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2. DOELSTELLINGEN 

De landbouwkundige- en handelswaarde van nieuwe cultivars vergelijken met enkele in de 

praktijk verbouwde cultivars. De geschiktheid nagaan voor levering naar de verse markt. 

3. MATERIAAL EN METHODEN 

3.1. De experimentele condities van de proef 

3.1.1. Testorganisme 

wortelen (Daucus carota spp sativus - DAUCS) 

3.1.2. Teeltverzorging 

De teeltverzorging werd uitgevoerd overeenkomstig de Goede Landbouw Praktijk. De 

gewasbescherming was uniform en overeenkomstig de lokale teeltpraktijk voor het 

volledige proefterrein.  

3.1.3. Proefplan details 

Parameter Waarde 
Zaaidichtheid 160 zaden/m² 
Rugafstand 50 cm 
Bruto plot lengte: 20 m, breedte: 1 m 
Aantal parallellen 4 
Onbehandelde controle ingesloten 
Statistisch ontwerp gerandomiseerde blokkenproef 

 

3.2. Objecten 

3.2.1. Overzicht van de objecten 

Nr. Ras 

1 Aneta 
2 Aranka  
3 Calibra 
4 Jerada 
5 Marion 
6 Nerja 
7 Tribord  
8 Naval 
9 Romance 

4. PROEFOMSTANDIGHEDEN 

4.1. Proefterrein 

De proef werd aangelegd op volgende locatie: 

➢ GRYMONPREZ YVES, Meulebeke 
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4.2. Bodemtype 

Bouwvoor:  licht zandleem 

Voorvrucht: aardappelen 

Scheikundige bodemanalyse B.D.B. 2017: 

pH (KCl) 5,1 laag 

koolstof (%) < 0,6 zeer laag 

 

4.3. Overzicht van teelt- en proefverloop 

4.3.1. Overzicht van teelt- en proefverloop 

Tijdstip Activiteit 

23/06/2018 ploegen 
basisbemesting (600 kg/ha patentkali) 
zaai (bodem zeer ok) 

25/06/2018 onkruidbestrijding (2,25 kg/ha Novitron Damtex+ 2 l/ha Stomp Aqua) 

10/07/2018 insectenbestrijding (0,175 l/ha Coragen) 

11/07/2018 waarneming opkomst 
20/07/2018 onkruidbestrijding (1 l/ha Defi + 0,06 kg/ha Metritex 70% WG/ha) 

24/07/2018 waarneming (gewasstand) 
26/07/2018 insectenbestrijding (0,4 l/ha Decis EC 2,5 + 0,1 l/ha Karate Zeon) 

26/07/2018 ziektebestrijding (0,3 kg/ha Nativo 75 WG) 

26/07/2018 bladvoeding (1 l/ha Fructilloboor + 1 l/ha Stimul Kurabo + 4l/ha Stimul Plus) 

10/08/2018 insectenbestrijding (0,125 l/ha Karate Zeon) 

10/08/2018 ziektebestrijding (1 l/ha Ortiva Top) 

10/08/2018 bladvoeding (1 l/ha Stimul Kurabo + 4l/ha Stimul Plus) 

04/09/2018 proefoogst (manueel) 
07/09/2018 proefoogst (machinaal) 
14/09/2018 bepaling sortering 
17/09/2018 plantmetingen 

 

Wegens de zeer droge weersomstandigheden moest regelmatig beregend worden. Dit gebeurde 

door de proefveldhouder (PVH). Er werd al flink beregend om een voldoend vochtig zaaibed te 

bekomen. Tussen zaai en opkomst werd nog 4 x 10 l beregend (om de 2 dagen). Na opkomst 

werd blijvend beregend in functie van de toestand van het gewas en de bodem. Maar 

desondanks zorgde de droogte toch voor wat heterogeniteit naar dichtheid met plaatselijk te 

dunne gewasstand. Op 27/9/18 werd een staal van de rassen 1 tot en met 7 (proefzaden 

verkregen via zaadhuizen) binnengebracht in het labo ter bepaling van het % kiemkracht om 

een mogelijke verklaring te zoeken voor de lagere standdichtheden. Daaruit bleek dat 

omstandigheden na zaai (wellicht verbranding van de kiemlobben) ook een belangrijke oorzaak 

geweest zal zijn van de te dunnen gewasstand. 

