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2. Doelstellingen 

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

met reeds gekende cultivars. 

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

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

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 wat om een meer duurzame aanpak 

vraagt. Een weloverwogen rassenkeuze is daarbij niet onbelangrijk. 

 

Deze proef werd aangelegd in samenspraak met de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij (DLV), 

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO). 

3. Materiaal en methoden 

3.1. DE EXPERIMENTELE CONDITIES VAN DE PROEF 

3.1.1. Testorganisme 

Rassen 

3.1.2. Proefgewas  

Knolselder 

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. Er werd in een deel van het 

proefveld zelf wel geen fungiciden ingezet 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: 5,28 m , breedte: 2,8 m 
Bruto plot lengte: 5,94 m , breedte: 2,8 m 
Aantal parallellen 8 
Onbehandelde controle ingesloten controle 
Statistisch ontwerp gerandomiseerde blokkenproef 

Er werden 6 blokken uitgeplant die volgens een praktijkschema behandeld werden tegen ziekten. 
Herhaling 7 en 8 werden niet behandeld met fungiciden. 

Herhaling 1, 2, 3 en 7 werden voor de winter geoogst (op 2 december), herhaling 4 ,5, 6, 8 werden 

geoogst op 13 januari. 
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3.2. OBJECTEN 

Overzicht van de objecten 

Nr Rasnaam                          zaadhuis 
1 Alpha                          Novisem/Sanac 
2 Balena                        Bejo 
3 Calgary                        Novisem/Sanac 
4 Codex                        Nunhems 
5 Markiz                         Nunhems 
6 Merga                        Rijk Zwaan 
7 Prinz                         Nunhems 
8 Rowena                        Bejo 
9 Torpedo                        Clause 

10 Yara                                   Bejo 
11 Boston (2760 AG)    Novisem/Sanac 
12 HMC41125              Clause 

 

 

3.3. BEOORDELINGEN EN REGISTRATIE 

3.3.1. Effectiviteit 

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

gaan, met de daar bijhorende opbrengstverliezen. 

3.3.2. Opbrengst 

De oogst werd opgesplitst in 2 tijdstippen, dit vooral wegens de zeer late hergroei van het plantgoed. Van ieder 

veldje werden de 2 middelste rijen geoogst (36 planten). Uitgevallen planten wegens externe factoren werden 

niet meegerekend bij de opbrengstbepaling. 

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 inden de 

knollen voldoende groot zijn. 

4. Proefomstandigheden 

4.1. PROEFTERREIN 

De proef werd aangelegd op volgende locatie: Dadizeleleenstraat, Rumbeke 

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

Plaats Nr. Longitude Latitude 
dadi A (tegen de weg) 1 3,133982 50,911305 
                2 3,132425 50,911136 

                3 3,132381 50,911313 

                4 3,133934 50,911480 

 

4.2. BODEMTYPE 
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Grondsoort: zandleem 

PH: 6,5 

%C: 0,94 

Tijdstip stikstofanalyse Diepte (cm) 

 0 - 30 30 - 60 60 - 90 0 – 60 of 0-90 

Begin van de teelt 21/052021 19 16 - 35 

Tijdens de teelt 28/08/2021 41 43 - 84 (1) 

Op het einde van de teelt 14/12/2021 6 9 18 33 

Op het einde van de teelt 14/01/2022 12 9 15 36 

(1) Advies 98 eenheden in 2 fracties (59 + 39 eenheden) 

 

4.3.  OVERZICHT VAN TEELT- EN PROEFVERLOOP 

Overzicht van teelt- en proefverloop 

Tijdstip Activiteit 
29/03/2021 zaai (bij een plantenkweker) in 3 cm perspotten 
21/05/2021 grondstaal (N-staal 0-30 / 30-60) 
31/05/2021 bodembewerking met Treffeler cultivator 
09/06/2021 bodem opentrekken met Lemken cultivator 
10/06/2021 ploegen 
11/06/2021 rotereggen 

machinaal planten 70 cm x 33 cm 
bemesting (500 kg/ha Patentkali + 200 kg/ha ammoniumnitraat in de rij tijdens planten) 

14/06/2021 planten (manuele aanvulling) 
16/06/2021 onkruidbestrijding (Centium 360 CS 0,15 l/ha + Stomp Aqua 1,5 l/ha + Defi 2,5 l/ha) 
02/07/2021 vlugge visuele algemene waarneming 
16/07/2021 onkruidbestrijding (machinaal schoffelen tussen de rij) 
30/07/2021 teeltverzorging (plaatsing konijnendraad rond de proef) 
03/08/2021 onkruidbestrijding (manueel uittrekken klein kruiskruid in de rij) 
06/08/2021 waarneming (telling uitval) 
12/08/2021 ziektebestrijding (0,3 kg/ha Nativo 75 WG) 

