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Voorwoord 
 
 
Dit rapport is geschreven in het kader van een afstudeerproject van de opleiding sier- en voedingstuinbouw 
aan de HAS Den Bosch uitgevoerd op het Louis Bolk Instituut te Driebergen.  
 
Het rapport is een praktische gids. En is bestemd voor  biologische telers en amateur tuinders die de 
zaadteelt van ui, kool en peen zelf willen uitoefenen. En andere geïnteresseerden in dit onderwerp. 
 
Lezers die vooral geïnteresseerd zijn in de algemene aspecten van de zaadteelt worden verwezen naar 
hoofdstuk 2. Voor de gewasspecifieke teeltwijzen wordt men voor de zaadteelt van ui verwezen naar 
hoofdstuk 3, de zaadteelt van kool naar hoofdstuk 4 en voor de zaadteelt van peen naar hoofdstuk 5. De 
regelgeving is terug te vinden in hoofdstuk 6. 
 
Mijn dank gaat uit naar Edith Lammerts van Bueren voor de begeleiding vanuit het Louis Bolk Instituut. 
Verder ben ik veel dank verschuldigd aan Rene Groenen, Sam Klaver, de Bolster en Ruud Waalrecht voor 
het geven van de praktische informatie m.b.t. de zaadteelt.  
 
 
Christel Engelen 
Driebergen, 17 juni 2003 
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Inleiding 
 
 
 
 
Vanaf 1 januari 2004 zal het voor biologische telers niet meer mogelijk zijn ontheffing te krijgen om  een 
gangbaar vermeerderd ras te gebruiken van die gewassen waar  voldoende biologische rassen beschikbaar 
zijn. Dit is onderdeel van de Europese regelgeving.  Dat betekent dat het zaad biologisch vermeerderd moet 
zijn. Telers zijn hiervoor afhankelijk van het aanbod van de zaadbedrijven. Echter de zaadbedrijven richten 
zich grotendeels op de vermeerdering van hybride rassen, bij die gewassen waarbij  hybrides steeds 
gebruikelijker worden, omdat dit commercieel aantrekkelijker is. Dat betekent dat er minder aandacht 
wordt besteed aan zaadvaste rassen. Sommige telers kiezen bewust voor zaadvaste rassen.  
Een aantal telers heeft zelf al het initiatief genomen om zelf een zaadvast ras in stand te houden. Of is 
begonnen een eigen selectie te maken uit een bestaand ras. En er zijn zelfs initiatieven  om nieuwe rassen 
te ontwikkelen door middel van kruisingen.  
De zaadteelt voor de tweejarige gewassen wijkt met name in het tweede jaar af van de teelt  voor 
consumptie. Over de specifieke zaadteelt is onvoldoende kennis aanwezig bij de telers. Door het gebrek aan 
die kennis over de zaadteelt zijn er maar weinig telers die de stap naar eigen zaadteelt durven te maken.  
 
 
Het doel van dit handboek is het overbruggen van de drempel om zelf de zaadteelt uit te gaan voeren met 
de daarbij behorende selectie. Het handboek is dan ook een praktische handleiding voor de zaadteelt, 
geschreven voor de biologische telers en amateur tuinders. 
Op basis van literatuurstudie en het houden van interviews onder deskundigen is er kennis verzameld over 
de zaadteelt. Naar aanleiding hiervan is de zaadteelt in het algemeen beschreven en wordt er specifiek 
ingegaan op de gewassen ui, kool en peen.  
Deze gewassen kennen alledrie een tweejarige zaadteelt. Daarom is er bij de onderdelen die betrekking 
hebben op de selectie uitgegaan van een tweejarige teeltwijze. De algemene teeltwijze van de gewassen 
wordt niet beschreven. 
 
 
Dit handboek is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 beschrijft de algemene aspecten van de zaadteelt. In dit 
hoofdstuk wordt er kort ingegaan op de voortplanting, bestuiving en erfelijkheid. Waarna de mogelijkheden 
om kruisbestuivende gewassen te vermeerderen met de daarbij behorende selectie besproken wordt. Tot 
slot in dit hoofdstuk de algemene kenmerken en handelingen voor de zaadteelt. Hoofdstuk 3,4 en 5 
beschrijven achtereenvolgens de specifieke kenmerken van de zaadteelt voor ui, kool en peen. In elk 
hoofdstuk zal van het desbetreffende gewas de groei en ontwikkeling, planteigenschappen, selectie en 
teelthandelingen besproken worden. Tenslotte zal in hoofdstuk 6 de regelgeving voor de zaadproductie van 
groentegewassen aan de orde komen. 
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1.  Zaadteelt van akker- en tuinbouwgewassen 
 
 
De zaadteelt voor akker- en tuinbouwgewassen wordt tegenwoordig voor het overgrote deel uitgevoerd 
door veredelingsbedrijven.   Hierdoor is er bij de telers zelf een lacune ontstaan in de kennis van het telen 
van zaad. In dit hoofdstuk zal een algemene inleiding in de veredeling, selectie en werkwijze van de 
zaadteelt worden beschreven. 
 

1.1.  Algemene aspecten van de zaadteelt 
 
 
1.1.1.  Ras 
 
In de veredeling is het ras het eindproduct van de veredelaar. Onder ras wordt verstaan volgens artikel 2 
van de Zaaizaad- en Plantgoedwet (ZPW): een plantengroep binnen één botanische taxon van de laagst 
bekende rang, welke groep,  kan worden: 
Ø Gedefinieerd aan de hand van de expressie van de eigenschappen die het resultaat is van een bepaald 

genotype of een combinatie van genotypen; 
Ø Onderscheiden van elke plantengroep op grond van de expressie van tenminste één van die 

eigenschappen; 
Ø Beschouwd als eenheid, gezien zijn geschiktheid om onveranderd te worden vermeerderd. 
 
Binnen de definitie van een ras kennen we vier verschillende rastypen.  
Ø Kloonras: de nakomelingen zijn door vegetatieve vermeerdering tot stand gekomen, klonen zijn 

genetisch gelijk aan de moederplant (bijvoorbeeld aardappel en knoflook); 
Ø Lijnras: nakomelingen zijn door zelfbevruchting ontstaan. De rassen zijn meestal zeer homogeen, het 

ras blijft, afgezien van mutaties genetisch gelijk (bijvoorbeeld sla en komkommer); 
Ø Populatieras: het ras is kruisbestuivend en een populatieras is zonder selectie zeer heterogeen 

(bijvoorbeeld, kool, peen en ui); 
Ø Hybrideras: het ras is ontstaan door kruising van twee of meerdere homozygote ouderlijnen die sterk 

van elkaar verschillen. 
 
 
1.1.2. Groei en ontwikkeling 
 
Groei 
In de levenscyclus van een plant wordt onderscheid gemaakt tussen de vegetatieve en de generatieve fase. 
Onder de vegetatieve fase verstaan we de periode van ontkieming tot groei. Dit is de ongeslachtelijke fase. 
De generatieve fase is de periode van bloei tot zaadvorming, dit is de geslachtelijke fase.  
In de vegetatieve fase groeit de plant door celdeling en celstrekking. De celdeling vindt plaats in de zeer 
jonge cellen, waarna ze groter worden door celstrekking. De cellen die hierdoor ontstaan krijgen na verloop 
van tijd hun eigen functie (differentiatie). 
Met het vormen van de bloemen gaat de generatieve fase in. De mannelijke geslachtsdelen (de 
meeldraden) en de vrouwelijke geslachtsdelen (de stamper) zitten in de bloemen. De vorming van de 
geslachtscellen gebeurt in deze geslachtsorganen. In de meeldraden worden de stuifmeelkorrels gevormd. 
In de stamper worden de eicellen gevormd.  
 
Bloemproductie 
Voordat de plant overgaat tot het produceren van de bloemen moet hij door externe factoren gestimuleerd 
worden. We maken onderscheidt tussen vier types van bloemproductie: 
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Ø Eenjarige: de planten die hier tot gerekend worden bloeien en sterven in één jaar. Een voorbeeld 
hiervan is maïs; 

Ø Winterjarigen: deze groep planten zijn ontwikkeld in de late zomer of in de winter en bloeien in het 
opvolgende voorjaar. Een voorbeeld hiervan is wintertarwe; 

Ø Tweejarigen: de planten leven twee seizoenen. Meestal zijn ze gekarakteriseerd door de vegetatieve 
groei in het eerste groei-jaar en de generatieve groei in het tweede jaar. Voorbeelden zijn: kool peen en 
ui; 

Ø Meerjarigen: deze planten bloeien en produceren elk jaar zaad nadat ze de jeugdfase hebben 
doorlopen. Voorbeeld hiervan is de framboos. 

In al deze vier groepen hebben licht of de temperatuur een groot effect op de bloemaanleg. De éénjarige 
reageren sterk op de daglengte. We maken binnen deze groep dan ook onderscheid tussen korte dag, lange 
dag en dagneutrale planten. De andere drie groepen hebben een periode van kou nodig om tot de 
bloemaanleg over te gaan. De kou stimuleert de groeipunten om van ontwikkeling te veranderen tot 
geslachtelijk of een bloem als de temperaturen weer hoog zijn. 
 
 
 
1.1.3. Ongeslachtelijke en geslachtelijke voortplanting 
 
Bij de ongeslachtelijke voortplanting worden bepaalde groepjes cellen van de ouderplant na deling en 
differentiatie zelfstandig. Als de cellen zich ontwikkeld hebben kunnen ze uitgroeien tot nieuwe planten. 
Voorbeelden van vegetatief vermeerderde gewassen zijn: aardbei, aardappel, sjalot, knoflook, tulp en 
dahlia. De planten die door vegetatieve vermeerdering verkregen worden, worden kloon genoemd. Deze 
planten hebben dezelfde erfelijke aanleg als de moederplant, als er zich geen mutaties voorgedaan hebben.  
Bij de geslachtelijke voorplanting gaan we in principe uit van twee planten. Echter kan een plant zich ook 
geslachtelijk voortplanten door zelfbestuiving. Het kenmerk van de geslachtelijke voortplanting is dat er 
geslachtscellen worden gevormd in de bloem. De eicellen en de stuifmeelkorrels.  
 
 
1.1.4. Bestuiving en bevruchting 
 
Bij de bestuiving komt het stuifmeel op de stempel terecht. Indien het stuifmeel terechtkomt op de stempel 
van dezelfde bloem is er sprake van zelfbestuiving. Als het stuifmeel op de stempel terechtkomt van een 
andere bloem is er sprake van kruisbestuiving. Na de bestuiving vindt de bevruchting plaats. Hierbij 
versmelt de kern van een stuifmeelkorrel met een eicel. Ook hier wordt onderscheidt gemaakt tussen 
zelfbevruchting en kruisbevruchting. We kennen planten die uitsluitend zelfbevruchtend of 
kruisbevruchtend zijn. Ook zijn er planten die zichzelf kunnen bevruchten en tegelijk kruisbevruchter zijn. Bij 
kruisbestuiving moeten de stuifmeelkorrels van de ene bloem naar de stempel van een andere bloem 
worden overgebracht. Dit kan door de wind gedaan worden maar ook insecten spelen hierbij een 
belangrijke rol.  
 
Zoals al eerder beschreven, zijn peen, kool en ui alledrie kruisbestuivende gewassen. Er zijn verschillende 
oorzaken die kruisbestuiving bevorderen: 
Ø Tweehuizigheid: de plant heeft vrouwelijke of mannelijke bloemen (spinazie, asperge); 
Ø Eenhuizigheid: vrouwelijke en mannelijke bloemen zitten apart op de plant (augurk, komkommer); 
Ø Protandrie: het stuifmeel is eerder rijp dan de stempel ontvankelijk is (peen, ui); 
Ø Protogynie: de stempel is ontvankelijk voordat het stuifmeel rijp is (appel, peer); 
Ø Gincompatibiliteit: dit is een systeem waarmee zelfbevruchting wordt voorkomen. Een genetisch 

systeem waarbij de stuifmeelkorrels van planten niet kunnen kiemen op stempels of door kunnen 
dringen in de stijlen van planten met hetzelfde genotype voor de incompatibiliteitsallelen (koolsoorten, 
rode biet).  
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1.1.5. Erfelijkheid 
 
De erfelijke informatie van planten wordt van generatie naar generatie overgedragen doordat een plant 
ontstaat uit slecht één cel, de geslachtscel. Planten ontwikkelen zich door celdeling. De celdeling begint 
met de geslachtscel. In deze cel is al het erfelijke materiaal opgeslagen in de kern. In de celkern bevinden 
zich de chromosomen. Dit zijn lange ketens met erfelijk materiaal. De chromosomen zijn opgebouwd uit 
kleine deeltjes welke genen  worden genoemd. Elk gen bevat informatie voor één specifieke eigenschap. 
Soms worden eigenschappen door meerdere genen bepaald.  Elk soort heeft een vast aantal chromosomen 
wat per soort verschilt. De chromosomen komen in tweefout voor en liggen tegenover elkaar. Als de genen 
die op de chromosomen tegenover elkaar  liggen dezelfde eigenschap beïnvloeden worden deze allelen 
genoemd. De allelen worden vaak weergegeven met een letter. Bijvoorbeeld de rode bloemkleur is allel A 
en een gele bloemkleur allel a. Als de allelen de eigenschap op dezelfde wijze beïnvloeden is de plant 
homozygoot voor deze eigenschap. De plant heeft voor de bloemkleur de allelen AA (rood) of aa (geel). Als 
de allelen op een verschillende manier de bloemkleur beïnvloeden is de plant heterozygoot voor deze 
eigenschap. Nu heeft de plant de allelen Aa (rood). Waarbij de hoofdletter de dominante eigenschap is.  
 