 

Na de machinale poefoogst door de proefveldhouder werd er 1 marktklare veilingbak per ras 

meegenomen naar Inagro om te beoordelen na kortstondige bewaring. 

 

Zaai: ruggenteelt van 50 cm met 2 rijen per rug 

Zaaidichtheid: 160 zaden/m² met toevoeging van Vydate (aaltjesbestrijding) 
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5. RESULTATEN 

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

R-taal en gevalideerd met SPSS. 

Legende bij de resultaten tabellen: 

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

➢ K.W.V. = Kleinste wezenlijk verschil; VC = variatiecoëfficiënt (%) 

➢ p-waarde: * = Significant (p<0,05); ** = Zeer significant (p<0,01); *** = Uiterst 

significant (p<0,001); N.S. = Niet significant (p>=0,05) 

De ruwe data bevinden zich in bijlage I bij het proefverslag. 

 

5.1. Afwijkingen t.o.v. het proefprotocol 

Proef werd uitgevoerd zoals beschreven in het proefprotocol.
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Tabel 1: Busselwortel rassen - 2018 - Busselwortel - Gewaskenmerken 

Cultivar Zaadhuis Duizend- % kiemkracht Standdichtheid 
 

Loofkenmerken  
  

zaden  na  (aantal planten/m²) 
 

gewas- % bodem- loofkleur witziekte 
  

gewicht 8 dagen 14 
dagen 

bij 
opkomst 

bij oogst 
 

stand bedekking 4/9 4/9 

    (g)     11/7 4/9   24/7  4/9     

Aneta  Moravoseed  - 69 90 90  bc 96  bc 
 

7,3  bc 100,0 a 7,3  bc 7,8 abcd 

Aranka   Bejo  1,02 89 91 102  b 123  b 
 

8,5 ab 98,8 a 5,0     ef 8,8 a 

Calibra  Sanac  0,87 71 73 45    d 52    d 
 

2,5    d 76,3  b 8,0 ab 7,3  bcd 

Jerada  Rijk Zwaan  2,20 75 79 100  b 98  bc 
 

8,8 a 100,0 a 6,8   cd 8,6 ab 

Marion  Moravoseed  - 86 89 91  bc 106  bc 
 

7,5 abc 100,0 a 6,8   cd 7,3  bcd 

Nerja  Bejo  1,30 85 89 73   c 84   c 
 

3,0    d 96,3 ab 4,0      f 8,5 abc 

Tribord   Clause  1,30 95 96 125 a 110  bc 
 

6,3   c 82,5  b 7,3  bc 7,0    d 

Naval  Bejo  - - - 135 a 167 a 
 

8,5 ab 100,0 a 6,0    de 7,1   cd 

Romance  Nunhems  - - - 91  bc 89   c   8,3 ab 98,8 a 9,0 a 4,5     e 

Gemiddeld   81 87 95   103     6,7   94,7   6,7   7,4   

K.W.V. P0,05    
   

1,1 
 

0,3 
  

1,3 
 

16,3 
 

0,8 
 

1,4 
 

V.C. (%) 
    

4,6 
 

2,5 
  

8,2 
 

7,1 
 

4,9 
 

8,1 
 

P-waarde          0,000 *** 0,000 ***   0,000 *** 0,000 *** 0,000 *** 0,000 *** 

Quotering 1 = 
        

slecht     bleekgroen     

  9 =                 goed     donkergroen     
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Tabel 2: Busselwortel rassen - 2018 – Opbrengstgegevens oogst (zonder busselen) 

