
  

 

Stand van zaken kruidenproeven 

Ook in 2012 zijn opnieuw proeven aangelegd om 

meer te weten te komen over verschillende soorten 

kruiden. De invulling van de proeven werd beslist 

door geïnteresseerde kruiden- en groentetelers.  

 

Open lucht 

Zoals voor elke teler speelt het natte en koude voor-

jaar ook hier parten. Na een moeizame start zijn we 

er toch in geslaagd alles uitgeplant te krijgen. 

 

Biologische teelt 

Er werd een proef aangelegd van volgende teelten: 

basilicum, bieslook, peterselie, rucola (geculitveerd 

en wild) en zuring. Van alle proeven wordt beoor-

deeld op opkomst, opbrengst, kwaliteit en bewa-

ring. Er wordt tevens, indien relevant, zoveel moge-

lijk gedroogd in de droogstoof. 

Alle kruiden werden gezaaid op 30 maart 2012, met 

uitzondering deze die enkel via moederplanten kun-

nen vermeerderd worden.  

 

 

Basilicum 

Volgende soorten werden opgenomen in proef: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er werden voornamelijk Genovesertypes uitgeselec-

teerd. De planten hebben heel lang in perspot ge-

staan omdat het te nat, maar vooral te koud was. 

Basilicum is helemaal niet vorstbestendig en ver-

toeft het liefst rond de 18°C. Uiteindelijk werden ze 

op 23 mei geplant. 

 

Bieslook 

Volgende soorten zijn opgenomen in proef: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De bieslook werd gezaaid in perspotten en werd 

niet via stekken vermeerderd. Er werden verschil-

lende types opgenomen binnen de proef: van fijn en 

middeldik tot dikstengelig. Allen werden geplant op 

7mei.Tijdens deze proef zal tevens een beoordeling 

gedaan worden op bruine punten. 

 

Variëteit Zaadhuis 
Zaad be-
handeling 

      

Dolly Enza ncb 

De Koster De Koster ncb? 

Emily Enza ncb 

Genoveser De Bolster bio 

Grand Vert Semailles bio 
K8 struikbasilicum 
minumim Bingenheimer bio 

Spicy Globe 
De Nieuwe 
Tuin ncb 

Variëteit Zaadhuis 
Zaad be-
handeling 

Biggy Enza ncb 

Jeilo F1 

Enza                   
ncb 

  

K61 Schnittlauch 
Schmitt (KS-SW-01) 

Bingenheimer bio   

K63 Schnittlauch Gon-
zales (BI-CH-01) 

Bingenheimer bio   

Naomy Enza ncb   

Nelly Enza ncb   

schoenoprasum fijn De Bolster bio   

Justine Dewitte 



  

 

Variëteit Zaadhuis 
Zaad behan-

deling 

 geculitveerd   

coltivata Enza ncb 

Esmee De Bolster bio 

sativa 
Bingenhei-
mer 

bio 

wild   

Diplotaxis tenui-
folia Enza 

Enza ncb 

Grazia Enza ncb 

Tricia Enza ncb 

Wild Tiger Sanac ncb 

Peterselie 

Volgende rassen werden opgenomen in proef: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle rassen zijn krulpeterselie, gevarieerd van fijne 

tot grove krul. Deze werden geplant op 7 mei. Tij-

dens de proef wordt ondermeer gekeken naar 

gevoeligheid voor paarsverkleuring en meeldauw. 

 

Rucola 

Volgende rassen werden opgenomen in proef: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opvallend was dat de gecultiveerde rassen veel 

sneller plantklaar waren in vergelijking met de 

wilde rassen. De gecultiveerde rucola werd ge-

plant op 19 april; de wilde pas op 7 mei. Daardoor 

hebben de gecultiveerde rucola variëteiten een 

fikse voorsprong in groei en werden deze reeds 

een eerste maal geoogst op 25 mei. Helaas zijn de-

ze, wellicht door de koude, sneller dan verwacht tot 

bloei overgegaan.  

 

Zuring 

Zuring is eerder een vergeten groente/kruid. Toch 

zijn dergelijke kruiden weer meer en meer in op-

mars. Volgende soorten werden opgenomen in 

proef: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rode en bloemloze zuring zijn enkel via moeder-

materiaal te vermeerderen. De andere werden ge-

zaaid in perspotten. Met deze rassenproef is het 

vooral de bedoeling aan te tonen wat de zaadhuizen 

op dit ogenblik te bieden hebben. In deze proef zijn 

de klassieke veldzuring opgenomen, maar ook 

bronskleurige zuring en spinaziezuring. Deze proef 

werd uitgeplant op 7 mei. 

 

Verschillende bedrijven hebben tevens één van deze 

proeven op locatie aangelegd zodat zij zelf kunnen 

ondervinden wat voor hen het best is. Bijkomende 

proeven op locatie zijn verschillende soorten Room-

se Kamille en Goudsbloem. 

 

Deze zomer zal een rondgang voorzien worden op 

de proeven op het PCG te bekijken. Tevens zullen op 

dat ogenblik de tussentijdse resultaten medege-

deeld worden.  

Variëteit Zaadhuis 
Zaad behan-
deling 

      

acetosa De Belle-
ville 

Enza ncb 

ambiguus De Bolster bio 

bloemloos Claus ncb 

FM103 Roger Maes ncb 

patientia De Bolster bio 

rode Claus ncb 

Contactpersoon: Justine Dewitte (PCG) 

Tel: +32 (0)9 381 86 86 

E-mail: justine.dewitte@proefcentrum-kruishoutem.be 

Variëteit Zaadhuis 
Zaad be-

handeling 

Grüne Perle 2 Bingenheimer bio 

Krausa Bejo bio 

Mosscurled 2 Enza ncb 

Mosscurled 
E93.4941 

Enza ncb 

Solid Graines Voltz ncb 

Starlett Sanac ncb 

Verta Rijk Zwaan ncb 


