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1. Algemene weersgegevens.  
 

 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de hoeveelheid neerslag per 
seizoen. De hoeveelheid wordt uitgedrukt in aantal l/m² per aangegeven 

tijdspanne. Het gaat hier om de gevallen neerslag bij het weerstation te 
Koksijde.   

  
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

September 6 107 29 137 

Oktober 50 46 70 1 

November 30 118 121 96 

December 52 14 14 114 

Januari 96 38 60 85 

Februari 51 73 15 44 

Maart 38 69 9 73 

April 12 35 13 88 

Mei (tem 18/05) 34 31 29 5 

Totaal najaar 138 285 234 348 

Totaal voorjaar 231 246 127 295 

Totaal seizoen 369 531 360 643 

 
We zien voor zowel het najaar als het voorjaar van teeltseizoen 2017 – 2018 een 
verhoogde neerslaghoeveelheid, in vergelijking met voorgaande seizoenen.  
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In onderstaande grafiek wordt de temperatuur van het teelseizoen 2017-2018 

weergegeven. We zien grote temperatuurschommelingen gedurende het volledige 
seizoen, maar voornamelijk in het voorjaar hoge uitschieters bij de maximaal gemeten 
temperatuur. 
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2. Algemene proefveldgegevens.  
 
Om representatieve resultaten te hebben, wordt de rassenproef op 2 verschillende 

locaties, namelijk Stalhille en Schore, aangelegd. Onderstaande tabel geeft een overzicht 
van de verschillende rassen. Vervolgens worden de teelttechnische aspecten van beide 

proeflocaties beschreven. 
 

2.1 Rassen in proef 

 
 

Om een referentiekader te creëren werden ook de frequent uitgezaaide rassen opgenomen 
in proef.  

 
 

RAS  Type Europese Rassenlijst Zaadhuis Verdeler 

Acapulco HR 2014-UK SCAM Limagrain Europe  

Alabama HR 2014-UK Limagrain Limagrain Belgium 

Architect HR 2017-FR-PL Limagrain Limagrain 

Cristiano KWS HR   KWS Aveve 

Dalton HR 2014-FR DSV Limagrain 

Dariot HR 2015-FR-UK SCAM DSV (DE) 

DK Exception HR 2014-FR-PL Monsanto Monsanto 

DK Exclamation HR 2016-FR SCAM Monsanto 

DK Exlibris HR 2016-FR Monsanto Monsanto 

DK Expansion HR 2015-FR Monsanto Monsanto 

DK Extime HR   Monsanto  Monsanto 

Harpège HR 2015-UK KWS KWS Momont (FR) 

Hertz HR 2013-FR-IT Momont (FR) Jorion-Philip seeds  

KWS 9 HR   KWS Aveve 

Memori CS HR 2016-IT SCAM Caussade Semences (FR) 
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2.2 Rassenproef Stalhille 

 
 

Bodem: zandleem (lichte polder) - ph 8 -  1,12% C 
Voorvrucht: Italiaans raaigras 
Bewerkingen voor zaai:  ploegen en rotoreggen  

Zaai: 6 september 2017 
Zaaidichtheid: 45 zaden/m² 

Plantdichtheid voor de winter: 31 planten/m² 
Plantdichtheid na de winter: 24 planten/m² 
N-voorraad voorjaar op 08/02/2017: 19kg N/ha (7-7-5) 

Zwavel: 9.6 mg/100 g droge grond      Streefzone : 2.3-3 
 

Bemesting rassenproef: 
- Begin maart  120 E ammoniumnitraat 27% N 

- Half april       80 E ammoniumnitraat 27% N 
 
 

Gewasbescherming 
 

- Slakkenbehandeling: bij zaai  Metarex Inov (metaldehyde 4%) 5kg/ha; 
- Onkruidbestrijding:  

o Vooropkomst met 0,200l/ha Centium 36 CS + 1,5l/ha Butisan Gold; 

o Geen na-opkomstbehandeling;  
- 2x behandeling tegen koolzaadglanskever:  

o 17/04/2018:  Steward 0,085kg/ha  
o 24/04/2018: Cytox 0,2l/ha; 

- Geen groeiregulator  toegepast; 

- Geen behandeling tegen sclerotinia toegepast.  
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2.3 Rassenproef Schore 

 
Bodem: klei– pH 7,3  - 1,4% C 

Voorvrucht: tarwe 
Bewerkingen voor zaai: gediepgrond + gecultiveerd 
Zaai: 7 september 2017 

