming knolkenmerken 
15/01/2021 waarneming knolkenmerken 
19/01/2021 waarneming ziektedruk 

waarneming 4 dagen na opensnijden knol 
26/01/2021 waarneming 11 dagen na opensnijden 

extra oogst (5 knollen/veld) 
01/02/2021 waarneming knolkenmerken 
05/02/2021 waarneming 4 dagen na opensnijden knol 

waarneming ziektedruk 

 

Bij levering van de planten (op 12 mei via plantenkweker) was er 1 plantbak van object 9 niet aanwezig; daarom 

konden enkel herhaling 1, 2 en 5 uitgeplant worden met perspotplanten van 3 cm; herhalingen 3 en 4 werden 

ingepland met planten van de opkweek voor de afdeling bio (bij een andere plantenkweker in perspotten van 4 

cm). Bij object 10 werden de planten ook opgekweekt door de plantenkweker die opkweekte voor de afdeling 

bio, maar was de opkomst zeer gering en de groei van de weinige opgekomen planten slecht. Uiteindelijk kon 

toch 1 veldje uitgeplant worden ter indicatie. Het uitplanten gebeurde onder goede omstandigheden (voldoende 

vochtige persblokken en bodem), maar wel bij sterk drogend weer. 

 

Op 5 juni was de hergroei algemeen behoorlijk ondanks de aanhoudende droogte; er waren geen opvallende 

verschillen, met hier en daar wel een afgestorven plant (door de droogte). 

 

Eind juni werden de grootste planten van melganzenvoet en winde (beide sporadisch voorkomend) manueel 

verwijderd, waarna de andere onkruiden (vooral zwarte nachtschade) werden geschoffeld. Tegen half juli was 

het gewas goed groeiend, met begin knolvorming. Algemeen was er 20 tot 40% bodembedekking, waarbij object 

9 goed herkenbaar was, wegens  zijn breder opengaand en bleker loof. 

 

Op 10 augustus werd de droogte duidelijk zichtbaar aan de opdrogende buitenste bladeren. Op 14 augustus (net 

na 12 l neerslag) was dit nog meer duidelijk, met afgestorven oudste bladeren. De andere bladeren vertoonden 

ook verbrande, witverkleurde randen (zie ook foto's). Wegens die langdurige hitte (10 dagen in totaal) werden 

geen duidelijke rasverschillen meer zichtbaar en was de knolmassa nog gering (BBCH 42-43). 

 

Op 24 augustus was het droogte effect nog duidelijk zichtbaar (ondanks neerslag vanaf 14 augustus). De bodem 

was nog relatief droog. De zeer verspreid voorkomende zwarte nachtschade werd gewied. 
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Op 7 september was er na de natuurlijke neerslag duidelijk hergroei van het loof, maar de bodem werd al vlug 

opnieuw zeer droog. Bovendien was er nieuw kiemend onkruid, vooral straatgras, zwarte nachtschade en 

vogelmuur. 

 

Vanaf 23 september viel behoorlijk veel neerslag waardoor het gewas goed kon doorgroeien. De verschillen in 

gewaskenmerken kwamen goed tot uiting (object 9 was goed herkenbaar aan zijn fijnere openvallende stelen, 

object 10 had meer weelderig loof). Er waren nog geen ziekten aanwezig. Vanaf nu werd geen ziektebestrijding 

meer uitgevoerd herhalingen 5 en 6 (die ondertussen 3 x waren behandeld). 

 

Op 15 oktober was de bodem blijvend vochtig en was er een goede groei, zonder bladziekten. Object 9 (en in 

mindere mate object 4) waren duidelijk herkenbaar aan hun sterk openvallende stelen, waardoor enkel de jonge 

hartbladeren nog recht stonden. Object 3 was duidelijk heterogener naar loofkenmerken toe (waarbij sommige 

planten opvielen in looflengte en hun gevoeligheid voor vorming van meerdere koppen). 

 

Bij visuele waarneming van de ziekte (in herhalingen 5 en 6) eind november, waren rassen 3 en 9 nog steeds 

duidelijk herkenbaar aan hun typische kenmerken (zoals op 15 oktober). Bij ras 3 vertoonden de planten met 

felle, langere loofontwikkeling meestal ook vorming van meerdere koppen (met soms ook schot). Ook ras 10 ook 

vertoonde vergelijkbare loofkenmerken als ras 3. 

 

Bij de proefoogst op 7 december, konden de loofkenmerken niet meer worden beoordeeld wegens algemeen 

sterk gelegerd loof met rijmvorming (vorst) erop. De temperatuur tijdens de oogst varieerde van -1°C tot +1°C 

en het was matig tot sterk mistig. Eind januari werd nog een extra oogst beoordeling uitgevoerd. 