Cultivar Opbrengst  Niet marktbare wortelen 
 

Sortering % (op marktbare) 
 

marktbare gewicht% % op totaal aantal 
 

naar gewicht 
 

naar aantal 
 

wortelen + loof van bruto- te 
klein 

vertakte met 
 

10 - 20  20 - 30  + 30  
 

10 - 20  20 - 30  + 30  

  (ton/ha)  opbrengst (2)   kloven     mm   mm mm     mm   mm mm  

Aneta 53,0  bc 8,2 ab 18,0 1,8 0,0 
 

23,5    d 75,3 a 1,2 
 

36,5     e 63,0 a 0,5 

Aranka  53,1  bc 2,9  bc 7,5 1,2 0,4 
 

75,0 ab 25,0   cd 0,0 
 

83,1 ab 16,9   cd 0,0 

Calibra 34,9    d 5,5 abc 2,3 4,4 0,9 
 

50,9  bcd 49,1 abc 0,0 
 

61,2  bcd 38,8 abc 0,0 

Jerada 71,7 a 2,5   c 4,6 1,9 0,0 
 

25,4    d 74,1 a 0,5 
 

41,1    de 58,6 a 0,3 

Marion 52,7  bc 5,5 abc 16,5 0,5 0,2 
 

38,6   cd 61,4 ab 0,0 
 

52,7   cde 47,3 ab 0,0 

Nerja 44,9  bcd 2,7  bc 7,2 1,9 0,0 
 

57,7  bc 42,3  bc 0,0 
 

69,0  bc 31,0  bc 0,0 

Tribord  41,8   cd 4,9 abc 12,9 0,8 1,4 
 

85,5 a 14,5    d 0,0 
 

91,6 a 8,4    d 0,0 

Naval 54,9  b 9,9 a 27,5 1,3 0,0 
 

75,5 ab 24,5   cd 0,0 
 

84,9 ab 15,1   cd 0,0 

Romance 53,8  bc 2,7  bc 9,0 0,8 0,0   27,9   cd 72,1 ab 0,0   41,0    de 59,0 a 0,0 

Gemiddeld 51,2   5,0   11,7 1,6 0,3   51,1   48,7   0,2   62,3   37,6   0,1 

K.W.V. P0,05  12,3 
 

(1) 
     

(1) 
 

(1) 
   

(1) 
 

(1) 
  

V.C. (%) 10,01 
 

27,02 
     

16,6 
 

17,6 
   

12,5 
 

18,2 
  

P-waarde 0,000 *** 0,002 **         0,000 *** 0,000 ***     0,000 *** 0,000 ***   

(1) Duncantoets na gegevenstransformatie arscin √x 
              

(2) Dit zijn wortelen met een van diameter <10 mm en/of lengte van < 8 cm 
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Tabel 3: Busselwortel rassen - 2018 - Opbrengst praktijkoogst en geschiktheid volgens veilingnormen 

 

Cultivar Praktijkoogst in bussels op 7 september (1)   Looflengte  Stukgewicht Geschiktheid volgens veilingnorm bij oogst   
 

bussels/ gewicht/ stuks/ tijdsduur netto-opbrengst   (cm) wortel  loof lengte % stuks korter 
dan  

ha bussel bussel oogsten ton/ha stuks/m² 
 

(g) (g) wortel loof totaal 12 cm 15 cm 

  (aantal) (kg) (aantal) (2) (3) (4)             (cm) (cm) (cm) 
  

Aneta 59 341 0,95 10,5 270 56,4 62,3 44,6  b 52,1 ab 17,6 ab 16,1 44,6 60,7 6,0 30,0 

Aranka  63 297 0,86 13,7 274 54,7 86,5 34,3   c 41,6  bcd 7,6    d 17,6 34,3 51,9 3,0 11,0 

Calibra 34 286 1,05 11,5 250 36,1 39,4 37,4   c 64,3 a 14,4 abc 22,1 37,4 59,5 0,0 0,0 

