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Nieuwsbrief Witlof/ Witloof
Nu de herfst zijn intrede heeft gedaan wordt er begonnen met het rooien van witlofpennen. Aangezien het
moment en de kwaliteit van het rooien en sorteren van grote invloed zijn op het resultaat in de forcering, volgen
hier een aantal aandachtspunten.
Gewenste aantal groeidagen
Ons inziens is het voor het goed slagen van een witloftrek van groot belang dat de rassen op het veld het vereiste
aantal groeidagen krijgen en dat het gewas in de afrijpingsfase is. Dus niet alleen kijken naar de inhoud, maar
ook naar de stand van het gewas. Dit is nodig om er voor te zorgen dat de pennen allerlei stoffen uit het blad
opnemen die noodzakelijk zijn om in rust te gaan. De pennen zullen dan makkelijker inkoelen, beter uit de koelcel
komen en een beter trekresultaat geven.
Hieronder vindt u een overzicht van het aantal groeidagen van de Vilmrorin rassen. Groeidagen zijn het aantal
velddagen van opkomst tot oogst.
Zili
Ecrine
Topscore
Platine

130-140 dagen
130-140 dagen
150-160 dagen
160-170 dagen

Ombline
Takine
Flexine
Crenoline

160-180 dagen
160-180 dagen
160-180 dagen
160-180 dagen

Aangezien de groeiomstandigheden dit jaar nogal verschilden, zal er wel
enige differentiatie zijn in het gewenste aantal groeidagen. Percelen die om
wat voor reden dan ook (bijv. wortelluis, droogte) in de hergroei zijn gegaan, zullen veel meer dagen nodig hebben dan percelen die mooi constant
zijn doorgegroeid. In percelen zonder droogte, wortelluis of andere
stressfactoren was de kwaliteit van de groei per dag erg hoog, omdat witlof
een warmte- en lichtminnend gewas is. Wortelinhoud en de mate van
afrijping blijven echter maatgevend.

Aandachtspunten bij het rooien
We herinneren u aan de belangrijkste punten, met hier en daar een aanvulling naar aanleiding van jaarsinvloeden.
•

•

Aangezien het groeipunt dit jaar in een aantal rassen en percelen
duidelijk hoger zit dan andere jaren, vraagt het goed afstellen van de
ontbladeraar extra aandacht. Een beschadigde of blind geslagen kop
levert immers niks op. Bij Ombline zit het groeipunt normaal al hoog,
maar andere rassen vertonen, afhankelijk van teeltomstandigheden,
soms een duidelijk hoger groeipunt.
Let goed op de penlengte. Zorg dat de scherpe rooibeitels diep en
vlak genoeg staan, zodat de pennen uit de verschillende rijen even lang
zijn.

•
•
•

•

•

Houd rooibeschadiging goed in de gaten, iedere beschadiging op de pen is een invalspoort voor ziek en zeer.
Geef duidelijk aan of er op de rooier een rijen- en/of wortelbehandeling moet worden uitgevoerd en zo ja met
welk middel en in welke dosering.
Bij rotte en/of vertakte pennen is het wenselijk dat de rooiermachinist direct de commissionair of forceerder
informeert. Gezien de grote neerslaghoeveelheden rond half oktober in grote delen van Nederland en Belgie
zullen er bepaalde percelen, of delen daarvan, langere tijd onder water hebben gestaan. Rooi deze percelen
apart en als het om waterplekken in een perceel gaat, laat ze zitten, anders kan men in de trek zeker problemen verwachten.
Met de huidige rooimachines is rooien mogelijk als je de pennen van het land kunt krijgen, maar dat wil niet
zeggen dat het ook onder alle omstandigheden moet. Bedenk dat zo’n volledig door de rooier afgekloven pen
ook veel beschadigingen heeft opgelopen en dus extra gevoelig is voor ziekten zoals Phytopthora en Erwinia.
Met andere woorden, heb geduld!!!!
Het is misschien zinvol om de loonwerker een rooi instructie op papier te geven, zodat, ook als er van
chaufeur wordt gewisseld, toch duidelijk is wat er wordt verwacht. Vermeld daar ook uw telefoonnummer bij.

Aandachtspunten bij het sorteren
•

•

Bij het laten sorteren in loonwerk is het belangrijk dat u aangeeft hoe
de maten moeten worden. Indien er gespoten moet worden geef dan
duidelijk het middel en de dosering aan.
• Probeer inregenen bij de opslag voor het sorteren zo veel mogelijk te
voorkomen.
• Zorg dat het sorteren zo spoedig mogelijk na het rooien gebeurt, maar
het liefst binnen 24 uur, dan kunnen de pennen zo snel mogelijk de
koeling in. Laat de sterrenreiniger de pennen niet als een
raket afschieten op de rollensorteerder, want een aantal van de pennen
zal er rechtop tussen worden geschoten en daardoor zeker breken.
Zorg dat de laag over de sorteerder niet te dik is en de invoer regelmatig, hierdoor wordt de maatsortering
aanmerkelijk verbeterd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Uw specialisten

-

Arie Oomen
Gewasspecialist
Zuid-Nederland
Tel.: +31 (0) 651 846 740
E-mail: arie.oomen@
nickerson-zwaan.com

Uw specialisten
Wim ter Voert
Gewasspecialist
Benelux
Tel.: +31 (0) 622 918 311
E-mail: wim.ter.voert@
nickerson-zwaan.com

Natuurlijk is het ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met Nickerson-Zwaan. Dit kan via
tel.: +31 (0)162 690 900 of stuur uw e-mail naar: info@nickerson-zwaan.com.
Voor meer informatie: www.nickerson-zwaan.com.
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TECHNISCHE DISCLAIMER
Nickerson-Zwaan en/of zijn vertegenwoordigers geven geen garantie dat de verstrekte informatie, inclusief maar niet beperkt tot rasbeschrijvingen en technische
adviezen, complete en accuraat is en geschikt voor alle door gebruiker gekozen
toepassingen. Technische informatie en aanbevelingen zijn gebaseerd op proeven
en algemene ervaringen. Alle informatie is uitsluitend bedoeld als hulpmiddel voor
professionele telers en gebruikers. Houd altijd rekening met lokale omstandigheden
en specifieke situaties. Deze informatie biedt dus geen garantie voor een succesvolle
teelt. Nickerson-Zwaan accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige
schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van deze publicatie. Zie ook onze
voorwaarden op www.nickerson-zwaan.com.
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