 

Bij de ziekte waarneming op 8 december was algemeen duidelijk ziekte aanwezig in de niet behandelde 

herhalingen (combinatie van lichtere vlekken/stippen tot meer donkere stippen). Op 16 december was er een 

duidelijke toename in het aantal planten met aantasting, die alle meestal nog licht aangetast waren (nog niet 

van ver zichtbaar). Op 26 december was er verdere lichte uitbreiding. Vanaf half januari was er algemeen een 

matige tot zware aantasting met afsterving van de eerst aangetaste bladeren. Begin februari evolueerde de 

aantasting naar zwaar tot zeer zwaar met ook sporadisch een begin van aantasting in de praktijk behandelde 

herhalingen (laatste fungicidebehandeling op 20/11/2021. 

5. Resultaten 

De resultaten werden verwerkt via het statistisch pakket AGROVA-R ontwikkeld door Inagro in R-taal en 

gevalideerd met SPSS. De legende bij de resultaten tabellen: 

• Waarden gevolgd door dezelfde letter zijn niet significant verschillend (p=0,05) 

• K.W.V. = kleinste wezenlijk verschil; V.C. = variatiecoëfficiënt (%) 

• p-waarde: * = significant (p<0,05); ** = zeer significant (p<0,01); *** = uiterst significant (p<0,001); N.S. = 

niet significant (p>=0,05). 

 

5.1. AFWIJKINGEN T.O.V. EPPO 

Er zijn geen afwijkingen t.o.v. de EPPO. 

 

5.2. AFWIJKINGEN T.O.V. HET PROEFPROTOCOL 

Proef uitgevoerd zoals beschreven in proefprotocol. 
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5.3. TEELTEIGENSCHAPPEN 

Tabel 1: Gewaskenmerken 

Nr Object Hergroei 
op 15 juli 

Loofmassa 
op 15 oktober 

Bodembedekking 
op 15 oktober 

Rooibaarheid 
manueel 

Gemak marktklaar 
maken 

Omschrijving score score (1) % score score 
Referentie ruwe data 1 2 3 4 5 

1 Alpha (Sanac/Novisem) 6,6 a 6,1     c                                               66,3     c 7,3 ab 7,4 a 
2 Balena (Bejo) 7,5 a 6,6 abc                                               71,0   bc 7,4 ab 6,9 a 
3 Calgary (Sanac/Novisem) 6,8 a 8,0 a                                                   77,0 ab 6,8 ab 6,4 a 
4 Codex (Nunhems) 7,4 a 6,6 abc                                               78,0 ab 8,3 a 7,5 a 
5 Markiz (Nunhems) 7,3 a 7,9 ab                                                 77,0 ab 7,7 ab 7,0 a 
6 Merga (Rijk Zwaan) 6,1 a 6,6   bc                                               65,8     c 6,4   b 7,0 a 
7 Prinz (Nunhems) 6,8 a 6,8 abc                                               71,0   bc 7,3 ab 7,5 a 
8 Rowena (Bejo) 7,3 a 7,0 abc                                               74,8 abc 6,8 ab 7,1 a 
9 Yara (Bejo) 7,3 a 6,4     c                                               82,5 a 8,1 a 7,5 a 
10 Torpedo (Clause) (2) 6,0 - 8,0 - 82,0 - 7,5 - 6,0 - 

Gemiddeld 7,0   6,9   73,7   7,3   7,1   
K.W.V. 1,41             1,62     1,21     

V.C. (%) 8,4   6,0   4,1   9,2   7,1   
p-waarde 0,051 N.S. 0,004 ** 0,000 *** 0,011 * 0,061 N.S. 

Toelichting 1 = klein, heterogeen 
9 = groot, uniform 

1 = gering 
9 = veel 

 1 = slecht 
9 = zeer vlot 

1 = slecht 
9 = zeer vlot 

(1) Voldoet niet aan de basisvoorwaarden en een niet parametrische toets werd uitgevoerd. De Tukey toets werd vervangen door de post-hoc Kruskal Wallis toets. 
(2) Geen gegevensverwerking mogelijk wegens beoordeling van slechts 1 veldje 

 

Er werden geen specifieke waarnemingen naar loofkenmerken uitgevoerd, wegens het niet tot uiting komen van verschillen in de zomermaanden door de droogte. Bij de 

oogst waren de omstandigheden niet geschikt om nog een bepaling van de loofkenmerken uit te voeren, maar algemeen waren er geen grote verschillen behalve uitgesproken 

loofkenmerken bij Calgary en Torpedo (heterogeen met uitschieters in lengte) en Yara (fijnere openvallende stelen waardoor enkel de jonge hartbladeren nog rechtop 

stonden). 
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5.4. OPBRENGST 

Tabel 2: Opbrengstgegevens bij oogst op 7 december en 26 januari 

Nr Object Opbrengst netto 
(ton/ha) 

