
 

Rassenonderzoek winterkoolzaad 2018/2019 
 
EH 844 
Door: W.S. Otter/M. Dilling-Pool 
 
Inleiding 
Nog steeds neemt het gewas winterkoolzaad een belangrijke plaats in, in het Oldambtster bouwplan. 
Vooral met wintergerst als voorvrucht is het een interessante teelt, mits er voldoende aandacht 
besteed wordt aan onkruiden en de waterhuishouding. 
 
Ieder jaar wordt getracht om op de SPNA locatie Ebelsheerd een rassenvergelijking op te zetten, waarin 
verschillende winterkoolzaadrassen komen te liggen, die interessant zijn voor dit gebied. Er wordt 
onder andere gekeken naar opbrengstpotentie, oliegehalte en eigenschappen als lengte en vroegheid. 
 
Opzet 
De proef is gezaaid in een praktijkperceel winterkoolzaad. Hier zijn 8 rassen winterkoolzaad gezaaid in 
drie herhalingen. De rassen zijn aangeboden door verschillende firma’s. 
 
In onderstaand schema worden de verschillende rassen weergegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het perceel is vrijwel direct na de voorvrucht wintergerst diagonaal, niet-kerend, bewerkt met een 

triltandcultivator. Vervolgens is de bouwvoor tot 30 cm diep losgetrokken met een bouwvoorlichter. 

Daarna is het perceel gekopegd. De rassen zijn op 28 augustus 2018 onder goede omstandigheden 

gezaaid. Het perceel is daarna gerold om het zaad vast te leggen en schuilmogelijkheden voor slakken 

weg te nemen.  

Nr Ras Aanbieder 

1 DK Exception Standaard/SPNA 

2 PT 211 Standaard/SPNA 

3 DK Expansion Monsanto/Dekalb 

4 DK Expedient Monsanto/Dekalb 

5 DK Exlibris Monsanto/Dekalb 

6 LG Angelico Limagrain 

7 LG Architect Limagrain 

8 Hattrick Norddeutsche Pflanzenzucht 



 

 

Algemene proefveldgegevens       

Ras volgens schema   

Zaaidatum 28 augustus 2018   

Zaaihoeveelheid 60 zaden/m2   

Voorvrucht wintergerst   
Grondanalyse pH KCl 7,5; O.S 4.3%; Pw 33; lutum 36%;  

afslib. 50%; K-getal 31 

N-min 0-100 cm 38 kg/ha  25-01-2019  
Bemesting 35 N (NTS) 

200 N (NTS) 
7 kg/ha EPSO Microtop (2x) 

28-08-2018 
02-03-2019 

 

Onkruidbestrijding 0,15 Centium + 1,1 Imex-Metazachloor 
1 Wopro-Clethodim 

28-08-2018 
22-10-2018 

 

Groeiregulatie -  
 

Ziektebestrijding 0,75 Tebucur 
1 Tebucur 

09-11-2018 
07-04-2019 

 

Plaagbestrijding 0,05 Karate Zeon 07-04-2019  

Oogst 11 augustus 2019     

 
Resultaten 
In onderstaande tabel staan de resultaten van opbrengst, kwaliteit en waarnemingen weergegeven. 
De opbrengst is teruggerekend naar 9% vocht. 
 

Ras Opbrengst 
[kg/ha] 

Olie 
[%] 

Olie DS 
[%l] 

Olieopbrengst 
[kg/ha] 

Vroegheid 
bloei 

[1=laat] 

Lengte 
[cm] 

Afrijping 
[1=laat] 

DK Exception 5.167 42,8 47,0 2211 6,5 125 7,5 

PT 211 4.656 44,2 48,6 2058 5,5 130 5,7 

DK Expansion 5.017 44,1 48,4 2213 4,8 142 7,2 

DK Expedient 5.082 43,4 47,7 2206 6,8 123 7,3 

DK Exlibris 5.250 43,0 47,3 2258 7,8 128 8,0 

LG Angelico 5.674 42,8 47,0 2427 5,8 137 6,8 

LG Architect 5.315 43,2 47,4 2295 6,0 133 7,3 

Hattrick 4.499 43,2 47,5 1942 6,7 132 6,5 

Gem. 5082 43,3 47,6 2201 6,2 131,3 7,0 

F prob 0,004 <0,001 <0,001 0,013 <0,001 0,006 <0,001 

cv % 4,2 0,5 0,5 4,7 5,3 1,7 0,5 

L.S.D. [P=0,05] 490,3 0,38 0,44 222,4 0,68 8,36 0,63 

 
  



 

Bespreking resultaten 
In navolging van 2018, was ook 2019 een zeer droog jaar. Het grootste verschil ten opzichte van 2018, 
was dat teeltseizoen 2019 (vanaf najaar 2018) al droog begon. Hierdoor wou op verscheidene percelen 
in het Oldambt de koolzaad niet aan de gang komen en heeft men uiteindelijk wintertarwe 
doorgezaaid. Op Ebelsheerd wordt de koolzaad al jaren ‘niet-kerend’ geteeld, waardoor de grond een 
hoger vochtvasthoudend vermogen heeft. Het gewas heeft hierdoor relatief minder last gehad van de 
droogte. Het koolzaad had zodoende eigenlijk geen opkomstproblemen en ging goed ontwikkeld de 
winter in. In de wintermaanden is er de nodige regen gevallen die het vochtniveau in de bodem weer 
iets heeft doen stijgen. Ook in maart is er nog enige neerslag gevallen. Vanaf april ging de temperatuur 
omhoog, werd het droger en kwam het gewas goed aan de groei. Door de stijgende temperatuur 
waren er ook al vroeg veel glanskevers actief. Hier is dan ook een bespuiting tegen uitgevoerd. Tijdens 
de bloei van het koolzaad is er een keer nachtvorst geweest. Dit resulteerde in verscheidene vergroeide 
stengels zonder peulen. Het is lastig te zeggen of het koolzaad last heeft gehad van vochttekort, maar 
het gewas verkeerde wel in een stadium van versneld afrijpen. Omdat de tarwe ook vroeg rijp was, 
kon de proef pas op 11 augustus 2019 geoogst worden, met een gemiddeld vochtgehalte van 6,9%. De 
gemiddelde opbrengst was met 5,0 ton/ha iets lager dan in 2018. 
 
Uit de resultaten van de proef kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 

 In alle resultaten zijn significante verschillen geconstateerd. 

 De rassen met het hoogste percentage olie waren PT 211 en DK Expansion. 

 Het ras dat het vroegst in bloei kwam was DK Exlibris. 

 Het ras dat het laatst was afgerijpt was PT211. 
 