Als de geslachtcellen (eicellen en zaadcellen) gevormd worden, worden de genen in enkelfout doorgegeven. 
Een geslachtcel bevat dus de helft van de chromosomen van een normale cel. Als een stuifmeelkorrel met 
een eicel versmelt (bij bijvoorbeeld kruising) heeft de cel weer de chromosomen in tweefout. Waarbij elk 
chromosoom afkomstig is van één van de ouderplanten.  
 
 

                                                           *                   Ouder 1             

Ouder 2 
 
 
          A                      a                                         A                          a 
 
 
 
 
Beide ouders zijn heterozygoot voor de eigenschap. Bij vorming van de geslachtcel zijn er drie 
mogelijkheden voor de totstandkoming van de uiting van deze eigenschap: AA, aA, en aa. 
         
 
          A                     A         A                    a             a                    a 
 
 
 
        

 Mogelijkheid 1              Mogelijkheid 2            Mogelijkheid 3 
 
Dus de plant kan voor deze eigenschap de allelen AA bezitten en heeft een rode bloemkleur, de allelen Aa 
bezitten en heeft een rode bloemkleur of de allelen aa en heeft een gele bloemkleur. Een plant die 
ontstaan is na kruising van ouders die beide een rode bloem hebben kan een gele bloem hebben.  
 
Er zijn eigenschappen die zich uiten alleen op basis van de erfelijke aanleg, zoals bloemkleur. Echter op veel 
eigenschappen heeft het milieu een grote invloed. Bijvoorbeeld een plant heeft de erfelijke aanleg om een 
bepaalde grootte te bereiken. Nu is de hoogte die de plant in werkelijkheid zal behalen afhankelijk van vele 
factoren zoals het weer, de bodem en de verzorging die de plant krijgt. Dus het fenotype (uiterlijke 
zichtbare) kenmerken van een plant is afhankelijk van de erfelijke aanleg en milieufactoren. 
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1.2.  Selectie 
 
 
1.2.1. Redenen voor selectie 
 
De vermeerdering van populatierassen kenmerkt zich door een genetische verandering over meerdere 
generaties. Indien er niet in het ras geselecteerd wordt, zal het ras naar verloop van tijd steeds heterogener 
worden. Dit is een ongewenste tendens omdat bij deze heterogeniteit van het ras ook negatieve 
eigenschappen zich meer en meer gaan tonen. En het ras uit zijn rasbeschrijving gaat lopen. 
 
De manier waarop geselecteerd wordt is afhankelijk van het doel van de selectie. Er kan onderscheid 
gemaakt worden tussen selectie bij vermeerdering en selectie bij kruisingen. In de volgende paragrafen 
worden deze doelen met hun manier van selecteren nader toegelicht. 
 

Redenen voor verwijderen van planten: 
Ø Zaden welke het resultaat zijn van kruisbestuiving tussen het 

zaadras en een andere competitief ras of wilde planten levert 
hybriden op. Deze zijn niet altijd in de eerste generatie te 
herkennen maar uiten zich beter in de tweede generatie; 

Ø Mutaties kunnen voorkomen. Dit laat zich goed zien doordat er een 
duidelijke verandering is opgetreden in het erfelijke materiaal; 

Ø Er kunnen per ongeluk zaden gemixt zijn met het bedoelde zaad; 
Ø Vreemde planten kunnen verschijnen als resultaat van eerdere 

praktijken op een perceel. 
 
Opties voor selectie: 
Ø Bewijzen van de vitaliteit van het zaad door selecteren van goed 

ontwikkelde planten en zaden; 
Ø Het verminderen van ziekten door het direct verwijderen van 

aangetaste planten en zaden; 
Ø Handhaven van de genetische kwaliteit van het ras; 
Ø Ras geschikt maken voor de locale omgevingsfactoren; 
Ø Verkrijgen van betere rassen. 

 
 
 
1.2.2. Selectiedoelen 
 
Instandhouding 
Bij de instandhouding van een ras is het doel van de selectie om het ras binnen zijn rasbeschrijving te 
houden. De planten moeten dus rasecht zijn. Rasechtheid is het begrip dat gegeven wordt aan de 
specifieke beschrijving van een ras. Een plant is rasecht als deze aan de beschrijving voldoet die aan een 
ras is toegekend. Bij de selectie worden de planten welke niet rasecht zijn verwijderd.  
 
Verbetering 
Om een ras te verbeteren d.m.v. selectie wordt er gebruik gemaakt van het feit dat de uiterlijke kenmerken 
van een gewas niet alleen genetisch bepaald zijn maar ook deels afhankelijk zijn van het milieu. Door de 
selectie blijven die planten over die het op het desbetreffende bedrijf goed doen.  
 



 12

Kruisingen 
Bij het maken van kruisingen voor het ontwikkelen van een nieuw ras kan op verschillende manieren 
gedaan worden. Men kan alleen twee planten met elkaar kruisen door deze apart af te laten bloeien. Maar 
meestal worden na selectie in het ras, meerdere rassen door elkaar gezet om deze kruislings te bestuiven.  
 
 
1.2.3. Manier van selectie 
 
Bij kruisbestuivende gewassen wordt er gebruik gemaakt van massaselectie en  familieselectie.  
 
Massaselectie 
Bij massa selectie worden de planten 
individueel beoordeeld en het zaad 
wordt gezamenlijk geoogst.  
Ø Positieve massaselectie: er is een 

hoge selectiedruk. Een klein deel 
van de planten wordt eruit 
geselecteerd en gebruikt voor 
vermeerdering (zie afbeelding 2.1) 

Ø Negatieve massaselectie: de 
selectie druk is milder. Een relatief 
klein gedeelte van de planten 
worden verwijderd. De 
overgebleven planten worden 
gebruikt voor vermeerdering. 

 

      Afbeelding 2.1 positieve massaselectie 
 
 
Familieselectie 
Bij de familieselectie worden de families beoordeeld en niet de planten individueel. We maken onderscheid 
tussen: 
Ø Half sib familieselectie; 
Ø Full sib familieselectie. 
 
Half sib familieselectie 
Na de bestuiving wordt het zaad van iedere plant apart geoogst. Dit wordt een half sib familie genoemd 
(HS familie). De moederplant is bekend terwijl het stuifmeel uit de hele populatie afkomstig kan zijn. De 
nakomelingen zijn dus half broertjes en zusjes. Het volgende jaar wordt elke HS familie uitgezaaid en 
opgekweekt. Tijdens het groeiseizoen worden alle families die onvoldoende scoren in zijn geheel verwijderd. 
Waarna in het volgende seizoen van elke overgebleven familie de beste planten uitgezocht wordt. Deze 
worden door elkaar op het veld gezet om gezamenlijk tot bloei te komen. Het zaad wordt per plant apart 
geoogst. En de voorafgaande procedure wordt herhaald tot het eindproduct aan de verwachtingen voldoet. 
(Zie afbeelding 2.2)  
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   Afbeelding 2.2 Half sib familieselectie 
 
Full sib familieselectie 
Bij deze methode worden goede planten uit een raspopulatie paarsgewijs gekruist. Het zaad wordt apart 
geoogst. Nu zijn beide ouders bekend. Van elke familie worden de beste planten uitgezocht en er vinden 
weer paarsgewijze kruisingen plaats. Waarbij de te kruisen planten bij voorkeur tot verschillende families 
behoren. 
 
1.2.4. Selectie in de praktijk 
 
Ø De toepassing van positieve massaselectie kan verschillende redenen gedaan worden. Ten eerste kan 

de positieve massa selecte een natuurlijke selectie zijn. De groeiomstandigheden voor een gewas waren 
niet optimaal (bijvoorbeeld ongunstig weer of een ziekte aantasting). Hierdoor is er maar een klein 
percentage planten aan de gestelde eisen voldoen. Deze planten zijn dus in staat om onder zulke 
omstandigheden toch  

Ø tot een goed resultaat te komen. Het gewas heeft zich als ware zelf uitgeselecteerd. Een andere 
toepassing van positieve massaselectie is het selecteren van een klein percentage planten uit een ras 
welke men wil gebruiken voor het maken van kruisingen.   

Ø De vermeerdering van het zaad: hierbij wordt alleen een negatieve massaselectie uitgevoerd. Alleen de 
afwijkende planten worden verwijderd. 

Ø Verbetering van een ras door selectie. Hiervoor wordt meestal de half sib methode gebruikt. Het grote 
voordeel van deze methode boven de massaselectie is dat nu niet een goede plant beoordeeld wordt. 
Maar een hele lijn nakomeling, waarvan het genetische materiaal voor de helft hetzelfde is (de moeder 
is immers steeds hetzelfde). Deze manier is hierom veel effectiever dan de massaselectie en het 
gewenste eindresultaat wordt veel sneller bereikt. 

Ø Maken van kruisingen: hiervoor wordt er meestal gebruik gemaakt van familieselectie. 
 
 
1.2.5. Stadia waarin er verwijderd wordt 
 
De niet rasechte typen laten niet altijd hun kenmerken zien gedurende het hele groeiseizoen van de plant. 
Het is daarom noodzakelijk om elke plant in de verschillende groeistadia te bekijken. 
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Ø Selectie vindt dus gedurende het vermeerderingsproces veelvuldig plaats. Er zijn verschillende manieren 
van selecteren: 

Ø Selectie van het zaad voor het zaaien, gezonde en rasechte zaden van de bulk; 
Ø Selectie van het zaad na de oogst, maar voor het dorsen en de bewaring; 
Ø Selectie van de planten op het einde van het seizoen, er kan zo apart geoogst worden, bijvoorbeeld 

delen van het veld; 
Ø Selectie van de planten, net voor de oogst, planten markeren en apart oogsten; 
Ø Markeren van goed uitziende planten tijdens het groeseizoen waarbij de slechte planten tegelijkertijd 

uit het veld worden verwijderd; 
Ø Selectie van een zaadproductieveld ter vergelijking van een commercieel productieveld, dit in 

combinatie van het verwijderen van niet rasechte en zieke planten; 
Ø Selectie door het toepassen van verschillende milieu factoren. 
 

 
 

 
   Afbeelding 2.3 Selectie in de practijk 
 
 
Praktische punten voor het selecteren op het veld: 
Ø De planten moet op een wijze geteeld worden dat elke plant afzonderlijk bekeken kan worden. Een 

kleine plant met afwijkende eigenschappen kan namelijk uit het zicht gehouden worden door een grote 
raseigen plant; 

Ø Loop systematisch door het gewas zodat elke plant is bekeken; 
Ø Verwijder de gehele plant welke niet rasecht is. In plaats van de afwijkende plantendelen; 
Ø Voor zover mogelijk inspecteer de planten met de zon in de rug; 
Ø De niet rasechte planten moeten verwijderd worden voor de bloei; 
Ø Houdt bij wat er van het veld is verwijderd; 
Ø Verwijder onkruiden en wilde planten die mogelijk kruisbestuivers zijn van het gewas; 
Ø Verwijderd gewassen en onkruiden die geïnfecteerd zijn met een zaadziekten. 

 
1.2.6.  Kanttekeningen bij de selectie 
 
Ø Het zaad kan gegroeid zijn op een plant, welke bij kans op een goede plek heeft gestaan, boven op 

een klodder mest bijvoorbeeld. Selectie heeft dus niet altijd plaats gevonden op genetische basis. 
Ø Het zaad kan van een hele groeikrachtige plant afkomen, welke aangepast is op de heersende 

omstandigheden van dat betreffende jaar, wel op genetische basis; 
Ø Het zaad kan ontwikkeld zijn op een plant welke laat rijp is of zijn buurtbewoners weg heeft gedrukt; 
Ø Het zaad kan van een plant afkomen welke deels aangevroten is en zijn energie niet meer heeft hoeven 

te verdelen. 
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1.3. Teelttechnische aspecten  
 
Om zaad te kunnen telen van een dusdanige kwaliteit is een moederplant nodig van een prima kwaliteit. 
Sommige gewassen produceren in één jaar al hun zaad terwijl andere er meerdere jaren over doen. Bij een 
tweejarig gewas is de teeltwijze die voor het eerste jaar van de zaadteelt gebruikt wordt grotendeels gelijk 
aan de teeltwijze van een gewas voor de consumptieteelt. De verschillen uiten zich in het tweede jaar. 
 
1.3.1. Bodem en grondbewerking 
 
De bodem is het uitgangspunt voor de zaadteelt. Aan de bodem worden net als bij de gewone teelt van 
cultuurgewassen voor elk gewas specifieke eisen gesteld. In het algemeen kan er gesteld worden dat de 
bodem:  
Ø In een goede bemestingstoestand verkeert. Bij meerjarige gewassen moet er voor gezorgd worden dat 

het gewas in het eerste jaar niet te geil wordt. Omdat ze dan meer vatbaar zijn voor vorst en vaak 
minder houdbaar zijn. Stikstof is een belangrijk element in de bemesting. Te veel stikstof kan de 
afrijping vertragen en het gewas gevoeliger maken voor allerlei ziekten. Bij te weinig stikstof zal de 
zaadopbrengst aanzienlijk lager uitvallen.   

Ø Voldoende vochthoudend is maar daarbij ook goed doorlatend is. Een tekort aan water geeft kans op 
vroegtijdige afsterving van een plant. Het zaad is daardoor noodrijp en heeft een veel mindere 
kwaliteit dan als het onder normale omstandigheden afgerijpt is. Teveel vocht is daar in tegen ook niet 
gunstig. Te veel vocht in de grond heeft als gevolg een late afrijping.   

