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Op slechts 600 ha van de Vlaamse akkers wordt koolzaad verbouwd, ondanks de aanwezigheid van de 
perfecte klimatologische omstandigheden. Koolzaad is nochtans een dankbaar gewas om op te nemen 
in de rotatie met andere akkerbouwgewassen. Een eerste voordeel van koolzaad is het positieve effect 
op de bodemstructuur en bijgevolg op de rendementen van de volgteelten. Tenslotte is koolzaad een 
arbeidsextensief gewas. De landbouwer respecteert best een vruchtafwisseling van minstens 1 op 4 
jaar. Bij een kleiner interval stijgt de kans op de schimmelziekte Sclerotinia en kunnen de opbrengsten 
dalen.

Deze gids geeft een chronologisch overzicht van de noodzakelijke werkzaamheden en vestigt de aandacht 
op de cruciale momenten tijdens de teelt van koolzaad.

.
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WErKzAAmhEDEn in hET nAJAAr

1     Zaai ( eind augustus - half september)

1.1   Rassenkeuze

Bij de keuze tussen de beschikbare rassen moet de landbouwer zowel de opbrengst als de legergevoeligheid 
in acht nemen. Op de website van LCG zijn jaarlijks de resultaten van het rassenonderzoek te vinden. Die 
cijfers kunnen de landbouwer helpen bij zijn rassenkeuze.  

1.2   Voorbereiding van het zaaibed

Ploegen voor zaai is niet noodzakelijk, maar een nadeel van ongeploegd telen is de eventuele opslag van 
de voorvrucht. Om dat te vermijden kan een aantal keren ondiep stoppelen nuttig zijn.

het zaaibed moet fijn en goed aangedrukt zijn. De landbouwer moet voldoende aandacht besteden aan 
de structuur van de bodem.

1.3   Zaaidatum

Koolzaad wordt best gezaaid tussen eind augustus en half september. Afhankelijk van de oogst van de 
voorvrucht of door ongeschikte klimatologische omstandigheden kan de landbouwer de werkzaamheden 
verschuiven naar de tweede helft van september.

1.4   Zaaidichtheid

De zaaidichtheid van koolzaad is bij voorkeur 60 zaden per vierkante meter in zware grond. Op lichtere 
grond volstaan 40 zaden per vierkante meter. Bij minder gunstige omstandigheden, zoals een grof 
zaaibed bij zeer droog weer of zeer late zaai, kan het noodzakelijk zijn de zaaidichtheid op te trekken. De 
nodige hoeveelheid zaaizaad is uiteraard ook afhankelijk van het duizendkorrelgewicht (DKG). Dat kan 
variëren van vier tot acht gram
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Onderstaande tabel geeft de zaaidichtheid weer bij normale en slechte zaaiomstandigheden en 
verschillende DKG’s.

Normale omstandigheden Duizendkorrelgewicht (DKG) in gram

4 6 8

zaaidichtheid in kg/ha

lichte grond (40 korrels/m²) 1,6 2,4 3,2

zware grond (60 korrels/m²) 2,4 3,6 4,8

Slechte zaaiomstandigheden Duizendkorrelgewicht (DKG) in gram

4 6 8

zaaidichtheid in kg/ha

lichte grond (60 korrels/m²) 2,4 3,6 4,8

zware grond (80 korrels/m²) 3,2 4,8 6,4

Tabel 1: zaaidichtheden van koolzaad. 

De ideale plantdichtheid na de winter ligt bij voorkeur tussen 20 à 40 planten/m2. Een te hoge 
plantdichtheid kan zorgen voor zwakke, legergevoelige planten. Bovendien kan het leiden tot hogere 
vorstgevoeligheid. Uit ervaring blijkt dat koolzaad over een heel groot herstellend vermogen beschikt. Bij 
goede weersomstandigheden in de zomer kunnen 15 planten/m² nog leiden tot een normale opbrengst. 

1.5   De zaai

Koolzaad kan met verschillende zaaimachines gezaaid worden : 

 _ pneumatische zaaimachine

 _ schuifradzaaimachine 

 _ elektrische zaaimachine 

meestal wordt koolzaad gezaaid in rijen. De rijafstand is echter niet zo strikt en varieert tussen de 12 
tot 24 cm.

2     BEMESTING

in normale omstandigheden is een stikstofbemesting in het najaar overbodig. Een organische bemesting 
vóór de zaai - indien praktisch haalbaar - is bevorderlijk voor de teelt. het gewas is daardoor namelijk 
groter bij de start van de winter en kent bijgevolg een vroege hergroei in het voorjaar
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3     ONKRUID EN BELAGERS (najaar en winter)

naast de onkruiddruk zijn er enkele typische plaaginsecten gekend in de koolzaadteelt. Op de website 
van het LCG zijn alle erkende gewasbeschermingsmiddelen in koolzaad te raadplegen

3.1   Onkruiden

De dicotyle onkruiden moeten in het najaar aangepakt worden. Dat kan vanaf kort na zaai tot het 4-5 
bladstadium (B4-5) van het koolzaad. Grasachtige onkruiden kunnen tot in het voorjaar bestreden 
worden. Koolzaad is een geschikte teelt om overblijvende/resistente duist aan te pakken.

