
  

 

Athos (Bingenheimer Saatgut) werd aangeleverd als naakt zaad. 
De planten waren hierdoor nog te klein om mee te planten op 10 
mei. Ze werden 6 dagen later geplant op 16 mei. Athos had een 
slechte gewasstand met een geringe bodembedekking. Het ont-
wikkelde kort loof met een bleke kleur. Het haalde de laagste 
opbrengst in de proef met het laagste gemiddelde stukgewicht. 
Drie vierde van de knollen had schur  en 40 % had inwendig grijs-
rot. Uitwendig had dit ras gemiddeld meer grote bruine vlekken.  

Balena (Bejo Zaden) haalde net als in 2021 een bovengemiddelde 
opbrengst. De sortering was vrij heterogeen. Een groot aandeel 
van de knollen had schur . Inwendig was de kwaliteit goed met 
weinig grijsrot en een wi e kleur. De gewasstand in het veld was 
over het algemeen goed met een gemiddelde grondbedekking. 

Boston (Sanac/Novisem) werd aangeleverd als naakt zaad. De 
planten waren hierdoor nog te klein om mee te planten op 10 
mei. Ze werden 6 dagen later geplant op 16 mei. In de eerste 
twee maanden was de stand in het veld iets minder. Daarna ont-
wikkelde het gewas beter en was er een goede grondbedekking. 
Boston haalde een gemiddelde opbrengst. De kwaliteit was in-
wendig en uitwendig gemiddeld. De knollen scoorde goed op 
inwendige holheid maar 40 % van knollen had wel inwendig grijs-
rot. 

Calgary (Sanac/Novisem) werd aangeleverd als naakt zaad. De 
planten waren hierdoor nog te klein om mee te planten op 10 
mei. Ze werden 6 dagen later geplant op 16 mei. De gewasstand 
en de grondbedekking waren de eerste twee maanden iets min-
der. Na Athos had Calgary de laagste opbrengst in de proef. Bijna 
de hel  van de knollen had inwendig grijsrot. Uitwendig had dit 
ras gemiddeld meer grote bruine vlekken en meer kloven.  

Codex (Nunhems) haalde net als in 2021 een hoge opbrengst met 
het zwaarste gemiddelde stukgewicht. De knollen hadden een 
goede inwendige en uitwendige kwaliteit. 29% van de knollen had 
wel kloven. In het veld had Codex een goede en uniforme gewas-

In 2022 bleef Septoria of bladvlekkenziekte lang afwezig uit het knol-
seldergewas door het droge weer. De gevoeligheid voor de ziekte kon-
den we zo niet vergelijken tussen de verschillende rassen. Het ras Mar-
kiz blij  beves gen met opnieuw één van de hoogste opbrengsten en 
een uitstekende kwaliteit. Yara en Codex behaalden de hoogste op-
brengst met ook een goede kwaliteit. 

Op 25 maart werden alle rassen gezaaid bij plantenkwekerij De Kos-
ter. De rassen Alpha, Athos, Calgary, Ibis, Markiz, Monarch, Porthos 
en Prinz werden aangeleverd als biologisch zaad. Een mooi aanbod 
aan biologische zaden. Het overige zaaizaad was gangbaar, onbehan-
deld. De zaden van Alpha, Athos, Boston, Calgary en Porthos waren 
naakte zaden. Ibis en Monarch waren gepilleerd. De andere zaden 
waren gepilleerd én geprimed. 

Droogte remt Septoria 

Half april werd bemest met 30 ton/ha runderstalmest. Dit werd inge-
werkt met de precisiecul vator. Hierna werd nog tweemaal een be-
werking uitgevoerd met de cul vator. De dag voor planten werd de 
Neolab ingezet voor een niet-kerende bodembewerking, erna werd 
gerotoregd.  

Op 10 mei werd geplant. De planten van de rassen Alpha, Athos, Bos-
ton en Calgary waren op dat moment nog te klein. Deze rassen wer-
den geplant op 16 mei. Dit waren rassen met naakte zaden. Het ras 
Porthos had ook naakte zaden maar werd wel meegeplant op het 
eerste plan jds p. 

De onkruidbestrijding gebeurde mechanisch en manueel. Omwille van 
de droge zomer werd in augustus tweemaal beregend met 30 liter per 
m2. Septoria kwam door de droogte pas heel laat in het gewas. Een 
groot aandeel van de knollen was aangetast met schur  maar de in-
tensiteit van de aantas ng was laag. Inwendig grijsrot werd beperkt 
door een bladbemes ng met Bortrac. De druk van wortelvlieg was in 
2022 iets hoger dan gemiddeld. Dit zorgde voor wat groeiremming 
een zestal weken na planten. 

Op 10 november werd geoogst aan een gemiddelde opbrengst van 50 
ton/ha. Dit is de omgerekende opbrengst van de twee middelste rijen, 
wat onder invloed van het vaste rijpadensysteem (vier rijen tussen de 
sporen) een posi eve inscha ng is. 

Droog groeiseizoen brengt geen rasverschillen in gevoeligheid voor 
Septoria aan het licht 

Door de droogte kwam Septoria pas heel laat in het gewas. Enkel in 
jaren met een hoge aantas ng vallen de gevoelige rassen door de 
mand. Op vlak van knolkenmerken en kwaliteit zijn er soms wel duide-
lijke verschillen. Enkele rassen beves gen ook opnieuw hun hoge 
opbrengstpoten eel. 