Ø Ligging van het veld moet vlak zijn. Aangezien hogere en lagere stukken land een verschil geven in het 
moment van afrijping, is dit oogsttechnisch niet bevorderlijk. 

Ø Weinig onkruid zaden bezit. Spreekt voor zich. Zaad vermengd met onkruidzaden heeft geen 
handelswaarde meer. Gedurende de teelt is het belangrijk om het gewas onkruidvrij te houden. Omdat 
het gewas veel sneller droogt als het onkruidvrij staat en zo schimmelziekten en aantastingen minder 
kans maken. 

 
1.3.2. Isolatie 
 
Om verbastering van rassen te voorkomen moet het ras waarvan zaad geteeld wordt geïsoleerd staan. Dit 
isoleren kan op verschillende wijzen gebeuren.  
De gemakkelijkste  manier is het toepassen van afstand. Hierbij worden de rassen (gewassen) niet binnen 
een bepaalde afstand geteeld met de rassen (gewassen) waarmee verbastering kan optreden. Ook moeten 
onkruiden waarbij de kans op verbastering bestaat binnen deze bepaalde afstand verwijderd zijn. Bij het 
toepassen van afstand dient men er rekening mee te houden of een gewas kruis of wind bestuivend is. De 
isolatie afstanden voor de gewassen zijn in de desbetreffende hoofdstukken beschreven.  
 
 
Een andere manier van isoleren is het plaatsen van gazenkooien rondom de planten. Dit is noodzakelijk als 
er van meerdere rassen zaad geteeld wordt of als men bepaalde selecties met elkaar wil kruisen. Het nadeel 
van het plaatsen van kooien om een (groep) planten is het extra werk bij de bestuiving. Voor 
insectenbestuivers zullen er insecten (vliegen of hommels) in de kooi uit gezet moet worden en deze zullen 
ook in stand gehouden moeten worden. Bij wind bestuivende gewassen is het bevruchten met de hand 
soms noodzakelijk. 
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Afbeelding 2.4 isolatie in gazen tunnels 

       
Afbeelding 2.5 isolatie van een enkele plant 

 
 
1.3.3. Opbinden van het gewas 
 
Wanneer de bloemstengels gevormd worden is het raadzaam om de planten op te binden. Omdat het 
gewas topzwaar wordt en gaat legeren. Door het gewas op te binden kan de wind er beter door en droogt 
het sneller op waardoor schimmels minder in de hand gewerkt worden. Daarbij voorkomt het opbinden van 
het gewas dat het zaad van de plant op de grond hangt of tussen het onkruidzaad zit. 
Het opbinden van het gewas kan gedaan worden door  palen of stevige stokken in de gewasrijen te 
plaatsen. Om die stokken wordt dan touw gebonden, zodat het gewas zich tussen het touw bevindt. Het 
opbinden kan op meerdere hoogtes herhaald worden, naar mate het gewas zich ontwikkelt. 
 
1.3.4. De oogst 
 
Het bepalen van het juiste tijdstip voor de oogst van het zaad is niet gemakkelijk te bepalen. Bij een te 
vroege oogst zijn de zaden nog niet volledig uitgegroeid en de hoeveelheid reserve voedsel die in het zaad 
opgeslagen wordt niet voldoende, wat rimpeling van het zaad tot gevolg heeft. Indien men te lang wacht 
met het oogsten van een zaad is de kans groot dat de plant al een deel van het zaad heeft laten vallen. 
Hetgeen tot een hinderlijke opslag in de grond kan zorgen. Er worden de volgende fasen onderscheiden bij 
het afrijpen van het zaad (Mallekote 1949); 
Ø Melkrijpheid: het gewas heeft nog een groene kleur, in het onderste gedeelte iets geelachtig; 
Ø Geelrijpheid: de gele kleur overheerst en gaat over in; 
Ø Volrijpheid: de plant sterft af, de zaden zijn nog niet geheel hard; 
Ø Doodrijpheid: de zaden zitten los in de vruchten en zijn tamelijk hard. 
 
Tijdens het rijpen ondergaan de planten grote veranderingen. Er wordt veel vocht afgestaan en  vindt een 
verplaatsing van stoffen van de bladeren en de stengels naar de vruchten en de  zaden plaats. Het 
probleem bij het vaststellen van het oogstmoment voor het zaad is dat de zaden van de gehele plant niet 
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op hetzelfde moment afrijpen. Er moet op het meest gunstige moment geoogst worden. Voor een deel van 
de zaden is dat te vroeg en voor een ander gedeelte is dat te laat. Soms wordt er dan ook in gedeelten 
geoogst. Indien men van plan is om in gedeelten te gaan oogsten is het handig om bij het planten van het 
gewas zogenaamde plukpaden over te laten. 
 
Bij het oogsten van het zaad worden de zaadstengels afgesneden. Er dient bij het moment van de oogst 
rekening gehouden te worden met dat bij zonnig en warm weer de hauwen van verschillende 
kruisbloemigen zich ligt openen (koolsoorten, karwij, mosterd en raapzaad). Bij deze gewassen kan er het 
beste vroeg in de morgen oogsten wanneer het gewas nog nat is van dauw of bij betrokken lucht. 
 
1.3.5. Drogen 
 
Na de oogst moet het zaad eerst nog enige tijd drogen en na rijpen. Dit gebeurt door het geoogste product 
voor een periode bloot te stellen aan wind en zon. In deze periode wordt er wat vocht afgevoerd en 
voedingsstoffen uit de plant naar de zaden getransporteerd. Deze voedingsstoffen worden als reserve 
voedsel opgeslagen voor de ontwikkeling van de nieuwe kiem na uitzaaiing.  
Belangrijk in deze periode van narijpen en drogen is het weer. Bij droog weer kan het gewas eerst enige tijd 
op het land blijven liggen. Als men het gewas verzameld heeft zijn er verschillende manieren om het gewas 
na te laten rijpen en te drogen: 
Hokken, dit is een zeer eenvoudige manier. De planten worden in hopen met de toppen naar boven in 
ronde hopen geplaatst. Om de hopen worden enige touwen gebonden i.v.m. de wind. Om het geheel 
steviger te maken kan men ook nog stokken door de hopen steken. Om optrekken van het bodemvocht kan 
er eerst wat stro op de bodem geplaatst worden. Gewassen die zich voor deze manier lenen zijn: tuinbonen, 
selderie, spinazie en peen. 
Ruiters, deze worden gewoonlijk bij koolgewassen en erwten gebruikt. Het grote voordeel van ruiters is dat 
de wind eronder kan en het gewas niet met de grond in aanraking komt. Het is aan te raden om een kap 
boven op de ruiters te plaatsen. 
Keet, deze wordt gebruikt voor peen, ui en prei. Een keet bestaat uit twee loodrechte wanden van 
rietmatten. Tegen de rietmatten zijn palen bevestigd. De afstand tussen de rietmatten is 20 a 30 cm. 
Tussen de matten worden zoldertjes aangebracht en van boven af  wordt het geheel dichtgemaakt met riet. 
Ook kan het geoogste product uitgespreid of opgehangen worden op een droge en goed geventileerde 
plek. Bijvoorbeeld een zolder of uitspreiden in de kas.  
 
1.3.6. Dorsen 
 
Er kan gedorst worden als het zaad voldoende 
nagedroogd en nagerijpt is. Als het zaad niet 
voldoende droog is kan het zaad licht kneuzen. 
En bij te droog dorsen kan het zaad beschadigen 
zodat het geen waarde meer heeft. Sommige 
gewassen zoals wortelzaad laten zich moeilijk 
dorsen en deze moeten dan ook meerdere keren 
door de machine worden gehaald. In afbeelding 
2.6 is te zien hoe afgerijpte houtjes van kool door 
de dorsmachine gaan. 
 

 
 

       Afbeelding 2.6 dorsen van koolzaad 

1.3.7. Schonen 
 
Na het dorsen moet het zaad geschoond worden omdat er stukjes stengel, blaadjes, delen van de 
vruchtwanden grond etc. tussen het zaad zit. Het schonen van het zaad kan gedaan worden door: 
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Zeven, hierbij maakt men gebruik van het verschil in afmetingen. Met name de dikte van het zaad. Voor 
bijna elk zaadsoort is een andere zeef nodig. 
Wind, hierbij wordt er gebruik gemaakt van de eigenschappen verschil in gewicht, verschil in oppervlakte 
en verschil in soortelijk gewicht. 
Doekenmachines, hierbij wordt er gebruik gemaakt van de eigenschap verschil in wrijving. 
Handmatig onregelmatigheden verwijderen (bijvoorbeeld via een leesband). 
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2. Ui 
 
 
De zaaiui kent een tweejarige cyclus om van zaad weer tot zaad te komen. In deze cyclus zijn verschillende 
stadia te onderscheiden. In het eerste seizoen ontkiemt het zaad en groeit de plant vegetatief. Na een 
periode van rust groeit de plant in het tweede jaar generatief. De bloemen worden gevormd en de 
bestuiving vindt plaats. Waarna het zaad zich zet, afrijpt en geoogst kan worden. In dit hoofdstuk is 
zaadteelt van de zaaiui beschreven. 
 
 

2.1. Groei en ontwikkeling 
 
2.1.1. Ontwikkeling 
 
De ontwikkeling van de zaaiui over twee jaar is schematisch weergegeven in afbeelding 3.1 A t/ m P. De 
factoren die van invloed zijn op de groei en ontwikkeling van de zaaiui zijn weergegeven in tabel 1. 
 
 

 

  
 
 
 

 

A Ontkieming 

B Loepstadium, na ontkieming in de 
bodem. Het kiemblad verschijnt als een 
loep of hoek net boven het 
grondoppervlak 

C “Vlagstadia” 

D Verschijning van het eerste blad 

E Tweede blad verschijnt 

F Derde blad verschijnt 

G Vierde blad verschijnt 

H Vijfde blad verschijnt 

I Zevende blad verschijnt en het eerste 
blad sterft af 

J Tiende blad verschijnt terwijl het tweede 
en derde blad afsterft. De bol begint 
zich te ontwikkelen 

Afbeelding 1 (A t/ m I) groei en ontwikkeling van de zaaiui 
(Bron: UPOV 1999) 
 
 



 

 
  

 

 

 

 
K Strijken van het loof 

L Bol is oogstrijp 

M Bol begint uit te lopen in bewaring, 
wortelontwikkeling of verschijning van  
scheut op de top 

N Bladeren worden gevormd 

O Spleten van de stengel 

P Opengaan van de bloemen 

 
Afbeelding 3.1 vervolg (J t/ m P) groei en ontwikkeling van de zaaiui 
(Bron: UPOV 1999) 
 
 
Tabel 1: Invloed van de temperatuur en andere factoren op de ontwikkeling van de zaaiui  
 
Stadia Temperatuur (° C) Andere belangrijke factoren 
 Optimum Gebied  
Ontkieming 25 0-37 Water en beluchting 
Opkomst 20-25 3-37 Water en beluchting 
Vegetatieve groei 20-25 10-35 Licht, water, nutriënten, en daglengte korte 

dan voor de bolvorming 
Vernalisatie 7-12 2-17 In groeiende plant laag stikstof, hoog 

koolstofdioxide en lange dag 
Bloemaanleg ontwikkeling 
in bol of plant 

15-17 10-18 Normaal stikstof gehalte (in groeiende 
plant) lange dag 

Steel verlenging 25-30 15-40  
Anthesis 25-30 15-35 Bloemetjes openen in daglicht 
Bestuiving 27 15-43 RV <70% bevorderd loslaten van de pollen 
Zaad ontwikkeling 25-30 15-43 50° C is dodelijk 

 
Bron Brewster (1994) 
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2.1.2.  Bloei  
  
De bloeiwijze van ui is een ovale bloemenscherm (15.2-20.3 cm) kruislings op de top en heeft 50 tot 2000 
bloemetjes. 9afbeelding 3. Elk bloemetje is ongeveer 3 tot 4 mm lang en heeft 6 meeldraden. Deze zijn 
verdeeld in twee kransen van elk drie meeldraden. De helmknoppen van de binnenste krans openen als 
eerste en laten hun pollen los op onregelmatige tijdstippen. Gevolgd door de buitenste krans. De periode 
van het loslaten van de pollen is 24 a 36 uur. De meeste pollen worden losgelaten tussen negen uur in de 
morgen en 5 uur ‘s middags op de eerste dag dat de bloem open is. Er zijn honingklieren op de basis van 
de meeldraden van de binnenste krans. Nadat alle pollen zijn losgelaten, bereikt de stijl zijn maximale 
lengte wordt ontvankelijk. Het gedrag van de individuele bloemen ontmoedigt zelfbestuiving. Omdat een 
bloemenscherm veel bloempjes in verschillende stadia van ontwikkeling bevat is het mogelijk dat er 
zelfbestuiving plaats vindt. De stempel blijft ontvankelijk gedurende een dag of zes. Het vermogen van 
pollen om te ontkiemen op de stempel neemt af vanaf de eerste dag. Pollen zijn meer beschikbaar in de 
morgen dan in de middag. Alleen een paar bloempjes van een bloemscherm gaat open op het moment van 
de start van de bloei. Het aantal neemt geleidelijk toe tot volledige bloei, wanneer er 50 of meer bloempjes 
open zijn. Een veld met uien kan in verschillende stadia van bloei verkeren gedurende 30 dagen. 
 
Het zaad 
Het uienzaad heeft drie zijden. Het zaad is ongeveer 3 – 3.5mm lang. De buitenkant is gerimpeld. Het zaad 
is stomp, vettig en heeft aan één zijde een ingedrukt litteken. Het zaad is zwart. 
 

