
  

 1 

Voorstelling eerste onderzoeksresultaten kruiden 

PCG Kruishoutem startte sinds kort met een nieuwe 

onderzoekstak: kruidenteelt. Zowel bio als gangbaar 

werden de eerste demonstratieve proefvelden aan-

gelegd zodat voeling met de teelten gecreëerd 

wordt. Half september werden deze aan de sector 

voorgesteld. 

 

Het opstarten van een nieuwe onderzoekstak 

brengt uiteraard enkele onverwachte situaties met 

zich mee. Zo verliep de zoektocht naar verschillende 

variëteiten, geschikte plantenkweker, teelttechni-

sche info, … niet zonder slag of stoot. Door de kleine 

omvang van de sector is de communicatie tussen 

telers onderling, en in samenspraak met het Proef-

centrum, op dit ogenblik ook nog beperkt. Een hele 

uitdaging dus, die we graag binnen het PCG aan-

gaan! 

 

De rondgang startte met de demonstratieve opstel-

ling biologische kruidenteelten in open lucht. Dit 

proefveld bestond uit 5 proefvelden met allen een-

jarige kruiden. De keuze van de kruiden werd be-

paald door advies van kruidentelers, de iets mindere 

bodemkwaliteit van het perceel en de beschikbaar-

heid van rassen en gewassen. De voorkeur ging uit 

naar eenjarige kruiden zodat het perceel naar vol-

gend jaar toe tijdig kan voorbereid worden en het 

proefplan gericht kan ingevuld worden door afzet 

en telers. De kruiden die aanlagen waren dille, kori-

ander, peterselie, oost Indische kers en majoraan.  

Belangstelling ging voornamelijk uit naar de peterse-

lie. Het proefveld was aangelegd met verschillende 

types en rassen en verschillende plantdata, met 

aandacht voor aangepaste onkruidbeheersing. Het 

hoofdprobleem waarmee deze teelt, zeker tijdens 

het najaar, te kampen heeft, is witziekte. Toch bleef 

het proefveld vrij van valse meeldauw, wat dan ook 

ver- en be-wondering opwekte, zeker bij gangbare 

telers.  

 

Ook over de Oost-Indische kers werd vlot overlegd. 

Mogelijkheden naar afzet en verwerking toe werden 

samen overlopen en uitgedacht. Tijdens de teelt 

werden verschillende bewaringsmethoden uitgetest 

om de houdbaarheid van de eetbare bloemen zo 
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lang mogelijk te verzekeren. Zo werden de bloemen 

gedroogd, in gesloten plastiek potjes en veilingbak-

jes bewaard (al dan niet bevochtigd) en in bekertjes 

met water geschikt. De laatste optie bleek het 

meest geschikt maar is uiteraard ook het meest ar-

beidsintensief waardoor deze vooral geschikt is voor 

rechtstreekse verkoop naar restaurants. Ook het 

ogenblik van de pluk is niet onbelangrijk. Wanneer 

gedroogd wordt is, het meest optimale tijdstip rond 

de middag op een zonnige dag zodat de bloemen 

reeds mooi droog zijn; wanneer echter getracht 

wordt deze vers te bewaren is het eerder aangewe-

zen vroeg op de morgen te oogsten wanneer er nog 

dauw aanwezig is. Alle rassen waren niet rankend, 

maar toch was er een duidelijk verschil naar uitstoe-

ling van de plant waardoor sommige al dan niet 

dichter konden geplant worden.  

 

Vervolgens werd overgegaan tot toelichting bij de 

hydroteelt. Het PCG heeft tot nog toe veel ervaring 

opgedaan met het telen van bladgewassen op dit 

mobiel gotensysteem maar wil zijn kennis uitbrei-

den naar kruidenteelt, zodat ook deze kan uitgedra-

gen worden naar de sector. Deze demonstratieve 

proef startte begin augustus, waardoor het eerste 

oogstbaar product klaar was. De teelten die binnen 

deze proef aanliggen zijn basilicum, bieslook, munt 

en rozemarijn. Voorlopig wordt gretig afgetoetst 

naar rassen, teeltduur en mogelijkheid tot afstem-

men van verschillende teelten binnen 1 gotensys-

teem. Uiteraard wordt ook de mogelijkheid tot afzet 

uitgetest. De potjes worden via verschillende veilin-

gen verdeeld; echter niet via de klok maar via indivi-

duele verkoop waarbij de teler zelf een minimum-

prijs dient aan te geven. Uiteraard zal het enige tijd 

vergen om deze handel op poten te zetten daar dit 

tot nog toe in deze veilingen nog niet zo frequent 

gebeurt. 

 

Als afsluiter van de namiddag werd het vervolg van 

het LEADER project “Kruidenteelt: Niche of belofte-

volle diversificatie” toegelicht. Tijdens het najaar 

wordt een korte opleiding kruidenteelt georgani-

seerd om zo in 2012 met geïnteresseerden proefvel-

den op locatie op te starten. De opleiding is gericht 

naar kruidentelers of groentetelers die kruiden wil-

len mee opnemen in hun bedrijfsvoering. De cursus 

omvat zowel lesmateriaal voor biologische tuinders 

als gangbare tuinders en zal ingevuld worden door 

sprekers met professionele ervaring. Van a tot z 

wordt het luik kruiden doorlopen, startend bij toe-

passingsmogelijkheden en wetgeving. Ook gepaste 

rassenkeuze en opkweek zal aan bod komen en te-

lers en adviseurs worden aan het woord gelaten. 

Tenslotte wordt ook de afzet mee opgenomen bin-

nen het verhaal. Zowel keuken- als geneeskrachtige 

kruiden worden behandeld, grond- maar ook hydro-

teelten worden toegelicht en samen zal gezocht 

worden naar mogelijkheden die de markt te bieden 

heeft.  

 

Deze infomomenten gaan door op volgende data: 

- 9 november 2011 

- 23 november 2011 

- 30 november 2011 

- 7 december 2011 

- 9 januari 2012 

Dit telkens van 19h tot 22h. 

Adres: Provinciaal Proefcentrum voor de Groente-

teelt Oost Vlaanderen vzw, Karreweg 6, 9770 Kruis-

houtem 

 

Voor de geïnteresseerden: inschrijven kan nog tot 5 

november 2011 via mail naar jd@proefcentrum-

kruishoutem.be of telefonisch op het nummer +32 

(0)9 381 86 86. 

Deelname is gratis. 

Contactpersoon: Justine Dewitte (PCG) 

Tel: +32 (0)9 381 86 86  

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