insectenbestrijding (0,175 l/ha Coragen) 
20/08/2021 onkruidbestrijding (1 l/ha Select Prim tegen straatgras) 
23/08/2021 ziektewaarneming 
24/08/2021 ziektebestrijding (1,5 kg Signum + 2 l Boron 15) 
01/09/2021 onkruidbestrijding (machinaal schoffelen tussen de rij) 
02/09/2021 onkruidbestrijding (wieden in de rij) 
06/09/2021 ziektebestrijding (0,3 kg/ha Nativo) 
07/09/2021 waarneming (gewaskenmerken) 
10/09/2021 bemesting (400 kg/ha kalknitraat = 60 EN) 
20/09/2021 ziektebestrijding (1 l/ha Ortiva Top + 0,075 l/ha Karate Zeon) 
24/09/2021 beregening (17 l/m²) 
08/10/2021 ziektebestrijding (0,5 l/ha Tapier + 2 l/ha Boron 15) 
09/10/2021 waarneming (gewaskenmerken) 
27/10/2021 ziektebestrijding (1,5 kg/ha Signum) 
09/11/2021 waarneming (gewaskenmerken) 
17/11/2021 ziektebestrijding (1 l/ha Ortiva Top) 
22/11/2021 waarneming (Septoria) 
01/12/2021 waarneming loofkenmerken 

oogst  (herhaling 1, 2, 3 en 7) 
03/12/2021 oogst (sorteren + wegen) 
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Tijdstip Activiteit 
14/12/2021 staalname (N-staal over de ganse proef) 
20/12/2021 ziektebestrijding (2 l/ha Dagonis) 
21/12/2021 waarneming (Septoria) 

waarneming  (inwendig na 5 dagen opensnijden) 
11/01/2022 oogst (herhaling 8) 
13/01/2022 oogst (herhaling 4, 5 en 6) 
14/01/2022 waarneming (weging van geoogste knol) 

oogst (buitenproef herhaling 7 en 8) 

 
Voorvrucht: braak na oogst van winterprei in mei 2020 
 

Op 11 mei (43 dagen na zaai) werd het plantgoed geleverd. Alle rassen waren voldoende ontwikkeld om uit te 

planten, maar omwille van de weersomstandigheden werd het uitplanten uitgesteld tot 11 juni. Op 12 mei 

werden de planten uitgezet in het plantenpark en afgedekt met insectengaas (tegen wortelvlieg) tot bij planten. 

Net voor het planten werden de planten ingekort (afsnijden loof) tot 10 -15 cm om het planten mogelijk te maken 

en de hergroei te bevorderen. 

Pas vanaf eind juni kwam de hergroei langzaam op gang, maar eind juli had het gewas nog blijvend last van het 

oude plantgoed en de blijvend zeer vochtige bodem (Pythium gevoeligheid). De minder groeiende planten 

hadden nog extra last hebben van knaagschade door wild. 

Op 3 augustus was de bodem nog (zeer) vochtig maar de knol was nu toch volop in hergroei en kon de 

knolvorming eindelijk beginnen. Vanaf half augustus werden verschillen in loofkenmerken duidelijk zichtbaar 

(Torpedo had een felle ontwikkeling, Yara had eerder een breder opengaande groei). 

Op 23 augustus was de bodem nog altijd nat en kwam er veel klein kruiskruid en vogelmuur voor, maar er was 

nog geen duidelijke aantasting van Septoria. Vanaf begin september werden de eerste haarden van Septoria 

vastgesteld. 

In september was het blijvend drogend weer waardoor de bodem droog en hard werd. Daarom werd er beregend 

op 24 september, ook om de bijmesting te doen werken. Tegen begin oktober leidde dit tot een vochtige bodem 

en volle loofontwikkeling met donkergroen loof en reeds sterkere legering. Er was geen Septoria meer zichtbaar 

in de behandelde zones. Wel was er veel doorgroei van vogelmuur wat begin oktober nog beter zichtbaar werd. 

Begin december (1° oogsttijdstip) was het loof bij alle nog donkergroen met algemeen veel legering, nog weinig 

bladvergeling (iets meer bij Torpedo en Yara) en geen Septoria in het behandeld deel. De Septoria aantasting in 

de onbehandelde zone was algemeen bij bijna alle planten (van zeer licht tot zeer zwaar), maar verergerde de 

laatste week niet veel. Algemeen waren er geen schieters, was er geen hartrot en waren er zeer weinig 

aangetaste knollen door Sclerotinia. 

Vanaf 17 tot 24 december waren 5 gewassen knollen per veldje uitwendig en inwendig te bezichtigen in de 

frigogang preiwas. 

Op 21 december waren de niet met fungiciden behandelde blokken alle zeer sterk aangetast (met afgestorven 

loof). In de behandelde blokken was er geen Septoria of slechts sporadisch een stipje zichtbaar. 

In de nacht van 21 op 22 december was er matige nachtvorst (-4°C), met de nacht ervoor en erna lichte 

nachtvorst, maar wegens nog behoorlijk veel loof en een tapijt van vogelmuur was er wellicht geen schade aan 

de knol. 

Vanaf 10 januari werd een 2° oogst uitgevoerd. Bij alle rassen was het loof wat aangetast door de vorst, maar de 

koppen waren nog allemaal bedekt (in de eigenlijke proef). In de niet met fungicide behandelde herhaling was 

er bij alle rassen nog gering tot geen loof meer aanwezig, met als gevolg blote koppen en hier en daar duidelijke 

vorstschade zichtbaar aan de kop van de knol. 
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Bij de opbrengstbepaling werd de uitval na planten niet meegerekend. Hierbij werd er dus van uitgegaan dat dit 

geen rasgebonden factor is, waardoor dit bij de rassen met meer uitval eerder een voordeel dan nadeel kan zijn 

wegens minder plantconcurrentie (lagere plantdichtheid en dus hoger stukgewicht). 