Jerada 77 802 0,99 11,5 283 77,1 89,5 46,2  b 64,5 a 18,0 ab 19,3 46,2 65,4 0,0 5,0 

Marion 61 978 0,93 12,3 256 57,6 76,4 42,7  b 48,3 abc 15,9 abc 16,5 42,7 59,2 2,0 20,0 

Nerja 46 154 1,01 14,2 280 46,5 65,4 42,7  b 47,2 abc 14,7  bcd 18,7 42,7 61,4 1,0 7,0 

Tribord  50 110 0,90 16,8 261 45,3 84,4 36,9   c 39,5   cd 9,1   cd 18,4 36,9 55,3 1,0 14,0 

Naval 68 571 0,88 14,5 250 60,0 99,4 45,6  b 33,1    d 14,4  bcd 15,0 45,6 60,7 6,0 38,0 

Romance 67 253 0,96 13,2 306 64,6 88,5 50,9 a 50,6 abc 19,1 a 16,5 50,9 67,4 0,0 13,0 

Gemiddeld 58 755 0,95 13,1   55,4 76,9 42,4   49,0   14,5   17,8 42,4 60,2 2,1 15,3 

K.W.V. P0,05  
      

4,11 
 

15,35 
 

3,8 
      

V.C. (%) 
      

4,04 
 

13,0 
 

11,0 
      

P-waarde             0,000 *** 0,000 *** 0,000 ***           

(1) Machinale oogst door proefveldhouder die minder nauwkeurig sorteert dan de veilingnormen, dus hogere opbrengst (+ 4 ton/ha) dan oogst en sortering van Inagro 

(2) Aantal gemaakte bussels op veld per arbeidskracht per uur bij oogst met klembandrooier 
        

(3) Rekenkundige berekening van aantal bussels x gewicht per bussel (4) Rekenkundig gemiddelde van aantal bussels x aantal stuks per bussel 
 

Veilingnormen aantal stuks per bussel: 18 stuks bij sortering 1 - 2,5 cm (= fijn) 
          

 
minimumlengte wortel: voor klasse extra 12 cm; voor klasse dubbel extra 15 cm 

        

 
lengte loof: minimum wortellengte, lengte loof + wortel maximum 75 cm 
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Tabel 4: Busselwortel rassen - 2018 - Uitwendige wortelkenmerken 

Cultivar 
 

Lengte  Diameter Cylindrische Rechte Gladheid Uitwendige  groen- Aantasting door 
  

(cm) (mm) vorm vorm 
  

ringen verkleuring (% van aantal) 
              

wortelkraag wortel- cavity 

                                vlieg 
(1) 

spot  

Aneta 
 

16,1    d 23,3 a 4,5     e 7,3 a 7,6 a 8,1 ab 8,1 a 0,0 0,0 

Aranka  
 

17,6  bc 18,6  bc 8,5 a 7,3 a 7,5 a 8,6 a 7,8 a 1,0 0,0 

Calibra 
 

22,1 a 20,8 abc 7,1 abc 7,8 a 6,8 a 7,3  b 8,0 a 0,0 0,0 

Jerada 
 

19,3 ab 22,1 a 7,5 abc 7,6 a 7,5 a 8,8 a 7,6 a 0,0 0,0 

Marion 
 

16,5   cd 21,9 a 5,3    de 7,6 a 7,5 a 7,6  b 7,8 a 1,0 0,0 

Nerja 
 

18,7 ab 19,8 abc 6,8  bcd 7,1 a 7,9 a 8,0 ab 7,8 a 0,0 0,0 

Tribord  
 

18,4  b 17,9   c 6,0   cde 7,9 a 7,9 a 8,4 ab 7,9 a 0,0 0,0 

Naval 
 

15,0    d 18,1   c 6,3  bcd 7,8 a 7,4 a 7,6 ab 8,1 a 0,0 0,0 

Romance   16,5   cd 21,6 ab 7,6 ab 7,0 a 7,6 a 8,0 ab 7,6 a 0,0 0,0 

Gemiddeld   17,8   20,5   6,6   7,5   7,5   8,0   7,8   0,2 0,0 

K.W.V. P0,05  
 

1,7 
 

2,33 
 

1,62 
 

1,39 
 

1,7 
 

1,54 
 

1,39 
   

V.C. (%) 
 