3.2   Slakken

Jonge koolzaadplanten zijn tot in het 3-4 bladstadium gegeerd bij slakken. De meeste problemen met 
slakken komen voor in de zwaardere grond bij een los, grofkluitig zaaibed waardoor een preventieve 
behandeling kort na zaai aan de orde is. 

Afhankelijk van de (verwachte) druk kan een tweede behandeling met slakkenkorrels nodig zijn. Volg de 
percelen ook na behandeling verder op. Slakkenkorrels hebben namelijk een beperkte werkingsduur, 
die langer is bij droog dan bij nat weer

3.3   Aardvlooien

Bij koolzaad komen twee soorten aardvlooien voor: de grote en kleine aardvlo. De kleine aardvlo is in 
de volksmond gekend als “springer” in het vlas. Beiden vreten kleine ronde gaten in het blad. Als de 
landbouwer op drie van de tien planten aardvlooien waarneemt, is een insecticidebehandeling aan de 
orde. 
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Later in het seizoen moeten ook de larven van de aardvlo opgevolgd worden. Die larven mineren de 
bladstengeltjes. Ernstige schade kan groeiachterstand of zelfs sterfte van de plant als gevolg hebben. 
Als op zeven van de tien waargenomen planten larven van de aardvlo voorkomen, is de schadedrempel 
bereikt en is behandeling nodig

Figuur 1: Kleine aardvlo, grote aardvlo met schadebeeld  en  larve van grote aardvlo.

3.4   Duiven

Voornamelijk in het voorjaar, maar ook in de winter kunnen duiven zware schade aanrichten in het 
koolzaad. Dat is uiteraard afhankelijk van de regionale populatiegrootte van de duiven, maar eveneens 
van de aanwezige roofvogels. 

Een beginnende koolzaadteler zaait best een perceel dicht bij de hoeve, zodat de duiven goed opgemerkt 
kunnen worden. 

Er bestaat een groot assortiment aan afweer tegen duiven. Trillinten, vlaggen, scarey man, 
imitatieroofvogels zijn daar enkele voorbeelden van. Die hebben een tijdelijk effect. Door de 
afweermiddelen regelmatig te verplaatsen of af te wisselen, wordt het afschrikeffect verlengd. De 
afweermiddelen werken het meest efficiënt in combinatie met bejaging. De gewone jacht op houtduif is 
open van 15 september tot eind februari. 

Ook buiten de normale jachtperiode mogen houtduiven geschoten worden onder de vorm van bijzondere 
bejaging. Bijzondere bejaging op houtduif kan voor een periode van 3 maand aangevraagd worden door 
één keer per teelt de formulieren in te vullen. Spoor de jager dus tijdig aan om de bijzondere bejaging 
op houtduif aan te vragen bij het AnB (Agentschap voor natuur en Bos). 

indien er toch duivenschade zou zijn op het perceel, valt de opbrengstderving veelal nog mee 
aangezien de koolzaadplant een groot herstellend vermogen heeft. Bij ernstige schade is het geen 
optie om zomerkoolzaad in te zaaien in het winterkoolzaad. Dat zou voor zeer ongelijke afrijping en 
oogstproblemen zorgen
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WErKzAAmhEDEn in hET VOOrJAAr

1     BEMESTING 

Stikstof wordt in twee fracties toegediend.

 _ 1ste fractie : bij de hergroei, stadium C1-C2 (eind februari - begin maart) (vb 70 E)

 _ 2de fractie : stadium D1-D2 (3 weken na de eerste fractie, aanvullen tot de wettelijke norm)

De bemesting kan onder de vorm van vloeibare stikstof toegediend worden, maar vooral bij vorstweer 
moet wel opgelet worden voor eventuele verbranding  van de bloemknoppen in de 2de fractie. 

zwavel is van belang bij de fotosynthese. Koolzaad heeft een zwavelbehoefte van 50-75 E SO3/ha.

Spuiwater van chemische luchtwassers is interessant, aangezien dat een hoge zwavelconcentratie 
heeft. Gemiddeld bevat 1000 L spuiwater 150 E SO4 en 50 E n. Ook hierbij moet de landbouwer opletten 
voor verbranding van de bloemknoppen bij de hergroei van het koolzaad. 