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; 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 Niet groeizame planten 
6 aug 

Loofmassa 
7 sept 

Bodembedekking 
7 sept 

Groeiwijze Rooibaarheid manueel Marktklaar maken 

Omschrijving % score % (1) score score score 

Referentie ruwe data 1 2 3 4 5 6 

1 Alpha  13,2 a 6,7       d 53,2             g                                       5,7 abc 6,3 ab 6,8 a 

2 Balena  7,6 abc 7,0     cd 53,8           fg                                       5,1     c 7,3 ab 6,3 a 

3 Calgary 0,4       d 7,8   bc 66,5   bcd                                             7,5 a 8,2 a 7,0 a 

4 Codex  3,1     cd 7,1     cd 64,2     cde                                           4,8     c 8,0 a 7,8 a 

5 Markiz 2,8   bcd 8,3 ab 74,8 abc                                               5,3   bc 7,0 ab 6,5 a 

6 Merga  11,5 ab 7,0     cd 55,5         efg                                       7,2 ab 6,7 ab 6,3 a 

7 Prinz 6,6 abcd 6,6       d 52,5           fg                                       6,3 abc 6,5 ab 7,2 a 

8 Rowena  5,9 abcd 7,4     cd 62,8       def                                         6,3 abc 5,7   b 6,3 a 

9 Torpedo  3,5   bcd 8,8 a 80,0 ab                                                 4,7     c 6,8 ab 6,7 a 

10 Yara  4,2 abcd 8,6 ab 84,0 a                                                   1,8       d 7,8 a 7,8 a 

11 Boston 3,8 abcd 7,3     cd 68,3 abcd                                             6,3 abc 8,3 a 6,7 a 

12 HMC41125 12,5 ab 6,7       d 54,7           fg                                       5,5   bc 7,2 ab 7,3 a 

Gemiddeld 6,3   7,4   64,2   5,5   7,2   6,9   

K.W.V.     0,865         1,92     2,05     1,71     

V.C. (%) 63,7   5,9   8,2   17,6   9,6   8,3   

p-waarde Factor 1 0,000 *** 0,000 *** 0,000 *** 0,000 *** 0,002 ** 0,029 * 

Transformatie ArcSin√x                                                                                 

Toelichting                 1 = gering 
9 = veel 

 1 = breed opengaand 
9 = opgericht 

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. 

Naar hergroei toe is het toch duidelijk dat enkele rassen meer uitval kennen onder de gegeven omstandigheden (oud plantgoed en langdurig natte 

bodemomstandigheden). Calgary vertoonde minst plantuitval. Alpha, Merga en HMC41125 vertoonden meer dan 10% plantuitval na planten.  

De loofmassa kwam het snelst op gang bij Markiz, Torpedo en Yara, wat zich ook weerspiegelt in een snellere bodembedekking. Yara valt op door z’n sterk 

opengaande groeiwijze. 

Naar gemak van manueel rooien en vlotheid marktklaar maken (gemak om overtollige aarde te verwijderen) scoren Calgary, Codex en Yara het best, Prinz het 

minst goed.
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Tabel 2: Gevoeligheid voor Septoria (selderplaag) 

Nr Object Septoria Septoria Septoria Septoria Aantastingsgraad Aantastingsgraad Opbrengstverlies Opbrengstverlies 

Omschrijving 2 september 17 september 9 oktober 9 november score 
22 november 

score 
21 december 

oogst 
2 december 

oogst 
13 januari 

Referentie ruwe 
data 

47 48 49 50 51 53 54 55 

1 Alpha  0,0 a 4,9 a 16,2 a 64,2 a 4,8 a 4,3 11,0 23,0 

2 Balena 0,0 a 0,0 a 24,3 a 85,7 a 3,5 a 3,0 6,2 18,4 

3 Calgary 0,0 a 0,0 a 5,6 a 27,8 a 7,2 a 6,4 13,3 14,2 

4 Codex 0,0 a 2,8 a 11,1 a 38,2 a 6,1 a 5,3 13,8 15,1 

5 Markiz  0,0 a 0,0 a 17,1 a 80,0 a 3,8 a 4,0 2,5 30,0 

6 Merga  0,0 a 14,5 a 35,3 a 78,3 a 3,3 a 3,3 3,2 41,8 

7 Prinz  28,0 a 29,4 a 44,2 a 78,0 a 3,3 a 2,8 23,6 9,2 

8 Rowena  0,0 a 4,2 a 11,1 a 54,7 a 5,0 a 4,3 11,3 21,9 

9 Torpedo  21,5 a 25,7 a 22,9 a 90,4 a 2,5 a 2,0 2,1 36,2 

10 Yara  0,0 a 0,0 a 11,2 a 45,1 a 4,9 a 4,3 0,0 32,6 

11 Boston 2,8 a 2,8 a 15,3 a 65,3 a 3,5 a 3,4 8,9 11,7 

12 HMC4112
5 

0,0 a 0,0 a 15,2 a 63,7 a 4,7 a 4,3 18,1 30,5 

Gemiddeld 4,4   7,0   19,1   64,3   4,4   3,9 
 

9,5 23,7 

K.W.V.                 8,85                     
  

                  