Stukgewicht knol 
(gram) 

Stukgewicht 
knol (gram) 

Stukgewicht 
loof (gram) 

% knollen met 
meerdere 

koppen 

% knollen met 
meerdere koppen 

% knollen met schurft 
onderaan knol 

% knollen met schurft 
onderaan knol 

Omschrijving 7 december 7 december 26 januari (1) 7 december 7 december 26 januari 7 december 26 januari 

Referentie ruwe data 6 51 52 53 7 8 12 13 

1 Alpha (Sanac/Novisem) 65,4   b 1464 a 1787 a                                                   477 a 6,5   b 20,0   bc 5,0 a 15,0 ab 

2 Balena (Bejo) 68,7 ab 1479 a 1888 a                                                   452 a 13,4   b 35,0 ab 15,0 a 40,0 ab 

3 Calgary (Sanac/Novisem) 68,4 ab 1547 a 1905 a                                                   456 a 41,1 a 70,0 a 10,0 a 0,0   b 

4 Codex (Nunhems) 72,5 ab 1658 a 1947 a                                                   470 a 2,1   b 0,0     c 5,0 a 0,0   b 

5 Markiz (Nunhems) 73,9 ab 1644 a 1981 a                                                   457 a 7,8   b 20,0   bc 10,0 a 10,0 ab 

6 Merg (Rijk Zwaan) 66,0 ab 1515 a 1788 a                                                   491 a 2,9   b 40,0 ab 15,0 a 20,0 ab 

7 Prinz (Nunhems) 69,0 ab 1469 a 1887 a                                                   483 a 3,7   b 35,0 ab 20,0 a 45,0 a 

8 Rowena (Bejo) 70,3 ab 1639 a 1965 a                                                   509 a 8,6   b 25,0   b 10,0 a 10,0 ab 

9 Yara (Bejo) 76,2 a 1729 a 2083 a                                                   428 a 11,3 ab 30,0 ab 0,0 a 0,0   b 

10 Torpedo (Clause) (2) 70,6                 1510                 1860                 564                 68,6                 60,0                 0,0                 0,0                 

Gemiddeld 70,1   1572   1914   469,2   10,8   30,6   10,0   15,6   

K.W.V. 10,6     318         102                     

V.C. (%) 6,3   8,4   7,7   9,0   57,0   33,6   172,0   111,0   

p-waarde 0,033 * 0,066 N.S. 0,152 N.S
. 

0,296 N.S. 0,001 *** 0,000 *** 0,884 N.S. 0,011 * 

Transformatie                -                -                -                - arcsin√x arcsin√x arcsin√x arcsin√x 

Toelichting     % van oogstbare 
knollen 

% van oogstbare 
knollen 

% van marktbare 
knollen 

% van marktbare 
knollen 

(1) Voldoet niet aan de basisvoorwaarden en een niet parametrische toets werd uitgevoerd. De Tukey toets werd vervangen door de post-hoc Kruskal Wallis toets. 
(2) Geen gegevensverwerking wegens beoordeling van slechts 1 veldje. 

 

Uitval door Sclerotinia , Erwinia of schot was niet tot slechts sporadisch eens aanwezig (gemiddeld slechts 0,1 %), waardoor dit niet opgenomen is in de tabellen. 

Uit de vergelijking van de oogst op 7 december tegenover die van 26 januari, blijkt enerzijds dat bij latere oogst toch nog een duidelijke meeropbrengst (+ 18%) wordt 

bekomen, maar anderzijds ook dat er meer knollen zijn met meerdere koppen en schurft. 
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Tabel 3: Sortering volgens sorteringsklassen REO (% knollen per klasse) 

Nr Object Sortering Sortering Sortering Sortering Sortering Sortering Sortering Sortering Sortering 

Omschrijving 6 stuks 7 stuks 8 stuks 9 stuks 11 stuks 12 stuks 15 stuks (1) 18 stuks 6-8 stuks 

Referentie ruwe data 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 Alpha (Sanac/Novisem) 0,0 a 17,9 a 52,8 ab 18,0 a 6,1 ab 3,6 ab 1,7 a                                                   0,0 a 70,6 a 

2 Balena (Bejo) 1,6 a 19,6 a 57,8 a 15,3 a 4,0 ab 0,0   b 0,0 a                                                   1,6 a 79,0 a 