Zaaidichtheid: 50 zaden/m² 
Plantdichtheid voor de winter: 20 planten/m² 

Plantdichtheid na de winter: 16 planten/m² 
N-voorraad voorjaar op 16/02/2016: 39kg N/ha (9-13-17) 
Zwavel: 9.7 mg/100 g droge grond      Streefzone : 2.3-3 

 
Bemesting rassenproef: 

 
- Eind februari : 60 E ammoniumnitraat 27% N 

- Half maart:     140E vloeibare N 
- Microtop 10kg/ha: 15% MgO, 31% SO3, 1% B en 1% Mn 
 

 
Gewasbescherming 

 

 

- Slakkenbehandeling: 2 x 5kg Metarex Inov (metaldehyde 4%) 
- Onkruidbestrijding:  

o Vooropkomst : 1,5 l/ha Butisan  +  1,5 l/ha Springbok  

o Geen na-opkomstbehandeling uitgevoerd 
- Insecticide- en fungicidebehandeling samen half april: 0,080kg/ha Steward + 1l/ha 

Propulse  

- Geen groeiregulator toegepast 
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Proefplan rassenproef Schore:  
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 103 303  1 Acapulco 

 104 304  2 Alabama 

 105 312  3 Architect 

 106 315  4 Cristiano KWS 

 107 301  5 Dalton 

 108 306  6 Dariot 

 109 311  7 DK Exception 

 110 308  8 DK Exclamation 

 111 309  9 DK Exlibris 

 112 302  10 DK Expansion 

 113 305  11 DK Extime 

 114 307  12 Harpège 

 115 310  13 Hertz 

 

202 410  14 KWS 9 

204 404  15 Memori CS 
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3. Screening van de rassen: Resultaten Inagro en APPO (meerdere jaren)  
 

 

 

 
 
Legering: ++ zeer weinig gevoelig,+ weinig gevoelig, - matig gevoelig, -- gevoelig  

 

APPO INAGRO Schore Stalhille Schore Stalhille

OPBRENGST (JAREN) OPBRENGST (JAREN)

LEGERING 

(APPO)

VROEGRIJPHEID 

(APPO + Inagro)

LENGTE in cm 

03/05/2017

LENGTE in cm 

03/05/2017

Planten/m² na de 

winter voorjaar 2018

Planten/m² na de 

winter voorjaar 

2018

Acapulco 112 (2) + halflaat 150 113 17 24

Alabama 102 (3) 103 (2) ++ halfvroeg 149 120 15 24

Architect 105 (1) 102 (1) ++ halflaat 161 125 16 24

Cristiano KWS laat 151 116 16 26

Dalton 105 (4) 102 (3) + halflaat 144 111 16 23

Dariot 109 (3) + laat 144 110 15 26

DK Exception 106 (4) 103 (3) + halflaat 143 110 17 22

DK Exclamation 108 (2) + halfvroeg 145 114 15 26

DK Exlibris 101 (1) + vroeg 146 116 17 23

DK Expansion 113 (3) 106 (2) ++ laat 143 118 15 22

DK Extime 103 (1) halfvroeg 148 123 18 28

Harpège 102 (3) 97 (1) ++ halflaat 136 111 16 26

Hertz 105 (6) 104 (3) ++ halflaat 143 106 16 24

KWS 9 halflaat 154 124 18 26

Memori CS 105 (1) ++ laat 148 116 17 24

Raskenmerken
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4. Algemene waarnemingen 
 
 

4.1 Stengellengte tijdens het groeiseizoen 
 

 

  
 

 

Bovenstaande grafiek toont aan dat de gemiddelde gewaslengte in Schore 
gedurende het teeltseizoen steeds hoger was in vergelijking met Stalhille. De 

schade door vorst was miniem. We zagen een lichte daling van de stengellengte 
van gemiddeld 1,5 cm tussen voor en na de winter. Vanaf april is er sterkere groei 
in Schore, dit resulteert in een 10-tal cm lengteverschil is in vergelijking met 

Stalhille. 
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4.2 Teeltseizoen 2017-2018 

 

 
4.2.1 Najaar en winterperiode 

 
 
De zaai verliep doorgaans vlot, bij gunstige omstandigheden, tussen begin en 

midden september 2017. Daarna volgde voldoende neerslag zodat het koolzaad 
op de meeste percelen zeer mooi opkwam zonder al te veel slakkenschade. Door 

het koudere weer en de regen was er amper activiteit van de aardvlooien. Er 
werd dan ook zeer beperkte schade waargenomen.  
 

Daarentegen zagen we dit najaar 2018 wel op 2 percelen behoorlijk wat 
bladluizen op de onderzijde van het koolzaadblad. 