V.C. (%) 321,
0 

  218,0   88,7   0,0   50,3                   
  

                  

p-waarde Factor 
1 

0,64
4 

N.S. 0,832 N.S. 0,964 N.S. 0,200 N.S. 0,689 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 

% t.o.v. praktijk 
gemiddelde 

% t.o.v. praktijk 
gemiddelde 

De zeer hoge V.C. % in september werd veroorzaakt door enkele haarden van aantasting die niet ras gerelateerd waren (geen aantasting in ene herhaling 

terwijl 50% aangetaste planten in de andere herhaling van hetzelfde ras). Dit heeft zich doorgetrokken in de latere beoordelingen en in de oogst, waardoor er 

statistisch geen betrouwbare verschillen waarneembaar zijn. 

Cijfermatig kun je stellen dat Prinz en Torpedo het meest gevoelig zijn, anderzijds lijkt Calgary (gevolgd door Codex) het minst aangetast door Septoria. De 

opbrengstverliezen zijn maar waarden van 1 proefblok per oogsttijdstip en geven de variatie tussen de  beide proefblokken ook weer.
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5.4. OPBRENGST 

Tabel 3: Opbrengstgegevens bij oogst 

Nr Object Opbrengst 
netto 

Opbrengst netto Stukgewicht knol Stukgewicht loof Meerdere 
koppen 

Meerdere 
koppen 

Kloven Kloven 

Omschrijving 2 december 13 januari 2 december 2 december 2 december (1) 13 januari 2 december 13 januari 

Referentie ruwe 
data 

7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Alpha  63,2         e 75,0 ab 1481     cd 676 ab 0,0   b                                                 0,0     c 0,0 a 6,7 a 

2 Balena  68,0     cde 75,0 ab 1589   bcd 749 a 0,0   b                                                 20,0   bc 0,0 a 0,0 a 

3 Calgary  71,0 abcde 76,5 ab 1605 abcd 684 a 20,0 ab                                                 60,0   b 6,7 a 20,0 a 

4 Codex 75,3 abc 85,9 a 1670 abc 555   b 0,0   b                                                 0,0     c 6,7 a 0,0 a 

5 Markiz  78,4 ab 85,2 a 1830 a 761 a 0,0   b                                                 0,0     c 13,3 a 20,0 a 

6 Merga  63,6       de 76,8 ab 1423       d 695 a 0,0   b                                                 0,0     c 0,0 a 13,3 a 

7 Prinz  67,1     cde 74,5 ab 1559     cd 659 ab 0,0   b                                                 0,0     c 0,0 a 0,0 a 

8 Rowena  68,7   bcde 78,7 ab 1572   bcd 749 a 0,0   b                                                 33,3   bc 13,3 a 20,0 a 

9 Torpedo  73,7 abcd 89,2 a 1674 abc 776 a 66,7 a                                                   100,0 a 13,3 a 26,7 a 

10 Yara  79,3 a 88,4 a 1794 ab 672 ab 0,0   b                                                 33,3   bc 0,0 a 0,0 a 

11 2760 AG  70,7 abcde 78,2 ab 1617 abcd 717 a 26,7 ab                                                 53,3   b 6,7 a 26,7 a 

12 HMC41125
  

65,7     cde 69,5   b 1490     cd 683 a 6,7 ab                                                 26,7   bc 0,0 a 6,7 a 

Gemiddeld 70,4   79,4   1609   698   10,0   27,2   5,0   11,7   

K.W.V. 10,2     15,7     231     126                     

V.C. (%) 4,9   6,6   5   6   116,0   47,9   213,0   123,0   

p-waarde Factor 1 0,000 *** 0,002 ** 0,000 *** 0,000 *** 0,008 ** 0,000 *** 0,611 N.S. 0,185 N.S. 

Transformatie                                                                 ArcSin√x ArcSin√x ArcSin√x ArcSin√x 

Toelichting ton/ha ton/ha gram gram % van oogstbare 
knollen 

% van oogstbare 
knollen 

% van oogstbare 
knollen 

% van oogstbare 
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. 

Naar knolopbrengst toe bekomen Codex, Markiz, Yara en Torpedo de beste resultaten; HMC41125 gaf de laagste opbrengst. Uit vergelijking van de oogst op 

2 december tegenover die van 13 januari, blijkt bij latere oogst toch nog een duidelijke meeropbrengst (+ 13%) op te treden, ondanks de lage N-voorraad in 

de bodem begin december. 

Sommige rassen (vooral Torpedo) zijn wel gevoelig voor vorming van meerdere koppen en kloven, wat meer tot uiting komt bij latere oogst. Uitval door 

Sclerotinia was nauwelijks aanwezig (gemiddeld 0,1%), schot totaal niet, waardoor deze parameters niet opgenomen zijn in de tabellen. 
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Tabel 4: Sortering volgens sorteringsklasse REO bij oogst op 2 december (% knollen per grootteklasse) 

Nr Object Sortering Sortering Sortering Sortering Sortering Sortering Sortering Sortering 

Omschrijving 6 stuks 7 stuks 8 stuks 9 stuks 11 stuks 12 stuks 15 stuks 6-8 stuks 

Referentie ruwe data 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 Alpha  4,4   b 33,1 a 30,0 a 17,2 8,4 a 5,7 a 1,2 a 67,5 a 