Afbeelding 3.2 Bloeiwijze ui    Afbeelding 3.3. uienzaad in zaaddoosjes 
 

2.2. Planteigenschappen 
 
De uikarakteristieken zoals die gebruikt worden voor het maken van rasbeschrijvingen van ui staan 
hieronder beschreven. (Bron UPOV 1999). 
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Loof: 
Ø Lengte: kort, gemiddeld of lang; 
Ø Houding: recht of half recht. 
Blad: 
Ø Holheid; afwezig, zwak, gemiddeld of sterk; 
Ø Maximale diameter: smal, gemiddeld of breed; 
Ø Waslaag: afwezig of aanwezig; 
Ø Kleur: licht groen, groen, donkergroen of blauwachtig groen. 
Bol: 
Ø Grootte; klein, gemiddeld of groot; 
Ø Hoogte: laag, gemiddeld of hoog; 
Ø Diameter: klein, gemiddeld of breed; 
Ø Vorm: de verschillende uienvormen staan beschreven in afbeelding 3.4 uienvormen. 
 

Afbeelding 3.4 Uienvormen  
Elliptisch (1), eivormig (2), hoog rond (3), rond (4), breed eivormig (5), breedschouderig (6); rombisch (7) plat 
elliptisch (8) of zeer plat elliptisch (9)  
(UPOV 1999) 
 
Ø Huiddikte: dun, gemiddeld of dik; 
Ø Basiskleur van de huid: wit, strogeel, geel, vaal bruinachtig geel, donkergeel, groenig geel, brons, oker, 

oranje bruin, brons, oranje rood, brons rood, roodachtig bruin of donkerrood; 
Ø Huidvastheid: los, gemiddeld of vast; 
Ø Dikheid van de ringen; dun, gemiddeld of dik; 
Ø Hardheid van de ui: zacht, gemiddeld of hard; 
Ø Kleur van de ui: wit, rood paars; 
Ø Plaats van de wortelaanhechting: diep, plat of erbovenop; 
Ø Diameter van de wortelaanhechting; klein, gemiddeld of groot; 
Ø Aantal groeikernen aanwezig in het najaar voor de bewaring: één, twee drie of meer dan drie; 
Ø Kleur van de huid van de ringen: afwezig, groenig of roodachtig; 
Ø Dwarsdoorsnede: symmetrisch of asymmetrisch; 
Ø Droge stof gehalte: laag, gemiddeld of hoog; 
Ø Tijdstip van oogstrijpheid: vroeg, gemiddeld of laat. 
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2.3. Selectie 
 
 
Zonder selectie hebben uien de tendens om na verloop van tijd zachter en platter te gaan worden. Ook 
zullen ze meerdere groeicentra gaan vormen. Dit zijn ongewenste raseigenschappen, tenzij een plat 
uientype gewenst is. 
 
Tijdens de selectie worden de uien die niet rasecht zijn verwijderd. De uien met niet gewenste 
raskenmerken worden tegelijkertijd verwijderd. De selectie vindt zowel op het veld als voor en na de 
bewaring plaats.  
 
2.3.1. Selectiekenmerken 
 
Selectie in het veld: tijdens het groeiseizoen kan er op de volgende kenmerken geselecteerd worden: 
Ø Rasechtheid; 
Ø Bladkleur, bladhoeveelheid en bladsterkte gedurende groei; 
Ø Tijdstip van rijpheid; 
Ø Resistentie tegen ziekten (bijvoorbeeld valse meeldauw). 
 
Selectie bij de oogst of voordat de uien de bewaring ingaan: 
Ø Rasechtheid; 
Ø Bolgrootte; 
Ø Bolvorm; 
Ø Bolkleur; 
Ø Diknekken; 
Ø Gezondheid van de ui. 
 
Selectie na de bewaring voor het uitplanten: 
 
Ø Bewaarbaarheid;   
Ø Hardheid; 
Ø Hoeveelheid huiden; 
Ø Huidvastheid en kale uien; 
Ø Vorm en grootte van de ui; 
Ø Bewaringsziekten; 
Ø Aantal ringen; 
Ø Spruitrust; 
Ø Wortelhoeveelheid. 

 
Afbeelding 3.5 uien na de bewaring klaar voor de selectie

Selectie op het veld voor de bloei: 
Ø Vroegtijdige bloei. 
 
Selectie bij het begin van de bloei: 
Ø Bloemaanleg; 
Ø Bloemeigenschappen; 
Ø Infecties. 
 
 
Na de bewaring vindt de strengste selectie plaats. Hierbij wordt immers bepaald welke uien terug geplant 
gaan worden om het zaad van te winnen. Bij deze selectie is het dan ook zinvol om van elke ui welke terug 
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geplant gaan worden de kenmerken te noteren. En bij elke ui op het veld een bordje neer te zetten. Van de 
elite uien die het ook erg goed in de bewaring deden kan dan eventueel het zaad apart geoogst gaan 
worden. (Half sib familieselectie) 
 
Bij de selectie na de bewaring worden de uien op ongeveer twee derde losgesneden. Hierbij mag het 
groeipunt niet beschadigd worden. Op deze manier kan ook de binnenkant van de ui beoordeeld worden. 
Om te bepalen of de ui aanleg heeft om zich te gaan splitsen worden de ringen geteld. Het aantal 
volledige ringen is een indicatie voor de aanleg van het splitsen van de ui. Het aantal volledig rondlopende 
ringen dient ten minste drie te zijn, (zie afbeelding 3.6). 
 
 

 
 Afbeelding 3.6 uienringen 
 
 

2.4. Methoden voor de vermeerdering 
 
2.4.1. Verschillende vermeerderingsmethoden 
 
Voor de productie van uienzaad kunnen er twee verschillende methoden toegepast worden. De eerste 
methode is de van zaad tot zaad methode. Hierbij blijven de planten gedurende het hele groeiseizoen op 
het veld. Deze methode is een optie voor uienrassen welke zich moeilijk laten bewaren. Een andere 
methode is de van bol tot zaad methode. Bij deze methode wordt er eerst een uienbol geteeld. De bol 
wordt gedurende de winter van het veld gehaald en opgeslagen. En in het voorjaar weer terug geplant te 
worden voor de zaadproductie. 
 
Van zaad tot zaad 
Bij deze methode worden de onrijpe planten tot bloeien aangezet. Hierbij maakt de plant niet eerst een 
bol. De planten moeten minimaal vier bladeren hebben. De bladeren moeten een diameter van ongeveer 
0.85 cm hebben. Bij blootstellingen aan temperaturen van minder dan 7°C wordt de bloei aangezet. Een 
periode van 7 tot 10 aaneengesloten dagen met temperaturen beneden de 7°C is voldoende om de 
uienplant te laten bloeien. Er kan ook met een langere periode volstaan worden bij temperaturen van 
10°C.  
Er moet dus op een tijdstip gezaaid worden dat de plant de juiste grootte heeft bereikt om in de winter tot 
bloei aangezet te kunnen worden. Deze methode is minder bewerkelijk dan de van bol tot zaad methode. 
Echter een groot nadeel is de mogelijkheden tot selectie. De planten vormen immers geen bol. Deze kan 
dus niet beoordeeld worden terwijl het wel een van het belangrijkste beoordelingscriterium is. De productie 



 25

van uienzaad wordt dan ook nauwelijks op deze manier gedaan omdat er simpel weg geen selectie van de 
bol plaats kan vinden. 
 
 
Van bol tot zaad 
 
Eerste jaar 
In het eerste jaar vindt de teelt van de bollen plaats. De handelswijze van het eerste jaar in de zaadteelt is 
gelijk aan die van de teelt van de consumptie ui. Hiervoor wordt verwezen naar teelthandleidingen van ui. 
Er wordt vanaf half maart tot half april gezaaid. De zaaidichtheid is vaak iets groter dan bij de 
consumptieteelt om een iets kleinere bol te krijgen. Gedurende het groeiseizoen vindt er ten minste één 
selectieronde plaats. Waarbij de ongewenste uien verwijderd worden. Ook kunnen hier de uien die er echt 
uitspringen gemarkeerd worden zodat ze later apart bewaard kunnen worden. Bij de oogst kan er nog 
geselecteerd worden voordat de uien de bewaring in gaan. 
 
Bewaring 
Nadat de uien gedroogd zijn worden ze opgeslagen om bewaard te worden gedurende de winter. Uien 
hebben een periode van kou nodig om tot bloei te worden aangezet. De uien kunnen in de schuur bewaard 
worden of op een goed geventileerde zolder. Indien ze in bakken op elkaar gestapeld worden is het goed 
om ze een keer van positie te wisselen omdat de lucht onderin de stapel anders kan zijn dan bovenin. 
 
Tweede jaar 
In het voorjaar als de omstandigheden gunstig zijn worden de bollen na een grondige selectie terug op het 
veld geplant. Hierbij moet er in acht genomen worden dat er tenminste 100 bollen over moeten blijven om 
terug geplant te worden. Omdat anders de kans op inteeltdepressie toeneemt. 
De bollen worden ongeveer 10 cm diep in de grond geplaatst waarbij er ongeveer 11 bollen per vierkante 
meter geplaatst worden. De uien moeten in een vierkant plantverband geplant worden en niet in 1 lange rij 
om de bestuiving te bevorderen. 
 
2.4.2. Bestuiving 
 
Een afzonderlijke bloem kan zichzelf niet bestuiven. Stuifmeelkorrels moeten van een andere bloem komen 
van de scherm of een andere scherm. Ui is gedeeltelijk zelfbestuivend, maar kruisbestuiving is gebruikelijk 
in zaadvaste rassen.  
De honingbij is het beste in staat om de ui te bestuiven. Echter is de uienplant niet echt aantrekkelijk voor 
de bij.  
Indien de isolatie gebeurd door het in acht nemen van afstand is het uit ervaringen is gebleken dat het niet 
nodig is om insecten uit te zetten op het perceel. De bestuiving is zo voldoende. Indien er geïsoleerd wordt 
door het plaatsen van isoleringmateriaal dan moeten er insecten uitgezet worden. Hiervoor worden in de 
praktijk vliegenpoppen uitgezet in de kooien.   
 
2.4.3. Isolatie 
 
Omdat de ui door insecten bestoven wordt moeten om verbasteringen in het te vermeerderen ras te 
voorkomen de volgende isolaties in acht genomen worden: 
Ø Tussen uien van rode rassen en uien van andere rassen 600m; 
Ø Tussen uien van witte rassen en uien van andere rassen 600m; 
Ø Tussen uien van verschillende grondrassen van dezelfde kleur 400m; 
Ø Tussen uien van gele rassen en uien van bruine rassen 400m; 
Ø Tussen uien van rassen of typen van een zelfde grondras welke duidelijk van elkaar verschillen 200m; 
Ø Tussen uien van selecties van een zelfde ras welke duidelijk van elkaar verschillen 50m. 
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2.4.4. Oogst  
 
De oogst valt doorgaans in september. Het gewas is rijp als de eerste zaaddoosjes open beginnen te gaan. 
De stengels en de zaaddoosjes worden dan wit. De zaden zijn dan zwart. De schermen en de afzonderlijke 
bloemen zijn niet tegelijkertijd rijp en er wordt dan ook vaak twee of drie keer geoogst. Na de oogst moet 
het materiaal goed gedroogd worden. Kunstmatig nadrogen kan indien de temperatuur niet hoger wordt 
opgevoerd dan 30°C. Er wordt gedorst als het materiaal goed droog is. 
 
2.4.5. Ziekten 
 
De belangrijkste ziekten tijdens de teelt zijn: valse meeldauw, mozaïek, grauwe schimmel en uienmot.  
Ø Koprot (Botrytis allii) kan bolvormige schermen doen uitvallen. Ook kan het de zaadstengel van 

bovenaf aantasten (gaat met zaad over); 
Ø Valse meeldauw ( Peronospora destructor) uit zich op de zaadstengels als ovale witachtige vlekken. In 

een later stadia knikken de stengels door en op de afstervende delen ontwikkeld zich zwartzwam.  
Ø Mozaïekvirus geeft de planten een dwergachtig voorkomen. Dit komt doordat de zaadstengels klein 

blijven, gekromd zijn. Ze hebben dan gele strepen. Het virus gaat niet in het zaad over. Maar de 
zaadopbrengst neemt wel af. 
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3. Zaadteelt van witte en rode kool 
 
De zaadteelt van kool is een tweejarige cyclus. In het eerste jaar wordt de kool geteeld en in het tweede 
teeltjaar vindt de zaadproductie plaats. In dit hoofdstuk wordt de zaadteelt van kool beschreven. 
 

3.1. Groei en ontwikkeling 
 
3.1.1. Ontwikkeling van de kool 
 
In de groei en ontwikkeling van de kool kunnen we de volgende stadia onderscheiden: 
Ø Kieming: In het stadium van de kieming vinden achtereenvolgens de volgende ontwikkelingen plaats: 
Ø Zaaien; 
Ø Zwellen van het zaad door vochtopname; 
Ø Worteltje verschijnt uit het zaad; 
Ø Cotylen verschijnen uit het zaad. 

Ø Vestiging, in dit stadia vindt de vestiging van de zaailing plaats: 
Ø Cotylen komen boven de grond; 
Ø Cotylen ontvouwen zich. 

Ø Bladaanleg, de bladeren ontwikkelen zich: 
Ø Eerste blad verschijnt; 
Ø Eerste blad is volledig ontvouwen; 
Ø Laatste blad met een volledig ontvouwen bladschijf verschijnt; 
Ø Verdere bladafsplitsing en groei. 