3 Calgary (Sanac/Novisem) 0,8 a 28,2 a 24,0   b 27,4 a 8,2 a 7,4 a 2,4 a                                                   1,6 a 53,0 a 

4 Codex (Nunhems) 5,6 a 33,3 a 31,1 ab 17,8 a 6,5 ab 3,2 ab 1,6 a                                                   0,8 a 70,0 a 

5 Markiz (Nunhems) 5,5 a 38,3 a 30,0 ab 13,9 a 5,7 ab 3,3 ab 0,8 a                                                   2,4 a 73,8 a 

6 Merga (Rijk Zwaan) 0,9 a 25,4 a 39,6 ab 18,8 a 7,6 a 5,1 ab 1,7 a                                                   0,8 a 66,0 a 

7 Prinz (Nunhems) 0,0 a 17,5 a 48,4 ab 21,2 a 7,9 ab 2,4 ab 1,6 a                                                   1,0 a 65,9 a 

8 Rowena (Bejo) 0,9 a 31,0 a 38,2 ab 21,5 a 4,2 ab 2,6 ab 0,0 a                                                   1,7 a 70,0 a 

9 Yara (Bejo) 11,8 a 37,8 a 39,9 ab 10,5 a 0,0   b 0,0   b 0,0 a                                                   0,0 a 89,5 a 

10 Torpedo (Clause) (2) 3,3                 33,3                 33,3                 26,7                 0,0                 0,0                 0,0                 3,3                 70,0                 

Gemiddeld 3,0   27,7   40,2   18,3   5,6   3,1   1,1   1,1   70,9   

K.W.V. (3)   (3)    29,9     (3)     (3)   (3)    (3)     (3)   38,5     

V.C. (%) 155,0   26,7   31,0   47,4   55,7   94,2   216,0   161,0   22,6   

p-waarde 0,114 N.S. 0,088 N.S. 0,013 * 0,636 N.S. 0,046 * 0,031 * 0,639 N.S. 0,653 N.S. 0,195 N.S. 

Transformatie arcsin√x arcsin√x                - arcsin√x arcsin√x arcsin√x arcsin√x arcsin√x                - 

Toelichting % knollen % knollen % knollen % knollen % knollen % knollen % knollen % knollen % knollen 

(1) Voldoet niet aan de basisvoorwaarden en een niet parametrische toets werd uitgevoerd. De Tukey toets werd vervangen door de post-hoc Kruskal Wallis toets. 
(2) Geen gegevensverwerking wegens beoordeling van slechts 1 veldje. 
(3) Na gegevenstransformatie arcsin√x. 
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5.5. KWALITEIT 

Tabel 4: Uitwendige knolkenmerken 

Nr Object Kleur huid Gladheid huid Groen op kop Vlakheid snijvlak Algemene 
score 

Algemene 
score 

Knolvorm Knolvorm 

Omschrijving score 
7 december 

score 
7 december 

score 
7 december 

score (1) 
7 december 

7 december 26 januari score 
7 december 

score 
26 januari 

Referentie ruwe data 23 24 26 27 28 54 29 55 

1 Alpha (Sanac/Novisem) 7,8 ab 7,0 ab 5,6 ab 8,5 a                                                   7,1 abc 7,1 a 7,5 a 7,6 ab 

2 Balena (Bejo) 7,8 ab 7,0 ab 5,3   b 7,7 a                                                   6,0   bc 6,3 ab 7,1 a 7,3 ab 

3 Calgary (Sanac/Novisem) 7,1   b 6,4 ab 5,3   b 7,9 a                                                   5,8     c 4,4   b 6,6 a 5,4       d 

4 Codex (Nunhems) 8,0 ab 7,1 ab 5,9 ab 7,6 a                                                   7,1 abc 7,8 a 7,0 a 6,6   bcd 

5 Markiz (Nunhems) 7,8 ab 5,8   b 5,5   b 7,5 a                                                   6,8 abc 5,8 ab 6,2 a 5,9     cd 

6 Merga (Rijk Zwaan) 7,8 ab 7,1 ab 5,0   b 8,5 a                                                   7,0 abc 6,4 ab 8,0 a 8,1 a 