4,03 
 

4,74 
 

10,2 
 

7,7 
 

9,2 
 

8,0 
 

7,4 
   

P-waarde   0,000 *** 0,000 *** 0,000 *** 0,336 N.S. 0,512 N.S. 0,050 * 0,873 N.S.     

Quotering 1 
= 

    
scherp krom ruw veel veel 

  

  9 
= 

        stomp recht glad geen geen     

(1) Enkel licht aangetaste wortelen, nog geen doorslaggevend kwaliteitsverlies 
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Tabel 5: Busselwortel rassen - 2018 - Inwendige wortelkenmerken + loofkwaliteit na bewaring 

Cultivar 
 

Kleur Kleur Inwendig Grootte Duidelijkheid Loofkwaliteit 
  

vlees pit groen pit overgang na 2 weken 
            

frigobewaring 

                        (1) 

Aneta 
 

8,0 a 8,8 a 6,5  b 6,8 ab 8,0 ab 7,0 

Aranka  
 

8,0 a 8,0 ab 6,5  b 7,8 a 8,3 ab 7,5 

Calibra 
 

7,3 abc 7,5 abc 7,4 ab 6,8 ab 7,5 abc 8,5 

Jerada 
 

5,0   c 7,0  bc 6,8  b 6,1  bc 5,0    d 8,0 

Marion 
 

5,8  bc 7,3 abc 7,6 ab 7,1 ab 7,0  bc 6,0 

Nerja 
 

7,8 ab 7,5 abc 7,1 ab 7,3 ab 8,4 a 8,0 

Tribord  
 

7,0 abc 6,5   c 7,6 ab 7,3 ab 8,4 a 7,5 

Naval 
 

7,8 ab 7,5 abc 7,4 ab 7,3 ab 8,1 ab 9,0 

Romance 6,5 abc 8,3 a 8,0 a 5,0   c 6,4   c 8,0 

Gemiddeld 7,0   7,6   7,2   6,8   7,4   7,7 

K.W.V. P0,05  1,7 
 

1,24 
 

1,18 
 

1,13 
 

1,3 
  

V.C. (%) 10,19 
 

6,8 
 

6,8 
 

6,9 
 

7,5 
  

P-waarde 0,000 *** 0,000 *** 0,000 *** 0,000 *** 0,000 ***   

Quotering 1 = geel geel veel groot goed zichtbaar slecht 

  9 = donkerrood donkerrood geen klein niet zichtbaar goed 

(1) Bewaring van 7 tot 21 september in een koelcel bij 7°C; deze score is eigenlijk een weergave van loofvergeling. 
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6. BESLUIT 

De groeiomstandigheden waren in deze proef moeilijk. De uitzonderlijk droge en warme 

omstandigheden zorgden algemeen voor een dunnere gewasdichtheid. Regelmatige beregening 

zorgde na 77 groeidagen toch voor een volgroeide plant met voldoende loofmassa en wortelen 

van goede kwaliteit.  

Belangrijke kenmerken voor levering naar de verse markt zijn gezond, niet te lang loof en een 

mooie lange, uniforme en niet te dikke wortel. Bij machinale oogst met een klembandrooier is 

het ook belangrijk om stevig loof te hebben dat gemakkelijk uitéén te halen is. 

