
  

 

Kruidenproeven bio in open lucht gelanceerd 

Door het koude voorjaar werden de biologische kruidenproe-

ven in volle grond iets later gestart. Het proefplan werd sa-

mengesteld door het Technisch Comité Kruiden; telers heb-

ben zelf hun inspraak mogen doen naar mogelijke onder-

zoeksonderwerpen. 

Hieronder een oplijsting van de proeven, en rassen opgeno-

men binnen de proef: 

 

Rassenproef basilicum: 

Verschillende Genovesertypes worden met elkaar vergele-

ken. Er werd gezaaid op 9/4/13 in een 4 cm perspot (5 zaad-

jes per perspot). Na opkomst beoordeling en uitdunnen van 

de perspotten op 2 plantjes per pot, werd vervolgens ge-

pland op 10/05/2013 op een afstand van 30 x 30 cm.  
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Ras basilicum Zaadhuis Bio/NCB 

Adi Nickerson Zwaan bio 

Dolly Vitalis bio 

Edwina Vitalis bio 

Emily Vitalis bio 

Genoveser De Bolster bio 

Ocimum basilicum, grootbladig Bingenheimer bio 

Super Sweet Asahalim Nickerson Zwaan nbc 

Sweet Aroma 1 Nickerson Zwaan nbc 

Tijdens de opbrengst zal niet alleen gekeken worden naar 

kwaliteit, opbrengst en houdbaarheid, maar ook naar resis-

tentie (vb. kouderesistentie, valse meeldauw, …) 

Ras koriander Zaadhuis Bio/NCB 

Caribe Bejo bio 

Coriandrum sativum Bingenheimer bio 

Hi 10 470 HEC Hild ncb 

koriander De Bolster bio 

Rani Nickerson Zwaan ncb 

Santo Sakata ncb 

Sel Marino Vitalis bio 

Rassenproef koriander: 

Verschillende rassen werden ter plaatse gezaaid op maandag 

29 april op een afstand van 8 cm tussen de rij en 3 cm in de 

rij. Op 10 mei was de opkomst reeds waarneembaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de klassieke beoordelingen van opbrengst, kwaliteit en 

schotresistentie zal tevens gekeken worden naar de smaak. 

Een smaakproef door een consumentenpanel staat deze zo-

mer op het programma. 

Een tweede zaai is gepland in juni. Hierbij zal tevens gekeken 

worden naar eventuele mogelijke zaadproductie van de ras-

sen. 

 

Rassenproef krul- en platte peterselie: 

Verschillende rassen peterselie worden met elkaar vergele-

ken. Er werden 2 aparte proeven aangelegd: één voor krul-

peterselie, één voor platte peterselie. Op 9/4/13 werd er 7 

zaden gezaaid per  4 cm perspot. Na opkomstbeoordeling en 

uitdunnen op 1 plant per perspot, werden deze gepland op 

10/05/13 op een afstand van 30 x 30 cm. 

 



  

 

Belangrijk tijdens deze beoordelingen is de resistentie naar 

valse meeldauw en de gevoeligheid voor het paars-geel ver-

kleuringsvirus dat overgebracht wordt door bladluizen. 

Er wordt een tweede planting van krulpeterselie voorzien 

later op het seizoen om vorstresistentie na te gaan. 

Rassenproef kervel: 

Verschillende rassen kervel zullen volgende week ter plaatse 

gezaaid worden. Later op het seizoen wordt een tweede 

zaaiing voorzien. 

Contactpersonen: Justine Dewitte (PCG) 

TEL: 09 381 86 86  

E-mail: justine.dewitte@proefcentrum-kruishoutem.be 

Ras peterselie Zaadhuis Bio/NCB 

Krulpeterselie     

Grüne Perle Hild bio 

Krausa Bejo bio 

Mosscurled 2 Vitalis bio 

Polina Rijk Zwaan ncb 

Rina Rijk Zwaan ncb 

Starlett Hild ncb 

Verta Rijk Zwaan ncb 

Wega Enza ncb 

Platte peterselie     

Commun Argon (3655) Enza ncb 

Einfache schnitt Bingenheimer bio 

Felicia Rijk Zwaan ncb 

Gigante D'Italia Vitalis bio 

Gigante D'Italia E11P8079 Enza ncb 

Ras kervel Zaadhuis Bio/NCB 

Fijne krul Vitalis bio 

Massa Enza ncb 

Verena Bingenheimer bio 

Hierbij zullen de klassieke beoordelingsaspecten mee opge-

nomen worden in proef zoals opbrengst, bewaring, resisten-

tie, schot en kwaliteit. 