Ø Koolvorming: dit stadium wordt bereikt als de nieuw gevormde bladeren niet langer rechtop staan 
maar in de lengte gebogen en met de bovenrand van het blad over elkaar heen gebogen staan. 
Ø Plant vormt een losse, min of meer bolvormige kool, ongeveer even breed en even hoog, de 

buitenste bladeren van de kool sluiten niet aan elkaar aan; 
Ø Buitenste bladeren sluiten eerst op elkaar aan en laten later weer los. Het onderliggende blad 

wordt het buitenblad van de kool; 
Ø Buitenste bladeren van de kool laten niet meer los; 
Ø Koolrijpheid. 

 
 
3.1.2. Bloei 
 
De bloemsteel strekt zich nadat de groei van de bladeren stopt of nadat hij voor een periode aan lage 
temperaturen is blootgesteld.  Bij de verlenging van de bloemsteel barst de kool open.  Er wordt een 
bloemsteel gevormd die één á twee meter hoog kan worden.  Elke bloemsteel heeft 100 á 4000 
bloemetjes. De steel heeft veel vertakkingen, kleine blaadjes en helder gele of witte bloemetjes die in 
trossen bij elkaar hangen. De bloemen van de rode kool onderscheiden zich van andere koolsoorten door 
dat de bloemstengels, bloemsteeltjes en de kelkbladeren een roodachtige tint hebben. De bloemen zijn 
tweezijdig symmetrisch. Elke bloem heeft vier kroonbladeren die 1.3 tot 2.5 cm lang zijn. Deze 
kroonbladeren staan kruislings.  De bloemen zijn tweeslachtig. Elke bloem heeft zes meeldraden. Waarvan 
er twee korter zijn dan de stijl en vier zijn er langer. Er is een enkele stempel aan het eind van de stijl.  
De bloemtrossen bloeien van onderen naar boven. De bloem opent zich in de ochtend, maar de meeldraden 
laten pas een paar uur later hun pollen los. De bloemen sluiten zich ‘s nachts en bloeien voor ongeveer drie 
dagen. Afhankelijk van verschillende factoren zoals het weer en de voedingstoestand van de bodem kan de 
hoofdtak wel 15 tot 40 dagen bloeien en de gehele plant wel 25 tot 60 dagen. 
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Afbeelding 4.1 bloembiologie van de kool 
(Bron McDonald 1997) 
 
Het zaad 
Het zaad zit in ronde hauwtjes welke ongeveer 7 á 9 cm in de lengte en 4 tot 5 cm in de breedte is. De 
hauwtjes zijn in twee hokken verdeeld door een vlezig tussenschot. In deze hokken zitten de zaden. De 
zaden hebben een eivormige tot kogelronde vorm. Het zaad is klein ongeveer 1.5 tot 2.5 mm in doorsnede. 
De zaadhuid heeft een netstructuur. De kleur kan uiteenlopen van geelbruin tot blauwachtig zwart bruin. 
 

3.2. Planteigenschappen 
 
De koolkarakteristieken zoals die gebruikt worden voor het maken van rasbeschrijvingen staan hieronder 
beschreven. 
 
Plant: 
Ø Planthoogte: heel kort, kort, gemiddeld of groot; 
Ø Maximale diameter: klein, gemiddeld of groot; 
Ø Stamlengte; kort, gemiddeld of lang; 
Ø Stand van de buitenste bladeren: recht opstaand, schuin of horizontaal. 
Buitenste blad: 
Ø Grootte: klein, gemiddeld of groot; 
Ø Bladvorm; ellips, ovaal, rond, dwars ovaal of ellips; 
Ø Profiel van de bovenzijde van het blad: hol, plat of bol; 
Ø Bobbelvorming op het blad tussen de nerven: afwezig of zeer zwak, zwak, gemiddeld, sterk of zeer sterk 

aanwezig (afbeelding 1); 
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Afbeelding 4.2 Bobbelvorming op het blad (UPOV 2001) 

 
Ø Grootte van de bobbels; klein, gemiddeld of groot; 
Ø Kleur (met waslaag); geel groen, groen, grijsgroen, blauw groen of violet; 
Ø Intensiteit van de kleur: zwak, gemiddeld of sterk; 
Ø Groene gloed(alleen bij rode kool): aanwezig of afwezig; 
Ø Waslaag; afwezig of heel weinig, weinig, gemiddeld, veel, zeer veel; 
Ø Rimpeling van de rand; afwezig of heel zwak, zwak gemiddeld, sterk of heel sterk; 
Ø Kerven in de rand (karteling): aanwezig of afwezig; 
Ø Reflectie van de rand: afwezig of aanwezig. 
Kool: 
Ø Vorm van de kool: de verschillende koolvormen staan beschreven in afbeelding 4.3 koolvormen; 
 

 
Fig. 4.3 Koolvormen 
Zeer plat (1), plat (2), plat rond (3), rond-plat rond (4), rond (5), hoog (6), ovaal (7), hoog ovaal (8), plat ballon (9), 
brede ballon (10), ballon (11), hoge ballon (12), stomp kegelachtig (13), zwak spits (14), spits (15), hoog spits (16) 
of zeer spits (17)  
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Ø Diameter: kort, gemiddeld of lang 
Ø Positie van de maximale diameter: bij de top, in het midden of bij de basis; 
Ø Bedektheid: onbedekt, beetje bedekt of bedekt; 
Ø Reflectie van de rand van het bedekkende blad: aanwezig of afwezig 
Ø Kleur van het bedekkende blad: geel groen, groen, grijsgroen, blauw groen of violet; 
Ø Intensiteit van de kleur: zwak, gemiddeld of sterk; 
Ø Anthocyaan verkleuring op het buitenste blad: (witte kool) afwezig of zeer zwak, zwak, 
Ø gemiddeld of sterk; 
Ø Inwendige kleur: witachtig, gelig, groenig of violet; 
Ø Intensiteit van de inwendige kleur (rode kool): ligt gemiddeld of donker; 
Ø Dichtheid van de kool: zeer los, los, gemiddeld, vast of zeer vast; 
Ø Inwendige structuur: fijn, gemiddeld of grof; 
Ø Lengte van de pit in verhouding met de lengte van de kool: kort, gemiddeld of lang; 
Ø Tijdtip van oogstrijpheid: zeer vroeg, vroeg, gemiddeld, late of zeer laat; 
Ø Tijdstip van barsten van de kool na het tijdstip van rijpheid: vroeg, gemiddeld of laat.  
 

3.3. Selectie 
 
Selectie wordt toegepast om de kool bij de raskenmerken te houden of om de kool zo te selecteren dat de 
gewenste eigenschappen naar voren komen en de ongewenste eigenschappen zich niet meer uiten. 
 
Selectie in het veld: tijdens het groeiseizoen kan er op de volgende kenmerken geselecteerd worden: 
Ø Rasechtheid; 
Ø Bladkleur, bladhoeveelheid en bladsterkte gedurende groei; 
Ø Hoeveelheid blad en de stand van het blad; 
Ø Vroegheid; 
Ø Stevigheid van de struk; 
Ø Resistentie tegen ziekten.
 
Selectie bij de oogst of voordat de kolen de 
bewaring ingaan: 
Ø Rasechtheid; 
Ø Waslaag; 
Ø Grootte van de kool; 
Ø Vorm van de kool; 
Ø Kleur van de kool; 
Ø Gezondheid van de plant; 
Ø Ziekten en aantastingen. 
 
Selectie na de bewaring voor het uitplanten: 
Ø Bewaarbaarheid; 
Ø Inwendige structuur van de kool; 
Ø Verhouding pit/ kool (afbeelding 4.4); 
Ø Smaak. 
 
Selectie op het veld voor de bloei: 
Ø Vroegtijdige bloei. 
 
Selectie bij het begin van de bloei: 
Ø Bloemaanleg; 
Ø Bloemeigenschappen; 
Ø Infecties. 
 

 
Afbeelding 4.4 Inwendige structuur en een 
slechte pit/ kool verhouding. 



 

3.4. Methoden voor de vermeerdering 
 
De zaadteelt van de rode en witte kool kent verschillende mogelijkheden. Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen de zetkolenteelt en de stullenteelt. Bij de zetkolenteelt wordt er uitgegaan van volgroeide kolen. 
Terwijl er bij de stullenteelt van planten uitgegaan wordt die nog net geen kooltje gevormd hebben.   
 
3.4.1. Verschillende methoden 
 
De teelt van zetkolen (bewaarrassen) 
In het eerste seizoen worden de kolen geteeld zoals dat voor de teelt van consumptiekool gebeurt. De 
planten gaan gedurende de winter in de bewaring. Hiervoor wordt de kool in zijn geheel, dus met wortel en 
al uit het veld gelift, waarna de buitenste bladeren afgestroopt worden.  
De kolen worden in de bewaarruimte opgestapeld met de wortels naar binnen gericht. Dit dient te 
gebeuren omdat zo de wortels niet in aanraking kunnen komen met de kolen i.v.m. rottingsgevoeligheid. 
De kolen worden bij een temperatuur van rond het vriespunt bewaard om in rust te gaan. Kool heeft een 
koude periode van tenminste 60 dagen nodig, waarbij de temperatuur 10°C of lager moet zijn. Het is 
belangrijk om de lucht regelmatig te verversen om zo rotting tegen te gaan en het beter uitlopen van de 
spruiten te bevorderen.  
 
In het voorjaar als de omstandigheden het toelaten worden de planten of kolen uitgeplant. Er moet 
tenminste 35 teruggeplant worden om inteeltdepressie tegen te gaan. Meestal wordt er uitgegaan van 100 
planten. Het terugplanten gebeurd in een vierkant plantverband om da bestuiving te bevorderen en het 
omwaaien tegen te gaan. De gehanteerde plantafstand is 70 bij 70 cm (Mallekote 1952). We kennen 
verschillende toepassingen van de zetkolenteelt welke zich onderscheiden in de manier van uitplanten voor 
het tweede seizoen. 
Ø De plant wordt weer in zijn geheel uitgeplant. (afbeelding 4.6) Dit gebeurt in diepe geulen. De kool 

krijgt een kruissnede (afbeelding 4.5) zodat de zaadstengel zich gemakkelijk naar buiten kan 
ontwikkelen. Het maken van de kruissnede dient meerdere malen herhaald te worden om de 
ontwikkeling van de zaadstengel te bevorderen. Het verdient  aanbeveling om de planten na de 
bewaring enige tijd met de wortels in water te plaatsen. Hierdoor slaan ze beter aan op het veld. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Afbeelding 4.5 kruissnede in rode kool   Afbeelding 4.6 gehele uitgeplante koolplanten in het 

veld 
Ø Een andere mogelijkheid is om de kolen voor het uitplanten van de stronk af te snijden op 3-4 cm. (zie 

afbeelding 4.7). De stronken worden uitgeplant op dezelfde diepte als ze er ook uitgehaald zijn.. Bij 
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deze methode ontbreekt de hoofdstengel. Er kan dus alleen zaad van de zijstengels gewonnen worden. 
Dit heeft als gevolg dat de zaadopbrengst lager zal zijn dan bij de eerst genoemde methode.  

 
 

 
    Afbeelding 4.7 de koolstronken   
 
Ø Een derde mogelijkheid is om de kolen van de stronk af te snijden en deze uit te planten. De kolen 

worden dan in een plantgat met wat zand gezet. Het plantgat moet zo diep zijn dat alleen het topje 
van de kool boven de grond uit steekt. Voordat de kolen geplant worden, worden ze van een kruissnede 
voorzien. Na het poten van de kolen dient de grond goed aangedrukt te worden. De rotte bladeren van 
de kool moeten regelmatig verwijderd worden. Omdat rotte bladeren vloeistoffen ontwikkelen die 
mogelijk bij de jonge wortels aan het snijvlak kunnen komen. 

De tweede methode krijgt de voorkeur boven de andere twee genoemde methoden. De reden hiervoor is 
dat het alleen bij deze methode mogelijk is om ook de kolen inwendig te beoordelen. En dat bij de laatst 
genoemde methode het uitval percentage veel hoger ligt. 
  
  
 
Zetkolen vroege rassen 
Voor deze teelt dient er omstreeks 1 februari onder glas gezaaid te worden. De planten worden alleen wat 
gedund maar niet verspeend. Omstreeks eind april- begin mei worden de planten uitgeplant. Bij de oogst 
wordt de kool gesneden en de struik gemerkt. (Alleen de beste exemplaren worden gebruikt). Om het rotten 
van de struik tegen te gaan wordt er een blad op het snijvlak geplaatst. Tegen de winter worden de 
struiken in de schuur gehaald en worden deze in aardappelbakjes geplaatst. Omstreeks eind maart worden 
ze na selectie uitgeplant (50*50).  
Een andere manier is om wat later te zaaien en de kolen niet te oogsten. De gehele struik (volgroeide 
kolen) gaan tegen de winter de kuil in. En omstreeks maart worden ze eruit gehaald om te planten. Voor 
het planten worden de rottende delen verwijderd. Het maakt niet uit dat er niet meer veel van de kool 
overblijft, als de hoofdknop en meerdere zijknoppen maar vitaal zijn. Om het rotten van de vroege rassen te 
voorkomen kunnen de kroppen van de kolen tot op een derde worden uitgesneden. De hoofdknop en de 
okselknop blijven hierdoor volledig in takt. Het haalt niets uit om de vroege kolen in koelcellen op te slaan, 
aangezien er hier losse kolen van komen. 
 