Onder de gegeven omstandigheden zijn Aneta en Marion minder geschikt wegens beide een 

heterogenere, kortere wortel met scherpere vorm; daarnaast bleek Aneta ook nog zaadonzuiver 

(inmenging van paarse wortelen). Calibra en Nerja bezitten goede wortelkenmerken maar 

bekomen een lagere opbrengst wegens te lage standdichtheid. Jerada behaalde het hoogste 

aantal bussels/ha, met een reeds grovere sortering (vroeger ras). Tribord en Romance bezitten 

beide betere loofkenmerken om machinaal te oogsten (stevig, rechtstaand loof). Tribord is wel 

een traag groeiend gewas dat eigenlijk meer groeidagen nodig heeft. Romance daarentegen is 

een vlugger groeiend gewas met langer loof. Naval bekwam een zeer goede opkomst met hoge 

dichtheid maar ook meer afval (te kleine wortelen) tot gevolg. Aranka combineert wel een goede 

opbrengst met de meest cilindrische wortelvorm maar het loof is minder geschikt voor 

machinale oogst. 

 

Bij de rasbespreking werd in de eerste plaats de beoordeling van de plantkenmerken bij 

manuele oogst besproken; maar daarnaast werd ook de commentaar van de proefveldhouder 

vermeld na machinale oogst. Belangrijke parameter was zoveel mogelijk bussels maken per ha 

die voldoen aan de normen van de handelaar. Daarbij moet vermeld worden dat de 

proefveldhouder minder nauwkeurig sorteert dan de veilingnormen met als gevolg dat hij een 

hoger aantal bussels/ha bekomt en een opbrengst die 4 ton/ha hoger is dan deze na oogst en 

sortering door Inagro.  

 

Bij machinale oogst werd ook de tijdsduur bijgehouden om te busselen op het veld, welke 

schommelen tussen de 250 en 300 bussels per uur per werkkracht. Deze cijfers zijn niet 

opgenomen in de rasbespreking omdat de verschillen wellicht minder betrouwbaar zijn. 

Bijvoorbeeld bij een ras met lagere dichtheid zal de verwerkcapaciteit niet 100% bedragen in 

tegenstelling tot een ras met meer samenhangend loof of vergeelde blaadjes waarbij de 

capaciteit meer dan 100% zal zijn maar dit tempo zal je niet de ganse dag volhouden (in proef 

gaat het maar over een 40 tal minuten). 

 

Individuele Rasbespreking 

(in alfabetische volgorde) 

 

Aneta (Moravoseed) gaf een gewas met iets lagere dichtheid en iets meer weelderige loofgroei, 

minder gevoelig voor echte meeldauw. De wortel was gemiddeld iets korter en dikker met een 

scherpere vorm en een heterogene sortering en regelmatig een vreemde plant (lange wortel 

waarvan de bovenste 1/3 tot 2/3 paars is). De wortel had inwendig goede kenmerken. Dit ras 

gaf een gemiddeld aantal bussels/ha. Dit ras mocht 4-5 dagen vroeger geoogst zijn. 

Bemerking proefveldhouder: veel gekleurde wortelen (zaad onzuiver), vroeg rijp (mocht 4-5 

dagen vroeger zijn geoogst). 

Atlantis (Sanac) stond (veel) te dun. De wortel was heel lang, recht, glad en spits met mooi 

loof. Dit ras gaf een laag aantal bussels/ha wegens te dunne dichtheid. 

Bemerking proefveldhouder: heel slechte opkomst, mooie lange spitsvormige wortel met mooi 

loof, mag eerder geoogst worden. 
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Aranka (Bejo) had een iets hogere standdichtheid en bleker en korter fijn loof dat teveel 

verweven is en gemakkelijk afbreekt (minder geschikt voor machinale oogst) maar met 

weinig aantasting door witziekte. De wortel was uniform en cilindrisch met ook betere 

inwendige kenmerken. Dit ras gaf een gemiddeld tot iets hoger aantal bussels/ha.  

Bemerking proefveldhouder: minder geschikt voor machinale oogst, loof kraakt makkelijker 

af. 