2 Balena 9,7 ab 35,5 a 25,5 a 14.6 7,3 a 6,1 a 1,2 a 70,8 a 

3 Calgary 8,7 ab 38,2 a 28,2 a 17,3 5,4 a 2,2 a 0,0 a 75,1 a 

4 Codex  14,7 ab 53,4 a 26,5 a 4,3 0,0 a 1,1 a 0,0 a 94,6 a 

5 Markiz 20,7 a 43,7 a 18,4 a 8,6 6,5 a 1,1 a 1,1 a 82,8 a 

6 Merga 10,9 ab 40,0 a 21,8 a 18,5 6,2 a 1,3 a 1,3 a 72,7 a 

7 Prinz 5,8   b 38,0 a 34,3 a 14,9 3,5 a 2,3 a 1,2 a 78,2 a 

8 Rowena 6,6 ab 36,7 a 34,2 a 16,7 2,3 a 2,2 a 1,1 a 77,6 a 

9 Torpedo 18,1 ab 45,2 a 25,6 a 6,6 2,3 a 1,1 a 1,1 a 88,9 a 

10 Yara 18,3 ab 54,9 a 18,3 a 4,3 3,2 a 1,1 a 0,0 a 91,4 a 

11 Boston 10,8 ab 34,3 a 32,4 a 14,1 4,2 a 4,3 a 0,0 a 77,5 a 

12 HMC41125 6,7 ab 38,3 a 33,7 a 11,3 5,4 a 2,2 a 2,2 a 78,8 a 

Gemiddeld 11,3   40,9   27,4   12,4                  4,6   2,5   0,9   79,7   

K.W.V. -    -    -    -                  -    -    -    -    

V.C. (%) 29,0   17,6   17,0                     85,3   103,0   175,0   14,5   

p-waarde Factor 1 0,009 ** 0,413 N.S. 0,173 N.S.     0,672 N.S. 0,620 N.S. 0,759 N.S. 0,112 N.S. 

Transformatie ArcSin√x ArcSin√x ArcSin√x ArcSin√x ArcSin√x ArcSin√x ArcSin√x ArcSin√x 

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

 

Statistisch is er enkel bij de sortering 6 stuks een betrouwbaar verschil (waarbij Markiz het hoogste % behaald), maar cijfermatig is logischerwijze dezelfde 

tendens zichtbaar als bij  de opbrengst, dus opnieuw Codex, Markiz, Yara en Torpedo die de  meeste knollen behalen in de klasse 6-8 stuks.
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5.5. KWALITEIT 

Tabel 5: Uitwendige knolkenmerken 

Nr Object Gladheid huid 
2 dec 

Gladheid huid 
13 jan 

Groen op kop 
2 dec 

Groen op kop 
13 jan 

Algemeen 
2 dec 

Algemeen 
13 jan 

Knolvorm 
2 dec 

Knolvorm 
13 jan 

Omschrijving score score score score score score score score 

Referentie ruwe data 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 Alpha  7,5 abcd 7,3 a 4,8     c 7,0 a 6,7   b 6,8   b 7,0 ab 6,5     cd 

2 Balena 6,3       de 7,3 a 5,3   bc 6,2 a 7,0   b 6,5   b 6,3   bc 6,5     cd 

3 Calgary  5,3         e 7,0 a 5,7 abc 6,2 a 6,8   b 7,0 ab 7,2 ab 7,8 abc 

4 Codex 7,9 ab 8,3 a 7,0 a 7,3 a 8,2 a 8,5 a 8,3 a 9,0 a 

5 Markiz 6,5     cde 7,7 a 5,5   bc 6,3 a 6,8   b 7,8 ab 7,3 ab 8,2 ab 

6 Merga 7,0 abcd 7,2 a 5,8 abc 7,0 a 6,5   b 6,5   b 6,3   bc 6,3       d 

7 Prinz  6,7   bcd 7,0 a 4,5     c 7,2 a 6,5   b 7,7 ab 7,0 ab 6,8   bcd 

8 Rowena 7,2 abcd 7,2 a 5,7 abc 6,5 a 6,8   b 6,7   b 6,2   bc 6,7     cd 

9 Torpedo  7,2 abcd 7,0 a 5,7 abc 6,2 a 7,0   b 6,7   b 7,8 a 7,5   bcd 

10 Yara  7,7 abc 7,7 a 6,3 ab 7,0 a 7,3 ab 7,2 ab 7,0 ab 7,3   bcd 

11 Boston 7,0 abcd 7,2 a 5,2   bc 6,5 a 6,7   b 7,0 ab 6,3   bc 7,8 abc 

12 HMC41125 8,0 a 7,0 a 5,7 abc 7,2 a 6,3   b 6,8   b 5,5     c 6,8   bcd 

Gemiddeld 7,0   7,3   5,6   6,7   6,9   7,1   6,9   7,3   

K.W.V. 1,33     1,67     1,49     1,46     1,12     1,57     1,39     1,48     

V.C. (%) 6,4   7,7   9,0   7,3   5,5   7,4   6,8   6,8   

p-waarde Factor 1 0,000 *** 0,198 N.S. 0,001 *** 0,035 * 0,001 *** 0,003 ** 0,000 *** 0,000 *** 

Transformatie                                                                                                                                 

Toelichting 1 = ruw 
9 = effen 

1 = ruw 
9 = effen 

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

1 = slecht 
9 = zeer goed 

1 = slecht 
9 = zeer goed 

1 = trapezium 
9 = rond 

1 = trapezium 
9 = rond 

 

Er werd uitwendig algemeen geen opvallende ondergroei, geen bruine vlekken en geen verschillen in  kleur huid vastgesteld, enkel sporadisch eens een knol 

met zijscheuten.  

