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oktober 2010
1ste bedrijf: Francois Feremans, Molenvelden 14, Sint-KatelijneWaver
Na een korte voorstelling van het ADLO-project ‘Genetische diversiteit in groentegewassen in
actie’ door Christel Van Ceulebroeck, nam Joris De Nies het woord. In samenwerking met de
plaatselijke proeftuin hebben een aantal telers hier een vergelijkende proef aangeplant van groene
selder type ‘holle pijp’. Dit is een niche-product waarvan in de zaadhandel weinig aanbod is. Mede
daardoor gaan deze telers ook zorgen voor hun eigen zaadwinning.
Wie zegt eigen zaadwinning, neemt ook het aspect selectie ter harte.
Waarin verschilt het type ‘holle pijp’ van het type ‘volle pijp’? Groene selder met holle pijp heeft
dunnere stengels, die binnenin hol zijn. Selder ‘holle pijp’ wordt op de veiling van Mechelen
aangeboden in bussels van 2 planten met uitgewassen wortels. Het busselgewicht is idealiter tussen
580 en 600 gram. De zwaardere planten worden los verkocht, met een gewicht van 450 à 475 gram
per plant.
Welke zijn nu de belangrijke selectiecriteria voor groene selder ‘holle pijp’?
•Uniformiteit: alle planten hebben een gelijkvormige bouw, liefst cilindrisch, en in een plant
zijn de stengels even dik en lang, ook een gelijke bladkleur en fijnheid van insnijding is
gewenst,
•liefst weinig spranten: weinig zijscheuten rondom, of scheuten naast de hoofdstengels
binnenin,
•weinig stengelbreuk bij oogst en vlot te schonen,
•goede presentatie in de kist: de gewenste totale plantlengte in een EPS-kist is 57 à 59 cm,
voldoende stengel/blad verhouding: bvb 2/3 stengel presenteert mooier dan ½ stengel,
•fijnheid van stengel: de individuele stengeldiameter van 6 à 8 mm is mooier dan 10 mm of
meer,
•een smalle plantvoet: de diameter plantvoet is best 25 à 35 mm, voetdiameter 40 à 50 mm is
te grof.

2de bedrijf: Akelei, Haachtsebaan 2, Schriek
Op dit bio-dynamisch groentebedrijf zijn een hele waaier aan teelten te bekijken. Er is ook
een eigen selectie selder ‘holle pijp’ aanwezig die is aangepast aan de korte keten verkoop.
Hier wordt meer gekozen voor diversiteit, zowel in diverse kleurtinten als in mogelijks
verschillende smaken. Er is selder met ‘holle pijp’ met een rode stengel- en bladkleur
aanwezig. Of daar een groeiende markt voor is, wordt nog verder uitgeprobeerd.
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