Calibra (Sanac) had een (te) lage standdichtheid met korter en sterker loof, gemiddeld 

aangetast door echte meeldauw. Dit ras is goed geschikt voor machinale oogst. De wortel is 

mooi lang en uniforme  met gemiddeld inwendige kenmerken. Dit ras gaf een laag tot heel 

laag aantal bussels/ha.  

Bemerking proefveldhouder: goede wortel voor machinale oogst, sterk loof met weinig afval, 

te dunne opkomst. 

Jerada (Rijk Zwaan) stond gemiddeld tot iets lager in standdichtheid met iets vlugger groeiend 

en langer loof, weinig aangetast door witziekte. Dit ras mocht 5 dagen eerder zijn geoogst, 

wegens reeds geel en bruin blad. Deze wortel heeft gemiddeld tot goede uitwendige 

wortelkenmerken maar scoort inwendig iets minder door de rode vleeskleur en de meer 

zichtbare overgang pit/vlees. Dit ras gaf een hoog aantal bussels/ha dankzij weinig afval en 

grovere sortering. 

Bemerking proefveldhouder: extra werk wegens reeds veel geel en bruin blad, mocht  5 

dagen eerder geoogst zijn, vele en mooie wortelen. 

Marion (Moravoseed) had een gemiddelde standdichtheid, loofkenmerken en aantasting door 

echte meeldauw. Het loof was wat verweven. De wortel was iets korter en heterogener met een 

meer scherpe vorm met inwendig een iets minder rode kleur. Dit ras gaf een gemiddeld aantal 

bussels/ha. 

Bemerking proefveldhouder: ongelijke wortelen, loof okee maar wat verweven in elkaar. 

Naval (Bejo) had een hoge tot iets te hoge standdichtheid wat leidde tot een hoger % te kleine 

wortelen. Het loof was los, iets langer en iets bleker met meer aantasting door echte meeldauw, 

vlot machinaal te oogsten. De wortel was algemeen kort, minder uniform naar lengte en fijner 

met anders goede uitwendige en betere inwendige kenmerken. Dit ras gaf een hoger aantal 

bussels/ha maar dit wel met een hoger % wortelen korter dan 15 cm. 

Bemerking proefveldhouder: hoge dichtheid met langer loof en veel kleine wortelen, los loof, 

dus goed machinaal te oogsten 

Nerja (Bejo) stond (veel) te dun gewas en dus minder goed met meer openvallend, wat 

verweven en bleker loof, wijder staand op de wortel. De wortel had gemiddelde tot betere 

uitwendige kenmerken en betere inwendige kenmerken. Dit ras gaf een laag aantal bussels/ha 

wegens te dunne dichtheid. 

Bemerking proefveldhouder: perfecte wortel, loof okee maar wel iets in elkaar verweven, 

mindere opkomst dan normaal (praktijkras die ook Nerja is). 

Tribord (Clause) had een hogere standdichtheid maar toonde desondanks toch een minder 

vlugge bodembedekking wegens kort, fijn, sterk en weinig legergevoelig loof, met iets meer  

echte meeldauw. Blijkt goed machinaal te oogsten. De wortel was fijn, nog niet volgroeid (iets 

scherpere vorm) met anders gemiddelde tot betere kenmerken, behalve de minder rode 

pitkleur. De nog fijne sortering leidde tot een lager aantal bussels/ha en meer stuks nodig per 

bussel. 

Bemerking proefveldhouder: machinaal oogsten gaat zeer vlot (loof staat recht), wortel heeft 

meer groeidagen nodig om voldoende groot te zijn. 

Romance (Nunhems) had een iets lagere standdichtheid en lang, stevig, rechtstaand en donker 

loof, aangetast door echte meeldauw. De wortel is iets korter met goede uitwendige kenmerken 

en met inwendig een meer rode pitkleur met grotere pit en meer zichtbare overgang pit/vlees. 

Bemerking proefveldhouder: dit ras gaf een iets hoger aantal bussels/ha van uniforme wortelen 

met weinig afval. 
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