Er is weinig kennis beschikbaar over mogelijkse impact van de bladluizen op 
koolzaad. Volgens Terres Inovia (Frankrijk) zijn de twee belangrijkste bladluizen 
die in de herfst kunnen voorkomen de groene en de roodbruine bladluizen. 

Bladluizen kunnen enerzijds directe schade veroorzaken en indirecte schade door 
virussen over te brengen, onder andere het vergelingsvirus. Het koolzaad is het 

gevoeligst zijn tot het 6-bladstadium. Er wordt geadviseerd om een 
bladluisbehandeling uit te voeren vanaf het ogenblik dat 2 planten op 10 bladluizen 
vertonen. (BRON: Guide de culture colza 2017, Terres Inovia (Frankrijk)) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Figuur 1: bladluizen op de onderzijde van het koolzaadblad. 
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Tijdens de regenachtige winterperiode zorgden de getrokken greppels op de 

percelen voor voldoende afwatering. De late vorstprik van eind februari had 
invloed op een aantal rassen. De vorst gaf nog wat extra afgestorven bladeren 

naast deze die al zwak, paars en geel waren van de overvloedige regen die deze 
winter de revue passeerden. 
 

Gezien het late voorjaar en daardoor de beperkte groei in maart was er dit jaar 
een blijvend probleem met  duiven. Het was lang geleden dat er zoveel 

duivenafweer werd geplaatst in het koolzaad: van scareymans tot roofvogels en 
zelfs een vos zorgden voor de nodige afweer.  
 

Als de schade in het najaar beperkt is en het koolzaad mooi de winter doorkomt  
zagen we vorig jaar in de zaaidichthedenproef dat de hoogste zaadopbrengsten bij 

een zaaidichtheid van  30 zaden/m² werd bekomen. Naarmate de zaaidichtheid 
toenam, daalde de zaadopbrengst stelselmatig; enkel bij het ras DK Expertise was 
er geen significant verschil in zaadopbrengst tussen 30 en 50 zaden/m². Tevens 

nam de legering toe naarmate de zaaidichtheid verhoogde.  

 

 

4.2.2 Voorjaar 
 
Gezien de natte winter en het late voorjaar kon er pas vanaf half maart een 

eerste bemesting toegediend worden. Daarna volgde in sommige regio’s terug 
een regenrijke periode waardoor de tweede fractie pas vanaf half april kwam.  

 
Daarna volgde door gunstige omstandigheden vanaf half april een sterke 

groeispurt, maar verkorten was gezien het late voorjaar niet aan de orde.  
 
Ondanks de koude piek laat in het voorjaar, waren de koolzaadglanskevers dit 

voorjaar toch vroeg en soms massaal aanwezig. In 2 dagen tijd werden op 
sommige percelen gemiddeld een toename van 7-8tal kevers/plant geteld. De bloei 

liet daarentegen wat op zich wachten en begon pas ten vroegste half april, met 
overschrijding van de schadedrempel en een hoog risico op veel schade al gevolg. 
Bijgevolg werd er geadviseerd om op die percelen te behandelen. Toch zien we dit 

voorjaar veel schade van de koolzaadglanskever.  
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Maar de slechte vruchtzetting op sommige percelen is niet alleen het gevolg van 
de glanskevers. We  hebben veel geaborteerde bloemknoppen gezien die maar 

vaag geel waren en waardoor er dus geen hauwen zijn gevormd.  Vanuit Wallonië 
en Frankrijk wordt de oorzaak ook gezocht bij de extreme schommelende 

temperaturen half en eind april, waarbij er verschillen van meer dan 20°C tussen 
dag- en nachttemperatuur werden waargenomen. De bodem was nog koud en het 
wortelstelsel kon niet aan de vraag van de jonge, snelgroeiende plantenweefsels 

voldoen waardoor de bloemknoppen afstierven. 
 

 

Gezien dit teeltseizoen verwachten we dit jaar geen topopbrengsten in het 

koolzaad. Volgens ons zullen veel percelen geoogst worden aan een opbrengst 
van 3,5-4 ton/ha. Door de vele duivenschade zal het ook moeilijker worden om 

een egaal vochtgehalte op het perceel te bekomen en zo gepast te oogsten.  
 
 

Voor meer info of teelttechnische vragen/proeven: 
Inagro –Beitem 

Alain Vandaele 051/273245 of alain.vandaele@inagro.be 
Anne-Sophie Vandevoorde 051/273398 of anne-sophie.vandevoorde@inagro.be  

Figuur 2: schade door sterke temperatuursverschillen en glanskevers. 
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