De verschillen in uitwendige knolkenmerken tussen de rassen werden vooral bepaald door de hoeveelheid groen op de kop na wassen en de knolvorm. 

Algemeen behaalde  Codex duidelijk de beste uitwendige kenmerken en dit op beide oogsttijdstippen.
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Tabel 6: Uitwendige knolkenmerken (vervolg) 

Nr Object Doormeter knol (cm) Doormeter knol (cm) Hoogte knol (cm) Hoogte knol (cm) 

Omschrijving 2 december 13 januari 2 december 13 januari 
Referentie ruwe data 56 57 58 59 
1 Alpha  14,7 a 15,4 a 13,8 ab 14,4 ab 
2 Balena  15,5 a 15,3 a 14,4 ab 14,4 ab 
3 Calgary  14,9 a 14,8 a 14,1 ab 15,4 ab 
4 Codex  15,2 a 15,9 a 14,9 a 15,8 a 
5 Markiz  15,4 a 15,7 a 14,8 ab 15,1 ab 
6 Merga  14,9 a 15,2 a 13,3   b 14,1   b 
7 Prinz  15,2 a 15,1 a 14,1 ab 14,6 ab 
8 Rowena  15,7 a 15,9 a 14,2 ab 15,2 ab 
9 Torpedo  15,5 a 16,4 a 14,2 ab 15,5 ab 
10 Yara  15,8 a 15,7 a 15,2 a 16,0 a 
11 Boston  15,2 a 15,7 a 13,9 ab 14,9 ab 
12 HMC41125  15,5 a 15,0 a 14,5 ab 14,4 ab 

Gemiddeld 15,3   15,5   14,3   15,0   
K.W.V. 1,58     2,48     1,49     1,64     

V.C. (%) 3,5   5,4   3,5   3,7   
p-waarde Factor 1 0,363 N.S. 0,507 N.S. 0,009 ** 0,004 ** 

Transformatie                                                                 
Toelichting cm cm cm cm 

 

Naar  knolhoogte bekomen Yara en Codex de hoogste knol, vooral Yara heeft bij latere oogst de neiging om meer hoogrond  te worden.
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Tabel 7: Inwendige knolkenmerken bij oogst 2 december 

Nr Object Kleur vlees Inwendige 
holheid 

Inwendig 
grijsrot 

Inwendig 
grijsrot 

Bruine stippen Algemene indruk Kleur vlees 5 dagen 
na opensnijden 

Bruine stippen 5 
dagen na opensnijden 

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

Referentie ruwe data 31 32 33 34 35 36 37 38 

1 Alpha  7,1 ab 5,7     c 13,3   bc 8,0 abc                                               7,3 ab 5,0       de 7,0 ab 6,8 a 

2 Balena  6,9 ab 5,2     c 26,7   bc 7,8 abc                                               7,7 a 4,7         e 6,5   b 6,2 a 

3 Calgary  7,4 ab 8,9 a 0,0     c 9,0 a                                                   7,8 a 7,7 abc 6,7 ab 6,3 a 

4 Codex  7,4 ab 8,3 a 0,0     c 9,0 a                                                   8,0 a 8,0 ab 7,2 ab 7,0 a 

5 Markiz  7,7 a 8,9 a 0,0     c 9,0 a                                                   8,0 a 8,7 a 7,0 ab 7,0 a 

6 Merga  6,7 ab 6,3   bc 13,3   bc 8,5 abc                                               7,7 a 5,3       de 7,3 ab 6,8 a 

7 Prinz 7,1 ab 6,0     c 6,7   bc 8,8 ab                                                 8,0 a 6,3   bcde 7,2 ab 6,5 a 

8 Rowena  7,2 ab 5,5     c 60,0 ab 7,0   bc                                               8,0 a 5,2       de 7,2 ab 6,8 a 

9 Torpedo  7,3 ab 6,5   bc 13,3   bc 8,8 ab                                                 7,0 ab 5,8     cde 7,2 ab 6,2 a 

10 Yara  7,7 a 7,7 ab 13,3   bc 8,8 ab                                                 6,0   b 6,8 abcd 8,0 a 2,3   b 

11 Boston 6,4   b 8,6 a 13,3   bc 8,8 ab                                                 8,3 a 7,5 abc 6,2   b 7,2 a 

12 HMC41125  6,9 ab 5,9     c 86,7 a 5,7     c                                               8,3 a 4,8         e 7,0 ab 7,5 a 

Gemiddeld 7,2   7,0   20,6   8,3   7,7   6,3   7,0   6,4   

K.W.V. 1,07     1,43             1,63     1,95     1,4     1,47     

V.C. (%) 5,1   6,9   73,9   8,1   7,2   10,4   6,7   7,8   

p-waarde Factor 1 0,007 ** 0,000 *** 0,000 *** 0,008 ** 0,002 ** 0,000 *** 0,020 * 0,000 *** 

Transformatie                                 ArcSin√x                                                                                 

Toelichting 1 = bruin 
9 = wit 

1 = zeer hol 
9 = niet hol 

 1 = veel 
9 = geen 

1 = veel 
9 = geen 

1 = slecht 
9 = zeer goed 

1 = bruin 
9 = wit 

1 = veel stippen 
9 = 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. 