7 Prinz (Nunhems) 8,0 ab 7,5 a 5,9 ab 7,9 a                                                   7,5 ab 6,9 a 7,8 a 7,6 ab 

8 Rowena (Bejo) 8,3 a 7,7 a 5,4   b 7,8 a                                                   7,7 a 6,1 ab 8,3 a 7,4 ab 

9 Yara (Bejo) 8,1 ab 7,3 a 7,1 a 8,3 a                                                   8,1 a 7,4 a 8,1 a 6,9 abc 

10 Torpedo (Clause) (2) 8,0 - 7,5 - 5,0 - 7,0 - 6,0 - 4,0 - 8,0 - 4,0 - 

Gemiddeld 7,8   7,0   5,7   8,0   7,0   6,4   7,4   7,0   

K.W.V. 1     1,48     1,5         1,64     2,13     2,08     1,34     

V.C. (%) 5,3   8,8   11,1   13,8   9,7   13,7   11,7   8,0   

p-waarde 0,045 * 0,006 ** 0,004 ** 0,427 N.S. 0,00
1 

** 0,001 *** 0,034 * 0,000 *** 

Toelichting 1 = zeer groen 
9 = wit 

1 = ruw 
9 = effen 

1= veel, breed ingepland 
9 = geen, smal ingepland 

1 = veel ondergroei 
9 = effen 

1 = slecht 
9 = zeer goed 

1 = slecht 
9 = zeer goed 

1 = trapezium 
9 = rond 

1 = trapezium 
9 = rond 

(1) Voldoet niet aan de basisvoorwaarden en een niet parametrische toets werd uitgevoerd. De Tukey toets werd vervangen door de post-hoc Kruskal Wallis toets. 
(2) Geen gegevensverwerking wegens beoordeling van slechts 1 veldje 

Er werden ondanks de droge zomer geen knollen met zijscheuten, holle kop, kale kop of kloven waargenomen.
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Tabel 5: Inwendige knolkenmerken bij oogst op 7 december 

Nr Object Kleur vlees Inwendige holheid Inwendig grijsrot Vastheid knol Algemene 
score 

Algemene score 
4 dagen na opensnijden 

Algemene score 
11 dagen na opensnijden 

Omschrijving score score % knollen(1) score (1)    

Referentie ruwe data 30 31 33 34 35 36 37 

1 Alpha (Sanac/Novisem) 6,8 ab 6,8 abc 0,0 a                                                   7,8 a                                                   6,9 ab 5,3 ab 3,8 ab 

2 Balena (Bejo) 6,6 ab 6,1     c 0,0 a                                                   7,8 a                                                   5,6   b 5,1 ab 3,8 ab 

3 Calgary (Sanac/Novisem) 7,4 a 8,0 a 0,0 a                                                   7,8 a                                                   7,8 a 4,5   b 2,6   b 

4 Codex (Nunhems) 6,6 ab 6,4   bc 5,0 a                                                   7,8 a                                                   6,0 ab 5,5 ab 3,0 ab 

5 Markiz (Nunhems) 7,3 a 8,0 ab 0,0 a                                                   7,8 a                                                   7,8 ab 6,0 ab 4,3 a 

6 Merga (Rijk Zwaan) 6,2   b 6,1     c 5,0 a                                                   7,8 a                                                   6,1 ab 5,8 ab 3,9 ab 

7 Prinz (Nunhems) 6,3   b 6,6 abc 0,0 a                                                   7,3 a                                                   6,1 ab 5,7 ab 3,9 ab 

8 Rowena (Bejo) 6,3   b 6,4     c 0,0 a                                                   7,0 a                                                   6,5 ab 5,8 ab 4,1 a 

9 Yara (Bejo) 6,7 ab 6,7 abc 0,0 a                                                   7,6 a                                                   7,3 ab 6,4 a 3,7 ab 

10 Torpedo (Clause) (2) 6,0                 6,6                 40,0                 8,0                 5,5                 4,0                 2,0                 

Gemiddeld 6,7   6,8   1,1   7,6   6,7   5,6   3,7   

K.W.V. 0,956     1,59             2,17     1,69     1,47     

V.C. (%) 5,9   9,8   433,0   6,1   13,5   12,7   16,8   

p-waarde 0,001 ** 0,001 ** 0,515 N.S. 0,617 N.S. 0,011 * 0,050 * 0,021 * 

Transformatie                                 arcsin√x                                                                 

Toelichting 1 = bruin 
9 = wit 

1 = zeer hol 
9 = niet hol 

 1 = zacht 
9 = hard 

1 = slecht 
9 = zeer goed 

1 = bruin, veel stippen 
9 = wit, geen stippen 

1 = bruin, veel stippen 
9 = wit, geen stippen 

(1) Voldoet niet aan de basisvoorwaarden en een niet parametrische toets werd uitgevoerd. De Tukey toets werd vervangen door de post-hoc Kruskal Wallis toets. 
(2) Geen gegevensverwerking wegens beoordeling van slechts 1 veldje 

De knollen geoogst op 7 december werden pas opengesneden en beoordeeld op 15 januari (ondertussen werden ze koel bewaard in frigo bij 1°C) 
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Tabel 6: Inwendige knolkenmerken bij oogst op 26 januari 