Koolzaad neemt voornamelijk zwavel op in de strekkingsfase en de bloei. Een gebrek aan zwavel 
manifesteert zich in een lichtere kleur van het gewas met name van de jongste bladeren. het blad 
wordt lepelvormig. in een later stadium krult het blad naar boven en wordt het broos. in de zwaardere 
poldergronden is het nog niet bewezen of een extra toediening met zwavel economisch rendabel is. 
Lichte (zand) gronden lijken gevoeliger voor zwavelgebrek

Figuur 2: zwavelgebrek bij koolzaad.
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2     VERKORTEN

in de praktijk wordt vaak niet verkort bij de legervaste rassen door de gedoseerde n-gift in het voorjaar. 
Bovendien zijn de stikstofvoorraden in de bodem kleiner dan in het verleden, waardoor het gewas minder 
weelderig de winter in gaat

Als de kans op legeren toeneemt door de combinatie van volgende factoren, is verkorten eventueel 
aangewezen: 

 _ hoge plantdichtheid 

 _ legergevoelige variëteit

 _ hoge n-bodemvoorraad

Verkorten gebeurt tussen het stadium C2 en D1 en levert een gelijkmatigere rijping en een gemakkelijkere 
oogst van het koolzaad op.

3     INSECTEN in het voorjaar 

Door het beperkte areaal koolzaad is de insectendruk momenteel laag en wordt de drempel zelden 
overschreden. Toch moeten de volgende insectensoorten opgevolgd worden

3.1   Koolzaadstengelboorsnuitkever

Deze asgrijze kever (3-4 mm) met zichtbaar lange snuit en zwarte poten kan schade veroorzaken vanaf 
de hergroei tot het moment waarop de hoofdbloemknop uitgestrekt is (gewasstand +/- 30 cm). De kever 
legt eitjes in de stengel van het koolzaad. Door de ontwikkeling van de larven in de stengels, gaan de 
stengels openbarsten en vervormt de hoofdstengel. in noord-Frankrijk wordt daar veel aandacht aan 
besteed.

Figuur 3: Koolzaadstengelboorsnuitkever en schadebeeld.
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3.2   Koolzaadglanskever

Deze zwarte, blinkende kevers met soms metaalgroene glans (1,5-2,5 mm) kunnen een probleem 
vormen vanaf stadium D1 tot het moment van bloei. Op hun zoektocht naar stuifmeel, vreten de diertjes 
de gesloten bloemknoppen aan, waarbij ze het vruchtbeginsel aantasten. Eenmaal de eerste bloemen 
aanwezig zijn en de toegang tot het stuifmeel eenvoudiger is, valt de schade mee. De kevers zijn meestal 
talrijker aanwezig aan de randen van het perceel. De situatie hangt sterk af van veld tot veld.

indien in het stadium D1-D2 gemiddeld 3-4 kevers per plant voorkomen, mag er ingegrepen worden 
met een insecticide. De koolzaadglanskever is resistent tegen heel wat pyrethroïden. Daarom mag de 
landbouwer enkel behandelen bij het bereiken van de drempelwaarde. respecteer daarbij de aanbevolen 
dosis en gebruik voldoende water. Afwisselen van insecticiden is de aangeraden. Op de website van het 
LCG is meer informatie te vinden over de erkende insecticiden

Figuur 4: Koolzaadglanskever met weggevreten bloemknoppen.
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3.3   Koolzaadsnuitkever en koolzaadmug

De koolzaadsnuitkever is een grijze kever met zwarte poten. het diertje komt voor vanaf de bloei en 
legt eieren in de hauwtjes. Ook de koolzaadmug legt haar eitjes daar af. De larven van beide insecten 
ontwikkelen zich in de hauwtjes, waardoor ze vroegtijdig openbarsten. De schade in Vlaanderen is 
eerder beperkt.

Figuur 5: Koolzaadsnuitkever en koolzaadgalmug, larven in hauwtjes.++

4     ZIEKTEN : Sclerotinia

in Vlaanderen wordt weinig behandeld tegen Sclerotinia met fungiciden. Behandeling kan bij vochtige en 
warme weersomstandigheden en de eerste val van de bloemblaadjes nodig zijn. Omdat Sclerotinia voor 
grote opbrengstverliezen kan zorgen, moet de landbouwer preventief behandelen. Wacht niet te lang, 
anders is de ziekte al te ver gevorderd en heeft een behandeling geen effect meer.

momenteel zijn er geen Sclerotinia-resistente rassen. De preventie bestaat dus voornamelijk uit een 
goede teelrotatie. Waardplanten, zoals bonen, erwten en cichorei, kunnen de ziektedruk doen toenemen

 

 
Figuur 6: Schadebeeld van sclerotinia op blad en stengel.
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5     OOGST (juli) 

De afrijping van de hauwen gebeurt van onder naar boven. De kleur van de hauwtjes zal geleidelijk 
evolueren van groen naar geel. het koolzaad is pas rijp wanneer de hauwtjes een beige-achtige kleur 
hebben. het stro kan dan nog gedeeltelijk groen zijn.