Stullenteelt 
Bij deze teeltmethode wordt zo laat gezaaid dat de plant in het eerste seizoen nog net geen kooltje vormt. 
Bij de methode die hier gebruikt wordt blijven de jonge planten gedurende de winter over op het veld. De 
jonge planten worden stullen genoemd. In het tweede jaar schieten ze door en geven ze zaad. Hier kan ter 
plekke gezaaid worden of eerst op een zaaibed en de planten worden later op het plantveld geplant. 
Vroege kool moet later gezaaid worden dan late kool. Indien er op een zaaibed gezaaid wordt en er 6 a 7 
weken later uitgeplant wordt kunnen in het algemeen voor het midden westen van Nederland deze 
zaaitijden aangehouden worden: 
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Ø Rode kool 
Vroege soorten 1-10 juli 
Late soorten 2de helft van juni 

Ø Witte kool 
Vroege soorten eerste week van augustus 
Late soorten 10-20 juni 

In het noorden van het land moet er een week eerder gezaaid worden en in het zuidwesten kan er een 
week later gezaaid worden. Als er ter plekke gezaaid wordt en tijdig uitgedund wordt kan er wel een week 
tot een dag of tien later gezaaid worden.  
Uit onderzoek is gebleken dat een verplante plant vaak veel vaster staat dan een plant die ter plekke 
gezaaid is. Echter bij een verplante plant stagneert de groei wel tijdelijk. De planten dienen niet te dicht op 
elkaar te staan. Omdat een te dichte stand de planten belemmert vlot tot het gewenste stadium te komen. 
Na het planten is aangieten noodzakelijk om de planten goed aan te laten slaan.  
Bij de stullenteelt wordt er onderscheidt gemaakt tussen veld- en kuilstullen. Bij de veldstullenteelt blijven 
de planten gedurende de winter op het veld en bij de kuilstullenteelt overwinteren de planten in de kuil. De 
veldstullenteelt kan op twee manieren uitgevoerd worden. In november-december kan er verschillende 
wijzen gehandeld worden: 
Ø De planten blijven op hun plaats staan tot het volgende voorjaar, om ze dan uit te planten op het veld 

waar ze hun zaad zullen leveren. 
Ø De planten worden voor de winter op hun blijvende plaats gezet; 
Ø De planten worden uit de grond gehaald en overwinteren in de kuil. 
De eerste twee genoemde is de veldstullen en de laatst genoemde kuilstullen. De veldstullen zijn het 
eenvoudigst te telen al loopt men wel de kans op vorstschade. De kuilstullen worden in twee stapels tegen 
elkaar in de kuil gelegd (met de wortels naar binnen). Er wordt pas afgedekt als het begint te vriezen. Bij 
dooi het winterdek weghalen om broei te voorkomen.  
Het uitplanten gebeurd in februari- maart. Als er een klein kooltje te zien is moet er een kruissnede 
gemaakt worden. De kuilstullen schieten wat sneller door dan de veldstullen.  De gebruikte plantafstand is 
75*50 cm. De bloeitijd valt in mei en voor de bloei moeten de ongewenste exemplaren weggehaald 
worden. Als er na een lange periode van droogte veel regen valt is er meer kans op doorwassen. Hieronder 
wordt het ontstaan van nieuwe scheuten in bladoksels tegen de afrijpingstijd. Hierdoor wordt er later 
afgerijpt en is de zaadopbrengst lager. Het doorwassen kan ook optreden bij onvoldoende bevruchting. 
Waardoor de door de plant gevormde stoffen, welke bestemd zijn voor het zaad, gebruikt worden voor het 
maken van nieuwe bloemstengels. Stullenzaad wordt geoogst in augustus. Om het zaadverlies te beperken 
snijdt men de stengels vroeg in de morgen af. De houtjes zijn dan nog vochtig en springen niet zo snel 
open. Het zaad moet goed gedroogd zijn voordat er gedorst kan worden. 
De zaaitijd is van groot belang om in het volgende groeiseizoen voldoende planten te krijgen die zaad 
geven. Als er te laat gezaaid wordt geven de planten geen zaadstengels meer. De plant moet voor de 
winter een bepaalde grootte bereikt hebben anders schiet ze niet door, maar vormt een kool. Het beste is 
als de plant voor de winter nog net geen kooltje gevormd heeft. Als er voor de winter al kool gevormd, 
schiet de plant na de winter wel door. Al moet er soms een kruissnede gemaakt worden op de kool om hem 
te helpen. Een kool is in de winter veel gevoeliger dan een plant voor koude en nat. 
 
Indien er in geulen geplant of gezaaid is kan er in de herfst niet geschoffeld worden. Het onkruid zal met 
de hak of met de hand verwijderd moeten worden. In het voorjaar wordt de grond geleidelijk vlak gemaakt. 
Dit gebeurt door, naar mate de groei vordert, de planten aan te aarden. Het gewas moet zo lang mogelijk 
onkruid vrij gehouden worden. Want als het gewas later gaat legeren of zwaar gaat hangen kan men veel 
last van onkruid hebben. Het onkruid groeit dan in het gewas omhoog en kan in natte perioden de oorzaak 
zijn van een zware aantasting van Altenaria.  
 
Het grote nadeel van de stullenteelt is dat er bij deze methode geen mogelijkheid is om de kool te 
beoordelen.  
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3.4.2. Bestuiving 
 
De kool is een kruisbestuiver, de bestuiving is 
voor 95% kruislings. De meeste planten zijn niet 
in staat om zelfbestuiving uit te voeren. Dit komt 
door het incompatibiteitssysteem. Dit is een 
genetisch bepaald systeem waardoor de 
stuifmeelkorrels van planten niet kunnen kiemen 
op de stempels of door kunnen dringen in de 
stijlen van planten van hetzelfde genotype. 
Zelfbestuiving in de afwezigheid van 
kruisbestuiving leidt meestal tot afname van de 
opbrengst, grootte van het zaad en de opbrengst 
in de volgende generaties.  
 
De bloemen van kool zijn aantrekkelijk voor 
insecten. Bijen zijn belangrijke bestuivers. 
Honingbijen zijn ongeveer voor 84-100% de 
bestuivers in het veld. De bestuiving en de 
opbrengst zijn optimaal wanneer de bloemen 
meerdere bezoeken van de bijen krijgen over een 
periode van meerdere dagen. Wat bevorderd 
wordt door grote aantallen van aanwezige 
bestuivers. De kolonies van honing bijen moeten 
geïntroduceerd worden als er genoeg bloemen 
zijn om de bijen aan te trekken.  
 

 
 
Afbeelding 4.8 koolveld in bloei

 
 
 
 
3.4.3. Opbinden 
 
Als de bloemstelen zich ontwikkelen worden er stokken tussen de koolplanten geplaatst.  De bloemstengels 
worden dan met touw opgebonden door touw tussen de stokken te spannen. Dit wordt gedaan op drie 
verschillende momenten. Zodat er op drie hoogtes opgebonden wordt. Het opbinden is noodzakelijk om dat 
het gewas anders gaat legeren en het zaad niet in aanraking mag komen met de grond. 
 
3.4.4. Isolatie 
 
Om verbastering te voorkomen moeten de volgende isolatieafstanden in acht genomen worden: 
Ø Tussen kool van verschillende soorten of cultuurgewassen: 600m; 
Ø Tussen kool van rassen van een zelfde soort welke duidelijk van elkaar verschillen: 400m; 
Ø Tussen kool van rassen van een zelfde soort welke met elkaar overeenkomsten vertonen: 100m; 
Ø Tussen voederkool en andere koolrassen: 600m. 
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3.4.5. Oogst 
 
De zaden van koolgewassen zitten in peulen, die in trossen hangen. Ze rijpen min of meer hetzelfde af als 
de bloemen opengaan. Er moet geoogst gaan worden wanneer de oudste peulen droog zijn “als het zaad in 
je klomp valt ” Het zaad moet een rijpheidstadia bereikt hebben. De zaden kunnen niet samen gedrukt of 
gespleten worden wanneer men deze tussen de handen wrijft. Gebruikelijk wordt er geoogst als er een deel 
van de peulen een gele kleur hebben.  Na het oogsten moet het zaad goed nadrogen. Dit kan op ruiters 
gedaan worden. Als na een week of zes het zaad goed droog is kan er gedorst worden.  
 
3.4.6. Ziekten 
 
De belangrijkste ziekten die met het zaad over gaan zijn: 
Ø Phoma linghaam (schimmel): ook wel vallersziekte genoemd. De voet van de planten wordt bruin en er 

ontstaat drrog rot. De planten vallen tijdens de koolvorming om. Bij de bewaring grijs-bruine 
verkleuringen in de stronken en nerven.  

Ø Xanthomonas campestris (bacterie): ook wel zwartnervigheid genoemd. Op de bladeren gele, dorre 
vlekken en de nerven schemeren zwart door. 

(Bron: Rijn van, 1985) 
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4. Peen 
 
 

4.1. Groei en ontwikkeling 
 
4.1.1. Groei 
 
Bladontwikkeling 
Nadat het zaad ontkiemt is verschijnt het hypocotyl. Eerst heeft deze de blaadjes naar beneden gericht 
waarna ze zich in een v-stand ontvouwen. Het eerste echte blad verschijnd na een dag of 15. De eerste 2 
bladeren ontwikkelen zich snel, gemiddeld 4.5 dag per blad. Daarna vertraagd dit tot gemiddeld 18 dagen 
voor de bladnummer 7 tot circa 13. (Schoneveld 1991).   
 
Wortelontwikkeling  
In afbeelding 5.1 is de groei van wortel weergegeven. 
 
 

 
Afbeelding 5.1 de wortelgroei bij peen 
(Bron Rubatzky 1999) 
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4.1.2. Bloeiwijze 
 
Na een periode van kou (overwintering op het 
veld of in de bewaring) ontwikkelt zich de 
bloemstengel zich. De blad rozet schiet om een 
stengel te vormen welke een lengte van 61-122 
cm kan hebben. De bloemstengel heeft 
zijscheuten waaraan zich ook bloemschermen 
ontwikkelen. De bloemscherm bovenop de 
bloemstengel is de primaire bloemscherm. De 
bloemschermen aan de uiteinden van de 
zijscheuten worden de secundaire bloemscheuten 
genoemd en de bloemschermen die aan de 
zijscheuten gevormd worden zijn de tertiaire 
bloemschermen.  Zie afbeelding 5.2. Het 
verschijnen van de bloemschermen gebeurt niet 
uniform. Als eerste wordt de primaire 
bloemscherm gevormd. Hierna worden de 
secundaire bloemschermen van hoog naar laag 
gevormd worden. Ook de vorming van de tertiaire 
bloemschermen verloopt van boven naar 
beneden.  
 

Een primaire bloemscherm bevat wel duizend 
kleine bloemetjes op het moment van rijpheid. 
De bloemscherm is een samengestelde 
bloemscherm die bestaat uit kleine 
bloemschermpjes. De bloemen zijn gesteeld, klein 
en regelmatig van vorm. De bloemen hebben een 
witte kleur.  

       Afbeelding 5.2 opbouw bloemscherm 
       (Bron MCDonald 1997) 
        
 
De bloemen van de primaire scherm bloeien als eerste, de bloei begint vanaf de rand van de scherm. Een 
week Na een week beginnen de secundaire bloemschermen en nog een week later de tertiaire op dezelfde 
wijze te bloeien. De bloei van een afzonderlijk scherm duurt 7 tot 10 dagen. De totale bloeitijd van de 
plant kan wel 30-50 dagen zijn. 
De bloem bloeit protandrisch hetgeen wil zeggen dat het stuifmeel eerder rijp is dan de stempel 
ontvankelijk. De wortel is een kruisbestuivend gewas wat door insecten gedaan wordt.  

 

 
  Afbeelding 5.5 peen in bloei 
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Het zaad 
De vrucht waarin het zaad zit heeft inwendige kanaaltjes met aromatische olie. De vrucht is een tweeledige 
splitvrucht. Tijdens het rijpen splitst de vrucht zich in twee deelvruchtjes, die vaak ten onrechte zaden 
genoemd worden. In werkelijkheid zitten de vruchten in de deelvruchten. In elke deelvrucht zit één zaadje. 
Nadat de vruchten zich gesplitst hebben blijven de rijpe deelvruchtjes nog enige tijd aan hun steeltjes 
hangen. De vorm van de deelvruchtjes is vlak, eivormig en vrij zwak geribd. Elke vruchthelft vertoont vijf 
ribben. Het zaad is lichtbruin tot zwart. Drie tot vier mm lang en één tot twee mm in de breedte. Aan één 
zijde plat en  de andere heeft de ribben. Het zaad is sterk behaard waardoor het gemakkelijk aan elkaar 
klit.  
 