Nr Object Kleur vlees Inwendige holheid Bruine vlekken Inwendig grijsrot Algemene 
score 

Algemene score 
4 dagen na opensnijden 

Omschrijving score (1) score score % knollen (1)   
Referentie ruwe data 38 39 40 41 42 43 

1 Alpha (Sanac/Novisem) 7,2 abc                                               5,9   b 6,9 ab 5,0 a                                                   6,7 ab 4,5 ab 
2 Balena (Bejo) 7,3 ab                                                 5,8   b 7,5 ab 0,0 a                                                   5,4 ab 4,8 ab 
3 Calgary (Sanac/Novisem) 6,8 abc                                               8,0 a 7,9 a 0,0 a                                                   7,1 ab 3,5   b 
4 Codex (Nunhems) 7,1 abc                                               5,8   b 6,8 ab 0,0 a                                                   6,0 ab 4,8 ab 
5 Markiz (Nunhems) 7,4 ab                                                 7,9 a 7,8 a 5,0 a                                                   7,4 a 5,0 ab 
6 Merga (Rijk Zwaan) 6,3     c                                               6,4 ab 6,4   b 0,0 a                                                   5,4 ab 5,9 a 
7 Prinz (Nunhems) 6,7   bc                                               4,8   b 7,4 ab 0,0 a                                                   5,3 ab 5,5 a 
8 Rowena (Bejo) 6,6   bc                                               5,4   b 7,5 ab 0,0 a                                                   5,2   b 5,9 a 
9 Yara (Bejo) 7,6 a                                                   5,8   b 8,0 a 0,0 a                                                   7,2 ab 5,6 a 
10 Torpedo (Clause) (2) 5,6                 6,4                 6,0                 0,0                 3,0                 5,0                 

Gemiddeld 7,0   6,2   7,3   1,1   6,2   5,0   
K.W.V.     1,67     1,33         2,17     1,56     

V.C. (%) 5,3   11,3   7,6   397,0   14,6   12,9   
p-waarde 0,006 ** 0,000 *** 0,004 ** 0,515 N.S. 0,003 ** 0,000 *** 

Transformatie                                                 arcsin√x                                 
Toelichting 1 = bruin 

9 = wit 
1 = zeer hol 
9 = niet hol 

1 = veel 
9 = geen 

 1 = slecht 
9 = zeer goed 

1 = bruin, veel stippen 
9 = wit, geen stippen 

(1) Voldoet niet aan de basisvoorwaarden en een niet parametrische toets werd uitgevoerd. De Tukey toets werd vervangen door de post-hoc Kruskal Wallis toets. 
(2) Geen gegevensverwerking wegens beoordeling van slechts 1 veldje 
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Tabel 7: Aantasting door tegen Septoria (selderplaag) (1) 

N
r 
Object % aangetaste 

planten 
% aangetaste 

planten 
% aangetaste 

planten 
% aangetaste 

planten 
Aantastingsgraad Aantastingsgraad Aantastingsgraad 

Omschrijving 27 november 8 december 16 december 26 december 5 januari 19 januari 5 februari 

Referentie ruwe data 44 45 46 47 48 49 50 

1 Alpha (Sanac/Novisem) 0,0 a 13,3 a 28,2   b 53,5 a 6,9 a 5,5 a 3,5 a 

2 Balena (Bejo) 1,4 a 25,4 a 52,9 ab 80,7 a 5,8 a 3,3 a 1,8 a 

3 Calgary (Sanac/Novisem) 1,4 a 37,8 a 62,9 ab 77,3 a 4,8 a 3,5 a 3,0 a 

4 Codex (Nunhems) 0,0 a 7,5 a 26,3   b 62,6 a 7,2 a 4,8 a 2,0 a 

5 Markiz (Nunhems) 0,0 a 41,8 a 55,7 ab 79,9 a 5,5 a 4,3 a 2,8 a 

6 Merga (Rijk Zwaan) 0,0 a 22,9 a 51,6 ab 77,5 a 5,5 a 3,0 a 1,8 a 

7 Prinz (Nunhems) 0,0 a 26,9 a 48,1 ab 87,4 a 5,3 a 4,3 a 2,8 a 

8 Rowena (Bejo) 0,0 a 14,9 a 38,4 ab 49,9 a 6,0 a 4,0 a 2,0 a 

9 Yara (Bejo)  0.0                a 36.1                a 77.8                a 83.3                a 4.0                a 4.0                a 2.5                a 

1
0 

Torpedo (Clause) (2) -  -  -  -  -  -  -                 

Gemiddeld 0,3   23,1   44,7   67,8   5,4   3,8   2,3   

K.W.V. -    -    -    -    4,07     5,09     3,88     

V.C. (%) 262,0   31,6   18,1   21,9   19,1   33,4   42,4   

p-waarde 0,577 N.S. 0,254 N.S. 0,117 N.S. 0,503 N.S. 0,295 N.S. 0,695 N.S. 0,669 N.S. 