Naar inwendige knolkenmerken is het vooral naar holheid en grijsrot sterk rasverschillente zien. Zo bekomt Markiz algemeen de beste inwendige kenmerken, 

kort gevolgd door  Calgary, Codex en Boston. Balena scoort algemeen het minst, vooral wegens z’n grotere inwendige holheid. Yara scoort minder naar  bruine 

stippen toe, wat vooral opvalt enkele dagen na opensnijden.
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Tabel 8: Inwendige knolkenmerken bij oogst 13 januari 

Nr Object Kleur vlees Inwendige holheid Inwendig grijsrot Bruine stippen Algemene  indruk Kleur vlees 
6 dagen na opensnijden 

Bruine stippen 
6 dagen na opensnijden 

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

Referentie ruwe 
data 

39 41 42 43 44 45 46 

1 Alpha 7,7 abc 5,6     cd 26,7 abc                                               8,3 a 5,7   bcd 7,8 a 6,7 a 

2 Balena 7,9 abc 5,0       d 0,0     c                                               7,7 a 4,0       d 7,2 a 6,0 a 

3 Calgary 8,5 a 8,8 a 0,0     c                                               8,3 a 8,3 a 6,7 a 5,8 a 

4 Codex 8,3 abc 7,9 ab 0,0     c                                               8,0 a 7,7 ab 6,8 a 6,3 a 

5 Markiz 8,1 abc 8,9 a 0,0     c                                               8,3 a 8,5 a 7,2 a 7,0 a 

6 Merga 7,4   bc 5,8     cd 6,7   bc                                               8,2 a 5,0     cd 7,3 a 6,0 a 

7 Prinz 7,9 abc 5,6     cd 0,0     c                                               8,3 a 5,7   bcd 7,3 a 6,5 a 

8 Rowena 7,8 abc 5,7     cd 33,3 ab                                                 7,5 ab 6,0   bcd 7,3 a 5,0 ab 

9 Torpedo 8,2 abc 6,6   bc 0,0     c                                               7,5 ab 6,8 abc 7,2 a 5,3 a 

10 Yara 8,3 ab 7,9 ab 0,0     c                                               6,3   b 7,3 ab 7,8 a 3,2   b 

11 Boston 7,6 abc 8,8 a 0,0     c                                               8,3 a 8,2 a 6,5 a 6,0 a 

12 HMC41125 7,3     c 6,2     cd 46,7 a                                                   8,0 a 5,8   bcd 7,7 a 7,0 a 

Gemiddeld 7,9   6,9   9,4   7,9   6,6   7,2   5,9   

K.W.V. 1,06     1,54         1,17     2,05     1,48     2,04     

V.C. (%) 4,5   7,5   110,0   5   10,5   6,9   11,6   

p-waarde Factor 1 0,007 ** 0,000 *** 0,003 ** 0,000 *** 0,000 *** 0,060 N.S. 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 
9 = wit 

1 = veel stippen 
9 = 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. 

De beoordeling op 13 januari is sterk gelijklopend met deze van de oogst op 2 december. Opvallend is misschien het lagere % knollen met inwendig grijsrot 

(9% ten op zichte van 21%  bij oogst december), maar de tendens blijft gelijklopend. 
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6. Individuele rasbespreking 

De bespreking gebeurt in alfabetische volgorde. 
 
Alpha (Novisem/Sanac) groeide iets minder makkelijk weg en heeft een lagere opbrengst (vooral bij de 1° oogst) 
met kleinere stukgewichten en meer heterogenere sortering. De loofontwikkeling en bodembedekking zijn wat 
geringer. De knol is eerder breedrond. Inwendig heeft de knol algemeen minder goede kenmerken, vooral door 
meer inwendige holheid en grijsrot. 
 
Balena (Bejo) heeft een iets lagere opbrengst en stukgewicht knol met meer heterogene sortering. De 
loofontwikkeling is iets trager met iets breder opengaande groei. De knol is rond tot iets breder rond en iets  
gevoelig voor meerdere koppen. Algemeen is de inwendige kwaliteit minder door vooral meer inwendige 
holheid. 
 
Calgary (Novisem/Sanac) heeft een gemiddelde opbrengst en stukgewichten en iets meer heterogene sortering  
De loofontwikkeling is iets feller en meer opgericht. De knol is behoorlijk rond  maar minder glad, gevoelig voor 
meerdere koppen en iets gevoelig voor kloven. Inwendig is de score duidelijk beter vooral door weinig tot geen 
inwendige holheid. De houdbaarheid na versnijden is iets minder. 
 
Codex (Nunhems) heeft een hogere opbrengst en stukgewicht knol met uniforme grove sortering. De knol is 
mooi rond met algemeen zeer goede uitwendige kenmerken, heeft een gladde huid met weinig groen op de kop 
en een smallere inplanting wortelvoet waardoor de knol beter te kuisen is. Inwendig heeft de knol algemeen 
betere kenmerken door vooral weinig inwendige holheid. 
 