De handel vraagt een vochtgehalte van 9 %. Dat blijkt in de praktijk haalbaar en kan vergeleken worden 
met het vochtgehalte van 14-14,5% bij tarwe. Uiteraard zijn de weersomstandigheden bepalend.

Op vandaag zijn de koolzaadrassen een stuk peulvaster dan vroeger. Daardoor kan koolzaad een 
regenperiode trotseren en kan de landbouwer wachten tot het koolzaad volledig gerijpt is. hagel is 
gevaarlijker, omdat de hauwtjes massaal kunnen openspringen. Bij zeer zonnig weer kan het vochtgehalte 
op één dag gemakkelijk een drietal procent dalen

5.1   Afstelling van de dorser

mits de correcte instellingen aan de pikdorser kan de oogst vlot binnengehaald worden:

 _ minstens 1 kantmes aan de zijkant van het maaibord;

 _ een verlengd maaibord is aanbevolen  (200 kg/ha minder oogstverliezen);

 _ de haspel in hoge stand, ver naar achter, traag doen draaien (niet kammen);

 _ zo hoog mogelijk maaien. zo wordt de dorscapaciteit verhoogd en het zaad niet bevochtigd;

 _ dorstrommel 500-700 toeren/min;

 _ dorskorfopening : ¾ openzetten om een goede strodoorgang toe te laten;

 _ windsterkte regelen zodat je voldoende reiniging hebt zonder zaadverlies (max 40 % open).

5.2   Bewaring van het zaad

Direct na de oogst moet de warmte uit de opgeslagen hoop zaden om broei te vermijden. Voorzie daarom 
mogelijkheden om te ventileren met koude lucht (’s nachts). Er moet gestreefd worden naar een tempe-
ratuur van minder dan 15°C in de hoop. Bij te warme en/of vochtige bewaring van het geoogste zaad 
ontstaat er een te hoog gehalte ongewenste oxidatieproducten en vrije vetzuren in het koolzaad. Dat 
geeft aanleiding tot ranzige olie. Bij een vochtgehalte hoger dan 9 % is drogen noodzakelijk. Warme 
lucht tijdens het drogen mag zeker niet warmer zijn dan 40 °C.
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5.3   Bodembewerking na oogst

De penwortel laat een goed doorlaatbare en makkelijk bewerkbare bodem na. Daardoor neemt de volgteelt 
water en nutriënten beter op. De koolzaadteelt heeft dus een positief effect op de bodemstructuur en op 
de rendementen van de volgteelt.

Om koolzaadopslag in de volgteelten te vermijden, is het van belang om het stro te hakselen of te 
persen, zodat het zaad dat achterblijft op het veld kan kiemen. na ongeveer 14 dagen kan de opslag 
met een oppervlakkige bodembewerking met schijven- of rotoreg ondergewerkt worden. Die bewer-
king verstoort de slakkenpopulatie en voorkomt extra bestrijdingskosten in de volgteelt. indien mogelijk 
wordt de bodembewerking na een drietal weken herhaald.

6     FINANCIEEL RENDEMENT

De opbrengst bedraagt gemiddeld 4,5 ton/ ha. Afhankelijk van de omstandigheden zijn opbrengsten 
van 6 ton per hectare mogelijk. De prijs van het koolzaad loopt de laatste vijf jaar zeer parallel met de 
tarweprijs, namelijk 2x de tarweprijs.

De kosteninput is meestal wat kleiner dan bij tarwe, zodat het financieel resultaat ongeveer gelijk is

Enkele links om de actuele prijs van het koolzaad te kunnen opvolgen :

http://www.agrarberatung-hessen.de/markt/pflanze1/010403.html

http://www.boerenbusiness.nl/granenmarkt/termijnmarkt/matif

http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches-agricoles-9.html

Bij de opmaak van deze gids werden volgende bronnen geraadpleegd: 

http://www.gembloux.ulg.ac.be/pt/appo/

http://www.terresinovia.fr/



inagro vzw
ieperseweg 87
8800 rumbeke-Beitem
T 051 27 32 00 _ F 051 24 00 20 
E info@inagro.be
_
www.inagro.be

Alle rechten voorbehouden. niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, in enige vorm of wijze, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. inagro vzw is niet aansprakelijk voor eventuele scha-
delijke gevolgen die zouden kunnen ontstaan bij het gebruik van de gegevens uit deze opgave.
Uw naam en adres zijn opgenomen in een adresbestand dat enkel gebruikt wordt binen de werking van 
inagro vzw (wet van 8/12/1992). indien uw adres onjuist of niet meer relevant is, kan u de verbetering of de 
verwijdering ervan vragen.