Transformatie arcsin√x arcsin√x arcsin√x arcsin√x - - - 

Toelichting % aangetaste 
planten 

% aangetaste 
planten 

% aangetaste 
planten 

% aangetaste 
planten 

1= veel Septoria 
9 = geen Septoria 

1= veel Septoria 
9 = geen Septoria 

1= veel Septoria 
9 = geen Septoria 

(1) Dit deel werd aangelegd in slecht 2 reeksen, zodat de statistische verwerking minder betrouwbaar is. 

(2) Niet opgenomen in deze rassenscreening (geen planten voorhanden) 
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6. Individuele rasbespreking 

De bespreking gebeurt in alfabetische volgorde. 
 
Alpha (Sanac/Novisem) heeft een lagere opbrengst met kleinere stukgewichten en iets fijnere sortering. De 
loofontwikkeling en bodembedekking zijn wat geringer. De knol is gemiddeld rond, licht gevoelig voor meerdere 
koppen en iets minder gevoelig voor schurft. Inwendig heeft de knol algemeen gemiddeld goede kenmerken. 
 
Balena (Bejo) heeft een iets lagere opbrengst en stukgewichten. De knol is rond tot iets breder rond en iets meer 
gevoelig voor meerdere koppen en schurft. Algemeen is de inwendige kwaliteit iets minder door vooral meer 
inwendige holheid. 
 
Calgary (Sanac/Novisem) geeft een iets lagere opbrengst en stukgewichten en de sortering is meer heterogeen. 
De loofontwikkeling is heterogeen en fel. De knol maakt minder makkelijk marktklaar en is hoogrond, minder 
glad met meer groen op de kop, duidelijk meer gevoelig voor meerdere koppen maar minder gevoelig voor 
schurft. Inwendig scoort de beter door vooral weinig inwendige holheid. De houdbaarheid na versnijden is iets 
minder. 
 
Codex (Nunhems) gaf iets hogere opbrengsten en stukgewichten. De knol is rond tot hoogrond, weinig tot niet 
gevoelig voor meerdere koppen en schurft maar bezit wel een smallere wortelvoet waardoor de knol beter 
manueel is te rooien. Inwendig heeft de knol algemeen iets mindere goede kenmerken door vooral meer 
inwendige holheid. 
 
Markiz (Nunhems) heeft een iets hogere opbrengst en stukgewicht knol. De knol is meer hoogrond, minder glad 
met meer groen op de kop, licht gevoelig voor meerdere koppen en iets meer gevoelig voor schurft. Inwendig 
heeft de knol algemeen betere kenmerken en is weinig hol. 
 
Merga (Rijk Zwaan) groeide iets minder makkelijk weg en gaf  een lagere opbrengst, een lager stukgewicht en 
een fijnere sortering. De knol is mooi rond met meest groen op de kop, licht gevoelig voor meerdere koppen, 
vooral bij latere oogst, en iets gevoeliger voor schurft. Inwendig heeft de knol algemeen iets mindere goede 
kenmerken, vooral door inwendige holheid. 
  
Prinz (Nunhems) heeft een iets lagere tot gemiddelde opbrengst, iets lager stukgewicht en fijnere sortering. De 
knol is eerder breedrond, licht gevoelig voor meerdere koppen en schurft, vooral bij de late oogst. Inwendig heeft 
de knol algemeen iets minder goede kenmerken, vooral door meer inwendige holheid.  
 
Rowena (Bejo) heeft een gemiddelde opbrengst en sortering met ook meer loof. De knol is eerder breedrond 
met mooi witte en gladde huid maar met meer groen op de kop, licht gevoelig voor meerdere koppen en minder 
gevoelig voor schurft. Inwendig heeft de knol algemeen iets mindere goede kenmerken, vooral door holheid. 
 
Yara (Bejo) gaf de hoogste opbrengst en stukgewichten en sorteerde uniform en grof. Het gewas groeit met 
opvallend fijne, breedopengaande stelen, met een laag gewicht loof en snelle bodembedekking tot gevolg. De 
knol is meer hoogrond (zeker bij latere oogst) met minder groene op kop (smalle inplanting loof), iets meer 
gevoelig voor meerdere koppen maar vrij van schurft. Inwendig heeft deze knol betere kenmerken. 
 
