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Teelt van Cime di rapa 

Teelt voor het jaareinde 
In het kader van het demoproject “Vele kleintjes maken groot: innovatieve teelten in Vlaanderen” 

werd dit jaar afgetoetst of de teelt van Cime di rapa mogelijk is bij ons. ‘Cime di rapa’, letterlijk 

vertaald ‘kop van de raap’, is een typisch Italiaanse groente. Door het grote aantal inwoners van 

Italiaanse origine is het niet verwonderlijk dat er kansen zijn voor deze teelt bij ons. De eerste 

verkoopresultaten op veiling BelOrta zijn interessant. 

1 ITALIAANSE GROENTE 
Vaak wordt cime di rapa naar het Nederlands vertaald als raapsteel maar dit is het duidelijk niet. Het 

is een plant van de koolfamilie (Brassicaceae) en vormt een bloemknopje gelijkend op deze van 

broccoli of broccolini. Cime di rapa wordt in tegenstelling tot broccolini geoogst met blad omdat ook 

de bladeren worden gebruikt in de keuken. Ook de smaak is duidelijk verschillend van broccoli en 

broccolini. Cime di rapa wordt vooral in het zuiden van Italië geteeld. Er bestaan daar zeer veel 

variëteiten met een zeer grote variatie in aantal groeidagen. De verschillen kunnen oplopen van 40 

tot 150 dagen. Cime di rapa wordt in Zuid Italië het eind van de zomer gezaaid en met de variatie 

in groeidagen is het mogelijk de ganse winter te oogsten. 

2 TEELT OP HET PROEFSTATION 
Wij hadden dit jaar slechts één variëteit beschikbaar nl. Sessentina (Graines Votz). Wij zaaiden de 

cime di rapa zoals raap, 4 rijtjes per bed (spoorbreedte 175 cm), 30 cm tussen de rijen en 7 cm in 

de rij. Net als bij raap hebben wij tegen koolvlieg afgedekt met klimaatnet. 

Het ganse jaar werden proefteelten uitgevoerd maar in de zomermaanden gingen de bloemknopjes 

al zeer vlug gele bloemblaadjes vertonen. We vonden de kwaliteit dan ook onvoldoende om het aan 

te bieden voor verkoop. 

Enkel onze late zaaiingen van 20 en 23 augustus gaven de tweede helft van november het verhoopte 

resultaat. De scheuten werden geoogst met bloemknop en omblad. Door de grootte van deze 

bladeren hadden de scheuten al gemakkelijk een lengte van 50 cm. Daarom werden de scheuten 

verpakt met 3 kg in lage EPS kisten van 40 om 60 cm (zie foto). We haalden met deze late teelten 

een netto productie van 75 kg/are. De middenprijs van 1,59 €/kg op veiling BelOrta toont aan dat 

er interesse is. Voorlopig over zeer kleine hoeveelheden.  
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3 FOTO’S 
 

 
Foto november. Cime di rapa vermarkt met 3 kg lage EPS kist van 60 op 40 cm 

 
Foto mei. Cime di rapa komt te snel in bloei. 
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4 FINANCIERING 
Deze proef werd uitgevoerd in kader van het demonstratieproject duurzame landbouw van het 

Departement Landbouw en Visserij: “Vele kleintjes maken groot: innovatieve teelten in Vlaanderen” 

  
 

 

Deze proef werd uitgevoerd met de financiële steun van de BelOrta Veiling en de Europese Unie, in 

het kader van GMO. 
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