
Seizoensevaluatie
broccoli 

2021



Programma 
14.00 Welkom 

14.10 Ringproef 2021 - Kees Botman (Gilde Groene Vingers) 

14.30 Zaadfirma’s aan het woord

15.00 Onderzoek weersbestendige broccoli en vervolg 

15.30 Telers aan het woord: seizoensevaluatie en vooruitblik: 
Hoe is het seizoen verlopen? Hoe zien wij de broccolliteelt van 
de toekomst? Welke uitdagingen komen er op ons af? Wat 
kunnen we samen doen en wat hebben we daarvoor nodig?

16.00 sluiting 



Rassenproeven 

Beoordeling door Gilde

Kees Botman

Voorwaarde: 

- Binnen 2 jaar commercieel

- Nieuwe rassen (maximaal 1 jaar commercieel)



Standaard rassen Koros &  Ironman

De proeven staan in het verslag in volgorde van vroegheid.

Spello
Geschikt voor vroege teelt. Verdient nog eenmaal een jaar beoordeling maar 
tegenover Koros is Spello dit seizoen geen verbetering gebleken. Positief is de 
fijnheid van scherm en zijn gemakkelijke oogstbaarheid. Negatief de lichte kleur 
scherm met bij grotere schermen lichte katte-ogen. 

Hazera 35-192
Komt er goed tot uitstekend uit. Is positief met vorm, kleur en gewicht. Is vroeger 
en beter dan Ironman. Geen holle stronk. Negatief is dat dit ras zwaarder is met 
oogsten.

Malibu
Heeft goede beoordeling. Is iets vroeger dan Ironman en sterker. Is in late 
herfstteelt ook geschikt. Positief is schermvorm, kleur en waslaag. Negatief is de 
licht holle stronk.  



Beany

Sterk ras met hoog gewicht. Langere groeitijd als Ironman, maar kwalitatief 
beter. Geen holle stronk. Positief is vorm, kleur en hoog gewicht. Negatief is 
zijn zware stronk en dus zwaarder met oogsten. Omdat de schakeling van de 
bladstelen in de herfst wat minder dik is, is dit ras in die periode redelijk goed 
te oogsten en dus goed geschikt voor late herfst. 

Leonidas
Matig tot redelijk voldaan, maar vergeleken met de standaardrassen niet 
goed genoeg. Positief is schermvorm en goede oogstbaarheid. Negatief is de 
mindere waslaag op het scherm en is daardoor vatbaar bij vochtig weer voor 
bacterierot (smet) en schimmelziekten.

Almora
Dit ras heeft totaal niet voldaan. Te lange groeitijd met een scherm te diep in 
het gewas, dus niet gemakkelijk oogstbaar. Geen goede schermvorm en ook 
doorwas. Kwalitatief ver onder de maat.      



Weersbestendige broccoli

– eind december 2021 –

• Alternaria / Smet

• Weersensoren

• Rassenproeven

• Insecten 

• Irrigatie  

• Holle stelen



Projecten highlights

• Duurzame bloemkool: niet onderwerken van vaste strorijke 
dierlijke stalmest Wim Reus en Pn. Slagter 

• Biodivers Perspectief: demoleerbedrijf Appelman en Pn. Slagter

- Bodem: Organische stofbeheer 2022 

Metingen door Aeres studenten ism met Wageningen UR

Metingen Organische Stof en Lutum 

• Fauna in evenwicht: ganzenproblematiek en stimuleren 
biodiversiteit. Gebiedsgerichte aanpak geïnitieerd door telers

• Weersensoren: 20 diverse locaties? Samenwerking middels 
abonnement

• Automatische oogstmachine broccoli 



Jaarprogramma 

• Ringproeven 

• Contactdag bloemkool- broccoli  21 januari 

• Kenniscafés

• Masterclasses

• Veldbijeenkomsten

• Spuitlicentie

• Onderzoeksprogrammering 



Wij zijn verhuisd! 
De koffie staat klaar 

Bollenmarkt 7M

Zwaagdijk 