Torpedo (Clause) had een zeer gebrekkige opkomst, de enkele kleine plantjes groeiden uit tot een heterogeen 
fel gewas met nog behoorlijke opbrengst en stukgewichten. De knol is eerder hoogrond tot hoogrond (bij latere 
oogst), zeer gevoelig voor vorming meerdere koppen en was vrij van schurft. Inwendig bezit de knol algemeen 
minder goede kenmerken met meer kans op inwendig grijsrot. 
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Droogteschade in augustus: verbranding van de buitenste bladeren 

 
 

  
Sfeerbeelden bij de oogst op 7 december bij aanvriezende mist 

 

7. Besluit 

Onder de gegeven proefomstandigheden (droog tot eind september) kwam de knolontwikkeling pas laat op 

gang, maar dankzij een groeizaam najaar zijn nog voldoende grote knollen bekomen. Naar loofkenmerken scoren 

de meeste rassen voldoende tot goed, behalve Calgary en Torpedo die wegens hun heterogene groei een 

heterogene sortering en minder goede uitwendige kenmerken (meerdere koppen) gaven. 

Yara (Bejo), met een opvallend breedopengaande groeiwijze en fijne bladstelen, gaf de hoogste opbrengst met 

de meest uniforme sortering. Ook de uitstekende uitwendige knolkenmerken vielen op, alleen is er wel neiging 

tot meer hoogronde knolvorm bij latere oogst. 

Naar houdbaarheid (beoordeeld 4 en 11 dagen na opensnijden) scoorde geen enkel ras schitterend, waarbij 

vooral Calgary op beide oogsttijdstippen minst goed scoorde. 

Vanaf een bepaald tijdstip raakten alle rassen aangetast door Septoria (selderplaag). Wel kunnen bepaalde 

rassen (vooral Codex gevolgd door Alpha) langer de aantasting onder controle houden. Eens de aantastingsgraad 

te hoog wordt, blijkt geen enkel ras nog bestand tegen Septoria. 

  



Pagina: 17/17 Proefnummer OO_TOL20SEK_RA01 

 

 

BLOG 

Resultaten rassenproef knolselder 2020 voor de verse markt 

In droge zomers zonder beregening, groeit de knol vooral uit in het najaar. Dit bleek opnieuw in deze proef waar 

we 10 rassen met elkaar vergeleken. Yara (Bejo) gaf de hoogste opbrengst en was kwalitatief zeer goed, maar dit 

vroeg ras wordt eerder geteeld voor de industrie, omdat de knol iets hoogrond kan uitgroeien. Ook Markiz 

(Nunhems) en Rowena (Bejo) gaven een hoge opbrengst en grovere sortering. Hierbij is Markiz beduidend sterker 

tegen inwendige holheid maar iets gevoeliger voor schurft. Het nieuwe Codex (Nunhems) zat naar opbrengst 

tussen Markiz en Rowena en doet het beter naar meerdere koppen en schurft.  

Zeer droge zomer 

De proef werd uitgeplant op 15/05/20. De zomer van 2020 was andermaal zeer droog en soms zeer heet. Dit gaf 

aanleiding tot zonverbranding van de oudste bladeren. Rond 10 september werd 2 maal 15 mm beregend. 

Daarna viel er af en toe wat natuurlijke neerslag en kon de knoluitgroei pas echt starten. Dankzij een groeizaam 

najaar zijn toch nog voldoende grote knollen bekomen. De echte proefoogst werd uitgevoerd op 7 december. 

Door het aanhoudende zachte winterweer kon een tweede, weliswaar kleinere oogst, ook nog uitgevoerd 

worden op 26 januari. 

Algemeen vrij goede kwaliteit 

Naar loofkenmerken scoorden de meeste rassen voldoende tot goed, behalve Calgary (Sanac/Novisem) en 

Torpedo (Clause) die wegens hun heterogene groei een heterogene sortering en minder goede uitwendige 

knolkenmerken (meerdere koppen) gaven. Naar houdbaarheid (beoordeeld 4 en 11 dagen na opensnijden) 

scoorde geen enkel ras schitterend, waarbij vooral Calgary op beide oogsttijdstippen minst goed scoorde.  

Uiteindelijk tast Septoria alle rassen aan 

Vanaf een bepaald tijdstip raakten alle rassen aangetast door Septoria (selderplaag). Wel kunnen bepaalde 

rassen (vooral Codex gevolgd door Alpha (Snac/Novisem)) langer de aantasting onder controle houden. Eens de 

aantastingsgraad te hoog wordt, blijkt geen enkel ras nog bestand tegen Septoria, indien niet behandeld wordt. 

 