Alpha (Sanac/Novisem) werd aangeleverd als naakt zaad. De plan-
ten waren hierdoor nog te klein om mee te planten op 10 mei. Ze 
werden 6 dagen later geplant op 16 mei. Een groot aandeel van 
de knollen was aangetast door schur . Verder scoort dit ras ge-
middeld op inwendige en uitwendige kwaliteit. In het veld stond 
het gewas iets minder goed en wat heterogener. Alpha hee  een 
donkere bladkleur. De opbrengst lag onder het gemiddelde. 

Rassenproef knolselder bio 2022: 
Yara, Codex en Markiz halen jaar na jaar  
de hoogste opbrengst Anouk Van Moorter & Philippe France   

Figuur 1: Het gewas stond er mooi bij eind oktober met zeer weinig 
aantas ng door Septoria 



  

 

stand. De groeiwijze is iets minder opgericht. Dit ras had een 
snelle knolvorming.  

Ibis (Bingenheimer Saatgut) vormt knollen met een spitse vorm. 
De sortering was heterogeen met rela ef veel kleine knollen. De 
opbrengst lag onder het gemiddelde. Het algemeen uitzicht 
zowel uitwendig als inwendig was minder goed. Er was geen 
inwendig grijsrot maar Ibis scoorde wel het minst op inwendige 
holheid. Uitwendig waren er veel grote bruine vlekken. In het 
veld had Ibis een goede grondbedekking met lang en opgericht 
loof. 

Markiz (Nunhems) slaagt er opnieuw in om één van de hoogste 
opbrengsten in de proef te behalen met een uitstekende inwen-
dige en uitwendige kwaliteit. In het veld had Markiz een goede 
en uniforme gewasstand met weinig aantas ng door de wortel-
vlieg. De knollen hadden een grove sortering met een kwart van 
de knollen zwaarder dan 1,6 kg. 

Merga (Rijk Zwaan) kon dit jaar een mooie kwaliteit afleveren. 
Er waren geen knollen met inwendig grijsrot. Het vlees is vrij wit 
met weinig bruine vlekken. Ook uitwendig kreeg dit ras een 
mooie score. De opbrengst van Merga is telkens iets onder het 
gemiddelde van de proef. Naar het einde van het teeltseizoen 
had dit ras donker en opgericht loof. 

Monarch (Bingenheimer Saatgut) had een gemiddelde gewas-
stand met een goede grondbedekking. Net als in 2021 haalt 
Monarch een opbrengst net onder het gemiddelde van de proef. 
De sortering was vrij heterogeen. De knollen hadden een gemid-
delde kwaliteit. Er waren geen knollen met inwendig grijsrot. 

Porthos (Bingenheimer Saatgut) werd aangeleverd als naakt 
zaad. De planten waren wel al groot genoeg om te planten op 
10 mei. Dit ras viel op in het veld door opvallend lang en opge-
richt loof. Het gewas stond vanaf september iets heterogener. 
Het had gemiddeld iets meer sleet. De opbrengst van Porthos 

lag rond het gemiddelde. De kwaliteit van de knollen was ok. Er 
waren weinig knollen met kloven. Het vlees was iets minder wit. 

Prinz (Nunhems) haalde een opbrengst onder het gemiddelde. 
Bijna negen op de en knollen was aangetast door schur . De 
inwendige kwaliteit was wel goed. Het scoort goed op inwendi-
ge holheid en had weinig bruine vlekken. Op het veld had Prinz 
een gemiddelde gewasstand en stond het er iets heterogener 
bij. 

Rowena (Bejo Zaden) had in tegenstelling tot het vorige teelt-
seizoen een bovengemiddelde opbrengst met een hoog gemid-
deld stukgewicht. De inwendige kwaliteit was ook beter. Er wa-
ren geen knollen met inwendig grijsrot. Het aantal knollen met 
schur  lag dit jaar met 85% wel veel hoger. Rowena had een 
goede en uniforme gewasstand met een goede grondbedekking. 

Yara (Bejo Zaden) haalde de hoogste opbrengst in de proef met 
een grove sortering. De knollen hebben een goede inwendige 
en uitwendige kwaliteit. Yara had een gemiddelde gewasstand 
doorheen het seizoen. Het hee  een minder opgerichte groei-
wijze met een bleek blad. Yara kent een snelle knolvorming.  

47-IN 75 (Rijk Zwaan) had in het veld een goede en uniforme 
gewasstand. Het hee  lang en opgericht loof. Er was weinig 
aantas ng door de wortelvlieg. De knollen werden snel ge-
vormd. 47-IN 75 haalde zo één van de hoogste opbrengsten met 
een grove sortering. Dit ras had de minste schur aantas ng en 
hee  verder ook een goede kwaliteit, zowel inwendig als uit-
wendig. De huid is wel vrij groen en er waren enkele knollen 
met kloven en meerdere koppen. 

47-LF 74 (Rijk Zwaan) had een bovengemiddelde opbrengst. De 
stand in het veld was goed en uniform. Het scoort iets minder 
goed op inwendige holheid, verder was de kwaliteit vrij goed. Er Figuur 2: Markiz behaalde opnieuw één van de hoogste opbreng-

sten met een uitstekende kwaliteit 

Figuur 3: Het ras Porthos viel op in het veld door lang en opgericht 
loof 



  

 

waren geen knollen met kloven. De huid was iets ruwer. 

Contactpersoon: Anouk Van Moorter  
Tel: +32 (0)51 14 03 50  
E-mail: anouk.vanmoorter@inagro.be  

Tabel 1: Opbrengst, stukgewicht en enkele kwaliteitsparameters 


