VERGELIJKENDE RASSENPROEF VAN
ZAADVASTE WORTELRASSEN
Rassenscreening op 18 juni 2014 D E Z ONNEKOUTER
Een activiteit van het N ETWERK Z ELF Z ADEN T ELEN i.s.m. I NAGRO

Aanwezigen: Walter Coens en An Verboven (DE ZONNEKOUTER), Antoine De Paepe (DE
KOLLEBLOEM), Staf Berlo (HET LANDHUIS) , Jen Nold (DE WITTE BEEK), Mieke Lateir (BINGENHEIMER zaden),

Maarten (geïnteresseerde, doet voorstage LANDWIJZER op AKELEI) , An Jamart (BIOFORUM), Johan Rapol
(INAGRO), Louis De Bruyn NETWERK ZELF ZADEN TELEN) en Greet Lambrecht (AKELEI en NETWERK ZELF
ZADEN TELEN )

Proefopzet
De 1e week van april werd op verschillende locaties de wortelproef aangelegd: bij Jen Nold
(Bierbeek), op Inagro zelf en bij Walter en An op DE ZONNEKOUTER.
Johan Rapol van INAGRO heeft op de drie locaties de zaaiing uitgevoerd met de pneumatische
zaaimachine.
De proefrassen: Milan , Fine , Fynn en Miranda elk van BINGENHEIMER SAATGUT en verder nog Nantes
(DE BOLSTER ), Mokum (BEJO zaden) en Napoli (F1- hybride van BEJO ter vergelijking)
De wortelen zijn alle van het type Nantaise en hebben als kenmerk vroeg (behalve miranda 120
dagen ipv 100 dagen) én geschikt voor verkoop als busselwortel én per kilo los in de kist.
We hebben zowel naar de uiterlijke kenmerken gekeken , als naar de smaak (rauw en gestoomd).

Screening/bonitering
In de vergelijking waren de wortelen van DE
ZONNEKOUTER en van DE WITTE BEEK (Jen was zo
vriendelijk om 2 lopende meter mee te
brengen per variëteit, waarvoor hartelijk dank
Jen!).
De kisten werden op een lange tafel uitgestald
en we kregen een aantal papieren in de hand
gedrukt waarop we moesten letten bij de
beoordeling. Na een korte inleiding door Louis
werd er al gauw ijverig maar ook kritisch
gewikt en gewogen. En alles netjes genoteerd.
Dank zij een uitgebreide ‘boniteringslijst’ van
René Groenen (veredelaar van wortelen voor
KULTURSAAT ) werden we opmerkzaam
gemaakt op details als de hoeveelheid loof , de
wortelvorm, al dan niet groene koppen , de kleur van het hart(!) enz.

De stemming was gemoedelijk maar ook gericht op de opdracht. Aansluitend werd het mes
bovengehaald en werden de wortelen in stukjes gesneden om te proeven,. Walter kon niet nalaten
om al snel zijn voorkeur mee te delen , maar we deden ons best om objectief te blijven tot het einde!
Tijdens de voorbereidingen van de smaakproef met gestoomde wortelen werd er naar het veld
getrokken om op de plek naar de proef van wortelen te bekijken. De proef was opgenomen in een
groter veld van wortelen. Op DE ZONNEKOUTER worden de wortelen geteeld voor collega-tuinders van
DE VROENTE . Het zag er mooi uit, alleen jammer dat net op het bed van de vergelijkende rassenproef
er ook een plek met aaltjes aanwezig was zodat de wortelen niet mooi uitgegroeid waren. Het waren
korte stompjes met aan de zijwortelen cysten of knobbeltjes. Walter vermoed dat de groenbemester
klaver de oorzaak is. Om de 3 jaar heeft het land een rustjaar met inzaai van klaver. Vroeger werd er
gras/klaver ingezaaid maar dat bracht dan weer emelten. Het is een beetje zoeken naar de geschikte
teelt in het rustjaar , granen worden overwogen. De wortelen in het bed naast de proef waren dan
ook weer goed gezond.

De smaakproef
De smaakproef van gestoomde wortelen vroeg wel wat aandacht. Over het algemeen merk je dat er
in de veredeling van wortelen bij BINGENHEIMER SAATGUT veel aandacht gaat naar smaak. De meeste
rassen hadden een goeie wortelsmaak. Het is wel belangrijk dat de wortelen uitgerijpt zijn om ten
volle de smaak naar boven te laten komen, dat was bij de meeste nog niet helemaal het geval.

Bedankt allemaal en tot ziens
Aanvullend werd er nog een uitgebreide handleiding meegegeven hoe je met eigen zaadteelt van
wortelen het best aan de slag kunt (met dank aan Louis). Dus alles was aanwezig om je eigen
rassenkeuze te doen en dan met de beste wortelen voort te gaan tot eigen zaadwinning. Een
uitgebreide bespreking van de rassenproef volgt nog nadat alle wortelen (ook die op INAGRO )
geoogst en beoordeelt zijn.
Als afronding werden dan de heerlijke wortelsoep van Katrien (DE ZONNERKOUTER) en broodjes van
Leen (DE KOLLEBLOEM) geproefd zodat de innerlijke mens gesterkt terug naar huis kon keren.
De reactie van de meeste mensen was bijzonder positief en dus een aanrader voor elke tuinder die
wat meer wil weten over rassen en rassenkeuze!
Tot op onze volgende activiteit? Er volgt zeker nog een beoordeling van een rassenproef van
wintersavooien waarvoor de planten in opkweek zijn bij DE KOSTER.
Verslag: Greet Lambrecht