 

4.2. Planteigenschappen 
 
Loof: 
Ø Breedte van de wortelaanhechting: smal, gemiddeld of breed. 
Blad: 
Ø Houding: opgericht, half opgericht of horizontaal; 
Ø Lengte (inclusief de bladsteel): zeer kort, kort, gemiddeld, lang of zeer lang; 
Ø Fijnheid: zeer fijn, fijn, gemiddeld, grof of zeer grof; 
Ø Intensiteit van de groene kleur: licht, gemiddeld of donker; 
Ø Anthocyaan kleur van de steel: afwezig of aanwezig. 
Wortel: 
Ø Lengte: zeer kort, kort, gemiddeld, lang of zeer lang; 
Ø Breedte: smal, gemiddeld of breed; 
Ø Verhouding breedte/ lengte: zeer klein, klein, gemiddeld, groot, of zeer groot; 
Ø Vorm: de verschillende wortelvormen staan beschreven in afbeelding 5.6 wortelvormen 
 

     
Afbeelding 5.6 Wortelvormen 
Rond (1), eivormig (2), driehoekig (3),  smal langwerpig (4) (UPOV 2002) 
 
Ø Vorm van de schouder: plat, platrond, rond, rond tot conisch rond, conisch of kegelvormig; 
Ø Plaatsing van de kroon: verhoogd, plaat of verlaagd; 
Ø Vorm van de punt: stomp, licht puntig of puntig 
Ø Uitwendige kleur: wit, geel oranje of rood; 
Ø Intensiteit van de uitwendige kleur: licht, gemiddeld of donker; 
Ø Groene schouders: afwezig, zeer weinig, weinig, gemiddeld, veel of zeer veel; 
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Ø Rimpeling van het oppervlak: afwezig of zeer zwak, zwak, gemiddeld, sterk of zeer sterk; 
Ø Diameter van de pit in verhouding tot de totale diameter: zeer klein, klein, gemiddeld, groot of zeer 

groot; 
Ø Kleur van de pit: wit, geel, oranje of rood; 
Ø Intensiteit van de kleur van de pit: licht, gemiddeld of donker; 
Ø Inwendige kleur: wit, geel, oranje of rood; 
Ø Intensiteit van de inwendige kleur: licht, gemiddeld of donker; 
Ø Kleur van pit in verhouding tot de inwendige kleur: lichter, gelijk of donkerder; 
Ø Inwendige groen verkleuring van de top: afwezig, zeer zwak, zwak, gemiddeld, sterk of zeer sterk; 
Ø Uitsteken boven het grondoppervlak: afwezig, zeer zwak, zwak, gemiddeld, sterk of zeer sterk; 
Ø Gewicht: licht, gemiddeld of zwaar; 
Ø Tijdstip van kleuring van de punt: vroeg, gemiddeld of laat;  
Ø Tijdstip van rijpheid: zeer vroeg, vroeg, gemiddeld, laat of zeer laat. 
Plant: 
Ø Aanleg tot bloei: zwak, gemiddeld of sterk; 
Ø Planthoogte bij bloei (eerste bloemscherm open): kort, gemiddeld of hoog; 
Ø Deel aan mannelijk steriele planten: afwezig of zeer weinig, weinig, gemiddeld, veel of zeer veel. 
 
 

4.3. Selectie 
 
Selectie in het veld: tijdens het groeiseizoen kan er op de volgende kenmerken geselecteerd worden: 
Ø Rasechtheid; 
Ø Bladkleur, bladhoeveelheid en bladsterkte gedurende groei; 
Ø Tijdstip van rijpheid; 
Ø Stand van de wortelen t.o.v. het bodemoppervlak; 
Ø Resistentie tegen ziekten (bijvoorbeeld altenaria). 
 

 
Afbeelding 5.7 peen op het veld 
 
Selectie bij de oogst of voordat de peen de bewaring ingaan: 
Ø Rasechtheid; 
Ø Opbrengst; 
Ø Sorteerverhouding; 
Ø Vorm; 
Ø Kleur; 
Ø Gevoeligheid voor barsten; 
Ø Vertakkingen van de wortel; 
Ø Groenverkleuring; 
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Ø Gladheid van de barst; 
Ø Gezondheid van de peen. 
 
Selectie na de bewaring voor het uitplanten: 
Ø Bewaarbaarheid; 
Ø Bewaringsziekten; 
Ø Inwendige structuur 
Ø Inwendige kleur; 
Ø Kleur van de pit; 
Ø Verhouding pit/ peen; 
Ø Smaak. 
 
Selectie op het veld voor de bloei: 
Ø Vroegtijdige bloei. 
 
Selectie bij het begin van de bloei: 
Ø Bloemaanleg; 
Ø Bloemeigenschappen; 
Ø Infecties. 
 
Om de inwendige kwaliteit van de peen te beoordelen kan er aan de onderkant een stukje van de wortel 
afgesneden worden. Deze kan gebruikt worden om tevens de smaak te testen. 
 
 

4.4. Teelt van peenzaad 
 
4.4.1. Verschillende methoden 
 
De cyclus voor de zaadproductie is een tweejarige cyclus. Voor de productie van peenzaad kennen we twee 
mogelijkheden. De eerste manier is om het zaad direct van de plant te telen zonder dat de plant uit het 
veld gelift wordt om in de bewaring te gaan. Bij de andere methode wordt er eerst een peen geteeld welke 
gedurende de winter in de bewaring gaat om vervolgens in het voorjaar uitgeplant wordt om tot 
zaadproductie te komen. 
 
Van zaad tot zaad 
In de late zomer wordt het wortelzaad gezaaid en de planten blijven gedurende de winter op het veld. In 
het volgende voorjaar gaan de planten bloeien en in de late zomer kan het zaad geoogst worden.  
De rijafstand die toegepast wordt is 50 tot 90 cm met een hoge zaaidichtheid van 2-3 kg zaad per hectare.  
Het grootte nadeel van deze methode is dat de wortels niet beoordeeld kunnen worden en het blad in de 
praktijk ook nauwelijks beoordeeld wordt. Deze methode leent zich dan ook alleen als er hoogwaardig 
stock zaad gebruikt wordt als uitgangsmateriaal. Ook dient er zeer ruim gesoleerd worden om verbastering 
te voorkomen. Tevens is ons klimaat niet erg gunstig om de wortels op het veld te laten overwinteren.  
 
Van peen tot zaad 
 
Eerste jaar 
In het eerste jaar wordt de peen geteeld zoals dat ook voor de consumptieteelt gebeurd. Er kan eventueel 
ook wat later gezaaid worden. De wortels zijn dan nog niet rijp als ze geoogst worden, maar ze zijn goed te 
beoordelen voor de selectie. Voordat de wortels de bewaring in gaan worden ze schoongemaakt, maar 
mogen ze niet gespoeld worden. Het loof wordt tot op 2 cm verwijderd. De hartknop moet in takt blijven.  
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Bewaring 
In de bewaring worden de wortels voor een bepaalde periode blootgesteld aan kou. Dit is nodig om de 
bloemsteelproductie op gang te brengen. Een periode van 6 tot 8 weken bij een temperatuur van 2 tot 5°C 
is voldoende. 
 
Tweede jaar 
In de tweede helft van maart worden de wortels teruggeplant, zo vroeg als mogelijk om een vroege bleoi te 
bevorderen. Hierbij moet de grond goed aangedrukt worden om het aanslaan van de wortelen te 
bevorderen. De plantafstand die gebruikt wordt is 0.45*0.45 tot 0.50*0.50 cm afhankelijk van het rastype. 
De wortels worden zo diep geplant dat de loofaanhechting net op het oppervlak rust of er net iets onder zit. 
 
4.4.2. Bestuiving 
 
Peen is een kruisbestuiver. Zelfbestuiving wordt voorkomen doordat de peen protandrisch bloeit. Hetgeen 
wil zeggen dat het stuifmeel eerder rijp is dan de stempel ontvankelijk is voor het stuifmeel. Echter de 
bloemen bloeien aan één plant binnen een groot tijdsbestek waardoor de kans op zelfbestuiving aanwezig 
blijft. De wortel wordt door insecten bestoven. Hiervoor wordt er nectar geproduceerd waarvoor de 
temperatuur wel boven de 12-13°C moet zijn. 
 
4.4.3. Isolatie 
 
Om verbastering te voorkomen moet men er zeker van zijn dat de wilde wortel niet in de buurt van het 
zaadgewas groeit. Tevens moeten de volgende isolatie afstanden in acht genomen worden: 
Ø Tussen wortels van verschillende rasgroepen, waaronder wordt verstaan ronde rassen in onderscheiding 

van lange rassen, fijne van grove en gele van rode 400 meter; 
Ø Tussen rassen die uit dezelfde rasgroep komen, welke duiderlijk verschillen in vorm en grofheid 100m. 
 
4.4.4. Zaadoogst 
 
In september rijpen de eerste schermen af. De schermen rijpen zeer onregelmatig af en het verdient 
aanbeveling om meerdere malen te oogsten. Het wortelzaad is bruin als het rijp is en de bloemscherm is 
breekbaar. De geoogste schermen worden nagedroogd en na een week of twee drie kan er gedorst worden.  
 
4.4.5. Ziekten 
 
De belangrijkste ziekten voor de zaadteelt van peen zijn: 
Ø Alternaria radicicola: dit is een ziekte die met het zaad over gaat; 
Ø Zwart; bij zetwortelen sterven de jonge spruiten in de oksels af en de plant groeit niet verder en sterft 

af; 
Ø Phomopsis: de oorzaak is een zwam,. De bloemschermen worden soms gedeeltelijk of geheel bruin en 

de aantasting verplaatst zich soms naar de stengel. 
(Mallekoten 1952) 
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5. Regelgeving 
 
Per 1 januari 2004 gaat voor de biologische land- en tuinbouw de nieuwe wetgeving in, betreft het 
verplichte gebruik van biologisch vermeerderd uitgangsmateriaal. Waardoor er ontheffing bij de SKAL moet 
worden aangevraagd indien men niet gekeurd zaad wil gebruiken in proefvelden. Indien men een deel van 
het gewas dat bij de zaadteelt na het eerste jaar niet in aanmerking komt voor de zaadteelt in het tweede 
jaar wil verhandelen als consumptiegewas, moet er keuring door de SKAL plaats vinden. 
In dit hoofdstuk is de informatie grotendeels overgenomen van de websites van: de NAK-tuinbouw, Raad 
van Kwekersrecht en de UPOV.  
 

5.1. Wetgeving 
 
Voordat nieuwe rassen in het verkeer mogen worden gebracht moeten deze aan bepaalde voorwaarden 
voldoen die in de Zaaizaad- en plantgoedwet zijn vastgelegd. Voor inschrijving van rassen voor het 
Nederlandse Rassen Register of het Europese  Rassen Register moet het kwekersrecht voor het ras 
verkregen zijn. Indien het kwekersrecht niet aangevraagd wordt kan het ras geplaatst worden in de “Bijlage 
bij de beschikking groenterassen”(de zogenaamde b-lijst). Voor plaatsing van rassen op de b-lijst moet het 
ras gekeurd zijn. En aan bepaalde voorwaarden voldoen: 
Het kweekproduct moet zich op het moment van de aanvraag zich duidelijk onderscheiden van een ander 
ras, waarvan het bestaan op dat moment algemeen bekend is; 
Het ras moet voldoende homogeen zijn voor de eigenschappen waarvoor hij wordt aangemerkt; 
Het ras moet bestendigd zijn wat inhoudt dat de eigenschappen onveranderd blijven na vermeerdering. 
De keuring van de rassen gebeurd door de NAK.  
 
 

5.2. Kwekersrecht 
 
In Nederland kennen we een speciale intellectuele eigendomswet voor nieuwe plantenrassen. Deze wet 
heet het kwekersrecht. Voorbeelden van andere wetten die onder de categorie intellectuele eigendomswet 
vallen zijn: het octrooirecht, het merkenrecht en het auteursrecht.  
 
Het kwekersrecht heeft als doel de kweker van een nieuw ras bescherming en zeggingsschap over zijn 
gekweekte ras te geven en anderzijds het ras publiek te maken. Het kwekersrecht valt onder de Zaaizaad- 
en Plantgoedwet (ZPW). De nationale regelgeving is grotendeels onderworpen aan het Internationale 
Verdrag tot Bescherming van Kweekproducten welke in de Europese Unie geldt en het UPOV-verdrag wordt 
genoemd. 
 
Met het kwekersrecht is bepaald dat uitsluitend de kweker van een ras toestemming heeft om 
teeltmateriaal zijn ras voort te brengen of in het handelsverkeer te brengen. De kwekersrechthouder kan 
licentie-overeenkomsten sluiten met derden waardoor deze toestemming hebben om het ras te 
vermeerderen. Indien een kweker misbruikt maakt van zijn kwekersrecht door de vermeerdering van zijn ras 
onnodig te beperken kunnen de licenties onder dwang worden afgegeven. 
 

5.3. Waneer kwekersrecht 
 
Men kan een aanvraag doen naar het kwekersrecht indien: diegene een ras door eigen arbeid heeft 
gekweekt of heeft ontdekt en ontwikkeld. Deze aanspraak kan door overeenkomsten overgaan of onder 
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algemene titel (bijv erfopvolging). De aanvraag kan gedaan worden voor nieuwe rassen van alle die tot het 
plantenrijk behorende gewassen.  
 
Onder ras wordt verstaan volgens artikel 2 van de ZPW: een plantengroep binnen één botanische taxon van 
de laagst bekende rang, welke groep, ongeacht of volledig wordt voldaan aan de voorwaarden welke deze 
wet stelt voor de verlening van het kwekersrecht, kan worden 
Gedefinieerd aan de hand van de expressie van de eigenschappen die het resultaat is van een bepaald 
genotype of een combinatie van genotypen; 
Onderscheiden van elke plantengroep op grond van de expressie van tenminste één van die 
eigenschappen; 
Beschouwd als eenheid, gezien zijn geschiktheid om onveranderd te worden vermeerderd. 
 