Markiz (Nunhems) heeft een hogere opbrengst en hogere stukgewichten. Dit ras bezit een fellere 
loofontwikkeling met  vluggere bodembedekking. De knol is rond tot eerder breedrond, maar wel meer gevoelig 
voor kloven. Inwendig heeft de knol algemeen betere tot zeer goede kenmerken, vooral wegens een meer witte 
vleeskleur samen met weinig tot geen holheid. 
 
Merga (Rijk Zwaan) groeide iets minder makkelijk weg en heeft (vooral in de 1° oogst) een lagere opbrengst met 
een lager stukgewicht knol en een meer heterogene sortering. De knol heeft eerder de neiging tot breedrond en 
licht gevoelig voor kloven te zijn, vooral bij latere oogst. Inwendig heeft de knol algemeen mindere goede 
kenmerken, vooral door inwendige holheid en lichte gevoeligheid voor grijsrot. 
  
Prinz (Nunhems) heeft een iets lagere opbrengst, iets lager stukgewicht en fijnere sortering. De knol is eerder 
breedrond, met anders gemiddelde uitwendige knolkenmerken. Inwendig heeft de knol algemeen iets minder 
goede kenmerken, vooral door meer inwendige holheid. 
 
Rowena (Bejo) heeft een gemiddelde opbrengst en sortering. De knol is rond tot eerder breedrond, licht gevoelig 
voor meerdere koppen en meer gevoelig voor vorming van kloven. Inwendig heeft de knol algemeen minder 
goede kenmerken, vooral door holheid en meer gevoeligheid voor grijsrot. 
 
Torpedo (Clause) heeft een hogere opbrengst (bij latere oogst) en grovere sortering. De knol is rond tot licht 
breedrond, sterk gevoelig voor vorming meerdere koppen en meer gevoelig voor vorming van kloven. Inwendig 
bezit de knol algemeen iets minder goede kenmerken, een  wittere vleeskleur maar meer holheid. 
 
Yara (Bejo) heeft een hogere opbrengst en stukgewichten met meer uniforme en grove sortering. Het gewas 
groeit met opvallend fijne, breedopengaande stelen en geeft een snelle bodembedekking. De knol evolueert van 
licht breedrond (bij vroege oogst) tot meer hoogrond (bij latere oogst) met algemeen betere uitwendige 
kenmerken. Inwendig heeft deze knol iets betere kenmerken met minder holheid en met meer witte vleeskleur. 
De knol is wel meer gevoelig voor bruine stippen welke meer tot uiting komen enige tijd na opensnijden van de 
knol. 
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Boston (Novisem/Sanac) heeft een gemiddelde opbrengst en stukgewicht met een iets minder uniforme 
sortering. De knol is eerder breedrond, gevoelig voor meerdere koppen en iets gevoelig voor kloven. Inwendig is 
de score duidelijk beter vooral door weinig tot geen inwendige holheid maar wel een iets minder witte vleeskleur. 
 
HMC41125 (Clause) groeide iets minder makkelijk weg en heeft een lagere opbrengst met kleinere 
stukgewichten en meer heterogenere sortering. De loofontwikkeling en bodembedekking zijn wat geringer. De 
knol is breedrond en iets gevoelig voor meerdere koppen. Inwendig heeft de knol algemeen minder goede 
kenmerken, naast meer inwendige holheid ook sterk gevoelig voor grijsrot. De beoordeling enkele dagen na 
versnijden is wel goed. 
 
 
 

       
Foto 1: Sfeerbeeld half juli             Foto 2: Sfeerbeeld half oktober 
 
 

 
Foto 3: Links: knol met fellere bruine vlekken – rechts: minder doorkomende bruinverkleuring en geen holheid 
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Foto 4: Typisch verschijnsel van selderplaag (Septoria apiicola) 

7. Besluit 

Onder de gegeven proefomstandigheden (late planting met moeizame hergroei en natte bodem tot eind 

augustus) kwam de knolontwikkeling pas zeer laat op gang, maar dankzij een groeizaam najaar zijn nog 

voldoende grote knollen bekomen. 

Naar knolopbrengst toe behalen Codex, Markiz, Yara en Torpedo (bij latere oogst) de beste resultaten. Codex 

combineert dit met uitstekende uitwendige kenmerken en meer dan behoorlijke inwendige kenmerken. 

Calgary, Markiz en Boston behalen net als Codex ook betere inwendige kenmerken en allen vertonen weinig tot 

geen inwendige holheid. 

Naar inwendige houdbaarheid (beoordeeld 5 dagen na opensnijden) waren er geen betrouwbare rasverschillen, 

enkel viel op dat  Yara op beide oogsttijdstippen meer bruine stippen vertoonde. 

De aantasting door Septoria (selderplaag) kwam ondanks de vochtige omstandigheden in het niet behandeld 

deel pas vanaf september (zeer plaatselijk) op gang. Vanaf november was de aantasting algemeen zonder 

betrouwbare rasverschillen, cijfermatig  kan wel gesteld worden dat Prinz en Torpedo meer gevoelig zijn, terwijl 

Calgary en Codex minder gevoelig waren voor Septoria.  

 