5.4. Nationaal kwekersrecht 
 
5.4.1. Eisen voor de aanvraag  
 
Het kwekersrecht geeft alleen bescherming op planten en plantendelen die bestemd zijn om door uitplant, 
uitzaaien of andere wijze voor de teelt van gewassen dienen.  
De voorwaarden die gesteld worden aan het kweekproduct zijn volgens artikel 29 van de ZPW: 
Het kweekproduct moet zich op het moment van de aanvraag zich duidelijk onderscheiden van een ander 
ras, waarvan het bestaan op dat moment algemeen bekend is; 
Het ras moet voldoende homogeen zijn voor de eigenschappen waarvoor hij wordt aangemerkt; 
Het ras moet bestendigd zijn wat inhoudt dat de eigenschappen onveranderd blijven na vermeerdering; 
Er moet een geaccepteerde naam aan het ras zijn verbonden (zie artikel 21 van de ZPW); 
Tenslotte moet het ras nieuw zijn, wat inhoudt dat geen materiaal met toestemming van de kweker mag 
zijn verkocht of anderszins aan anderen ter beschikking zijn gesteld 
In Nederland: langer dan 1 jaar voor de aanvraagdatum; 
Buiten Nederland: langer dan 4 jaar voor de aanvraagdatum (Voor rassen van bomen of wijnstokken is die 
periode 6 jaar). 
 
5.4.2. Verlening en de geldigheidsduur van het kwekersrecht 
 
Het nationale kwekersrecht wordt verleend door de Raad van Kwekersrecht. Dit kwekersrecht is alleen in 
Nederland geldig. Het kwekersrecht wordt verleend nadat aan alle gestelde eisen voldaan zijn. Het 
materiaal van het ras wordt daarvoor onderzocht.  
Het kwekersrecht is maximaal 25 jaar geldig. Met uitzondering voor aardappelrassen en boomgewassen 
waar een geldigheidsduur van 30 jaar geldt. Tussentijds kan er afstand gedaan worden van het 
kwekersrecht. Indien de jaarlijkse kosten niet meer betaald worden vervalt automatisch het kwekersrecht. 
De aanvraag voor het kwekersrecht kan een periode van één a twee jaar duren.  
 
5.4.3. Aanvraag procedure 
 
De aanvraag gebeurt door het insturen aan of inleveren bij de Raad van een ingevuld en ondertekend 
aanvraagformulier met daarbij gevoegd een ingevulde en ondertekende "technische vragenlijst". De 
formulieren zijn te verkrijgen bij de Raad. Het verschuldigde bedrag ∉324,45 + tarief onderzoekskosten 1e 
jaar of kosten overname rapport moet zijn ontvangen.  
De Raad gaat na, of alle onderdelen van de ingestuurde formulieren zijn ingevuld en of de formulieren 
bevoegdenlijk zijn ondertekend, en of het verschuldigd bedrag is betaald. (Als een gemachtigde voor de 
kweker ondertekent, moet een rechtsgeldige machtiging zijn bijgevoegd - ook machtigingsformulieren zijn 
bij de Raad aan te vragen).  
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Men krijgt een kennisgeving, dat de aanvraag is ontvangen. Die kennisgeving houdt in, dat de aanvraag 
wordt geaccepteerd, d.w.z. in behandeling wordt genomen, of dat nog nadere gegevens moeten worden 
ingestuurd. Men krijgt geen kennisgeving, wanneer het verschuldigd bedrag nog niet is ontvangen, 
eventueel wel een herinnering.  
De aanvraag wordt in ieder geval niet geaccepteerd, d.w.z. niet in behandeling genomen, indien het 
verschuldigd bedrag niet is ontvangen.  
Bij de kennisgeving van de acceptatie van de aanvraag krijgt men nadere informatie over het in te sturen 
materiaal. Dit is heel belangrijk, want niet (tijdig) insturen van het gevraagde materiaal leidt ertoe, dat de 
aanvraag niet verder wordt behandeld, omdat die geacht wordt te zijn ingetrokken. 
 
De behandeling van de aanvraag  
Het ingezonden materiaal wordt onderzocht. Dat kan in Nederland gebeuren, of bij een van de zuster-
instellingen van de Raad in het buitenland. Bij de onder punt 5 van "De aanvraag" bedoelde kennisgeving 
wordt een en ander medegedeeld.  
Gedurende het onderzoek nemen de onderzoekers zo nodig - rechtstreeks of via het Secretariaat van de 
Raad - contact op met de aanvrager om eventueel misverstand ten aanzien van het onderzoek te vermijden.  
Men krijgt een tussentijds rapport, naar gelang het geval vergezeld van een verzoek tot betaling voor het 
vervolg-onderzoek en een eindrapport over het resultaat van het onderzoek.  
Men krijgt gelegenheid daarop te reageren. De aanvrager kan verzoeken door de Raad te worden gehoord, 
als er verschil van mening blijft over de resultaten van het onderzoek.  
De aanvrager dient ook een naam voor te stellen voor het ras, waarvoor hij een aanvraag heeft ingediend. 
De Raad moet de naam kunnen accepteren, omdat geen kwekersrecht kan worden verleend, indien de 
naam niet acceptabel is voor de Raad. Er gelden internationaal overeengekomen regels voor de benaming. 
Die past de Raad toe bij de beoordeling van het naamsvoorstel.  
De beslissing 
De Raad neemt een beslissing op basis van het eindrapport, mede in aanmerking genomen de reactie van 
de aanvrager, en eventueel, nadat de aanvrager gehoord is.  
De aanvrager krijgt de beslissing thuis gestuurd, met daarbij het bericht, dat hij binnen zes weken tegen de 
beslissing in beroep kan komen bij de Afdeling van Beroep van de Raad (ook ingeval van een positieve 
beslissing, d.w.z. wanneer het gevraagde kwekersrecht is verleend, kan de aanvrager in beroep komen, 
omdat er misschien aspecten zijn, waarmee hij het toch niet eens is).  
Doen zich verder geen problemen voor, dan wordt het ras na verlening van kwekersrecht ingeschreven in 
het Nederlands Rassenregister. Dat is de zgn. registratie. 
Het kwekersrecht geldt daarna tegenover iedereen. 
 
Bekendmakingen 
De aanvragen, de verleningen, de afwijzingen en de intrekkingen van kwekersrecht, alsmede de afstanden 
en vervallenverklaringen worden in het Publicatieblad van de Raad (dat is formeel een bijlage bij de 
Nederlandse Staatscourant) bekend gemaakt. 
Ook de naamsvoorstellen worden in het Publicatieblad gepubliceerd - "voorgehangen" - om een ieder in de 
gelegenheid te stellen bezwaar tegen een voorgestelde benaming te maken. Men moet bijv. denken aan 
verwarring met een merk of aan een eerdere gelijkluidende naam.  
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Kosten 
De respectievelijke bedragen staan in het overzicht hieronder:  
Ø Aanvraagkosten  ∉324,45  
Ø Overnamekosten rapport (i.v.m. eerder onderzoek) ∉226,89  
Ø Onderzoekkosten groentegewassen voor het eerste en tweede jaar beide  ∉1395.15 
Ø Jaarcijns* 

Ø Jaar 1:∉292,01 
Ø Jaar 2: ∉421,79 
Ø Jaar 3: ∉ 551,57 
Ø Jaar 4: ∉ 681,33 
Ø Jaar 5 en volgende jaren: ∉ 973,36 

  
* De jaarcijns is bij vooruitbetaling verschuldigd per de eerste van de maand volgende op die van 
inschrijving van het kwekersrecht. 
 
Adres 
Raad voor het Kwekersrecht, Marijkeweg 24, Wageningen 
Postadres: Postbus 104, 6700 AC Wageningen 
E-mail: raad.kwekersrecht@rkr.agro.nl  
 

5.5. Internationaal kwekersrecht 
 
5.5.1. Communautair kwekersrecht 
 
Behalve dat er voor een nieuw verkregen ras de mogelijkheid bestaat om het nationaal kwekersrecht aan te 
vragen is er ook de mogelijk om het internationale kwekersrecht aan te vragen. Dit internationale 
kwekersrecht wordt communautair kwekersrecht (CKR) genoemd. Dit kwekersrecht heeft een 
rechtsgeldigheid in de gehele Europese gemeenschap. Het CKR kan voor een ras niet naast een nationaal 
kwekersrecht of een octrooi bestaan. Indien voor een ras een CKR aangevraagd wordt terwijl er een 
nationaal kwekersrecht of octrooi voor verleend is wordt deze opgeschort. Net zoals bij het nationale 
kwekersrecht dient het ras waarvoor er een aanvraag ingediend is nieuw, homogeen, bestendigd en 
onderscheidbaar te zijn. Ook de geldigheidsduur en verlenging daarvan zijn gelijk aan die van het 
nationale kwekersrecht. 
 
Welke bescherming biedt het CKR 
Het CKR biedt de houder van het kwekersrecht bescherming tegen praktijken van derden. Deze moeten 
eerst toestemming aan de houder vragen. Het betreft de volgende handelingen: 
Ø Vermeerdering van het ras; 
Ø Het conditioneren voor de vermeerdering; 
Ø Te koop aan bieden; 
Ø Verkopen of op andere wijze in de handel brengen; 
Ø Uitvoeren uit de gemeenschap; 
Ø Invoeren in de gemeenschap; 
Ø Opslaan voor hierboven genoemde doeleinden. 
 
Het CKR heeft behalve op het eigenlijke ras ook betrekking op de zogenaamde afgeleiden. Hieronder wordt 
verstaan: 
Ø Rassen die zijn afgeleidt van een beschermd ras; 
Ø Rassen die niet te onderscheiden zijn van het beschermde ras, maar onafhankelijk zijn gekweekt en 

daarom niet volledig identiek zijn aan het beschermde ras; 
Ø Rassen voor de productie van herhaald gebruik van het beschermde ras vereist is. 
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Afwijkingen en beperkingen van het CKR 
Er zijn ook handelingen die door landbouwers op hun eigen bedrijf met een beschermd ras uitgevoerd 
mogen worden. 
Ø Handelingen in de particuliere sfeer en zonder commerciële doeleinden; 
Ø Handelingen voor experimentele doeleinden; 
Ø Handelingen met als doel het kweken of ontdekken en ontwikkelen van andere rassen. 
 
5.5.2. Aanvraag 
 
De aanvraag voor het internationale kwekersrecht kan in één van de elf officiële talen van de Europese 
Gemeenschap rechtstreeks worden ingediend bij het Communautair Bureau voor Plantenrassen (CBP). Of 
worden ingediend bij één van de nationale met verlening van kwekersrecht belaste instanties in een 
Lidstaat, die deze aanvraag zal doorzenden naar het CBP.  
 
Wie kan een aanvraag indienen ?  
Elke persoon of onderneming die zijn woonplaats of zetel heeft op het grondgebied van de Europese Unie.  
Personen of ondernemingen die onderdaan zijn van een land dat is aangesloten bij de Internationale Unie 
voor de bescherming van kweekproducten (UPOV), maar dat geen deel vormt van de Europese Unie, 
kunnen eveneens een aanvraag indienen op voorwaarde dat zij een gevolmachtigde hebben aangewezen 
die op het grondgebied van de Gemeenschap is gevestigd.  
 
Verificatie van de aanvraag  
Wanneer het CBP een aanvraag ontvangt, wordt geverifieerd of deze aanvraag volledig en ontvankelijk is. 
Als er geen formele bezwaren zijn tegen de toekenning van een communautaire bescherming, treft het 
bureau de nodige maatregelen voor een technisch onderzoek van het kandidaatras.  
 
Technisch onderzoek  
Zoals reeds eerder gezegd, is dit onderzoek bedoeld om na te gaan of aan de internationaal voor een ras 
geldende eisen en criteria, namelijk onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid, wordt voldaan. 
Bij het onderzoek van de homogeniteit en de bestendigheid moet rekening worden gehouden met de 
specifieke kenmerken van de wijze van vermeerdering van het ras.  
De technische onderzoeken worden niet door het CBP zelf uitgevoerd; zij worden toevertrouwd aan 
instanties die daarvoor door de Lid-Staten bekwaam worden geacht. Deze onderzoeken worden uitgevoerd 
volgens door het CBP opgestelde richtsnoeren. Het CBP controleert de uitvoering.  
In de loop van het onderzoek worden de kandidaatrassen vergeleken met andere rassen waarvoor een 
aanvraag voor kwekersrecht is ingediend en met relevante referentierassen.  
 
De rasbenaming  
Een ras moet niet alleen aan bovengenoemde voorwaarden voldoen, maar moet ook worden aangeduid 
met een rasbenaming. Deze rasbenaming moet door de aanvrager worden voorgesteld en door het 
Communautair Bureau worden goedgekeurd. Voor de goedkeuring van een rasbenaming gelden 
verschillende criteria : de benaming moet het met name mogelijk maken het ras duidelijk te identificeren en 
moet verschillen van alle benamingen die een reeds bestaand ras van dezelfde soort of een nauw verwante 
soort aanduiden.  
 
Verlening van communautair kwekersrecht  
Wanneer het CBP oordeelt dat de resultaten van het onderzoek overtuigend zijn en ook aan alle andere 
eisen is voldaan, wordt een officieel kwekersrecht verleend. Daartoe geeft het Bureau aan de houder van 
het recht een certificaat dat geldt als bewijs van de toekenning van het kwekersrecht en een kopie van het 
besluit waarin een officiële en gedetailleerde beschrijving van het beschermde ras wordt gegeven.  
 
Informatie van het publiek  
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Het CBP publiceert om de twee maanden een mededelingenblad met alle nieuwe in zijn register 
opgenomen informatie, met name de aanvragen voor een communautair kwekersrecht, de voorgestelde 
rasbenamingen en de toegekende kwekersrechten. In het mededelingenblad kan ook alle andere informatie 
worden gepubliceerd waarvan het CBP oordeelt dat ze aan het publiek moet worden bekendgemaakt.  
 
 
Adres 
 
Communautair Bureau voor Plantenrassen 
Postadres: P.O. Box 2141, 49021 ANGERS CEDEX 02, Frankrijk 
Email: cpvo@cpvo.eu.int 
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