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Achtergrond bij de handleiding, leeswijzer

De knoflookteelt in Nederland geniet een toenemende belangstelling. Er bestaat
daardoor een grote vraag naar informatie over de teelt van knoflook. Deze teelthand-
leiding biedt een overzicht van de kennis en ervaring zoals deze door knoflooktelers
in Nederland is opgedaan.

De teelthandleiding is samengesteld door de stichting Roos en Irlie. De stichting
houdt zich al jaren bezig houdt met de teelt van knoflook en neemt daarbij de
biologische teeltwijze als uitgangspunt. Zij werkt samen met gangbaar en biologisch
werkende telers (zie ook bijlage I, "stichting Roos en l-elie"). Deze handleiding is
bedoeld voor iedereen die zich met de teelt van knoflook bezig houdt.

Knoflook is een gewas dat bijzonder gebaat is bij een gezonde, uitgebalanceerde
bodem. Dit aspekt zal daarom relatief veel aandacht krijgen. Bij de bemesting
krijgen het gebruik van organische mest en kunstmest beide aandacht. Met het oog
op de bodemkwaliteit gaat de meeste aandacht naar organische bemesting.

Omdat voor de knoflookteelt nog geen bestrijdingsmiddeien zljn toegelaten
worden hierover geen gegevens vermeld. De teeltbegeleider van Roos en Irlie is op
de hoogte van eventuele nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

In de teelthandleiding wordt niet alleen de vraag "hoe moet het?" beantwoord. Er
wordt eerst een uitgebreide beschrijving van de plant en het gewas knoflook
gegeven. Hieruit is al voor een belangrijk deel af te leiden wat voor een geslaagde

teelt de voorwaarden zijn. Deze voorwaarden worden daarna behandeld.

De teelthandleiding heeft twee doelen.

1. Het belangrijkste is het geven van praktische informatie voor beginnende of
ervaren telers.

2. Daarnaast wordt ingegaan op de relatie bodem-gewas-omgevilg en hoe daarmee
in de teelt rekening is te houden. Vanuit deze relaties is een beeld van de
knoflook te ontwikkelen. (
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De praktische teeltinformatie vormt de rode draad in de handleiding. De onderdelen

die met beeld- en begripsvorming te maken hebben zijn in kaders geplaatst. Zij

vragen om doordenken, experimenteren en toetsing. Deze onderdelen zullen in de

toekomst door Roos en Irlie verder uitgewerkt worden-

Met de teelt van knoflook is in Nederland op een beperkt aantal plaatsen ervaring

opgedaan. Het zal dus niet mogelijk zijn om op elke vraag een antwoord te geven.

Sterker nog, hier en daar zal deze handleiding aan telers de vraag stellen om aan

bepaalde verschijnselen waarnemingen te verrichten. De handleiding heeft dus een

voorlopig karakter.

Roos en Letie / TeetthandIeiding knoÍ[ook



1.1

1 Algemene gegeYens

Familiekenmerken

Knoflook (Allium sativum)

behoort net als de andere ui-

achtigen tot het geslacht Alli-
um. Op wereldschaal worden

van dit geslacht de uien (Alli-
um cepa) het meest geteeld.

Knoflook volgt op de tweede

plaats. Tot het geslacht beho-

ren ook sjalot (Allium ascalo-

nicum), prei (Allium porrum)

en bieslook (Allium schoenop-

rasum).

De plaats van het geslacht Allium is niet volledig duidelijk. Meestal wordt het tot de

Irlieachtigen gerekend, soms echter ook tot de Amarylisfamilie. Het geslacht Allium
omvat ca. 600 sooften, merendeels overjarig en bolvormend. Het meest karakteris-

tieke kenmerk van de wilde en gekultiveerde soorten is de lookgeur en -smaak. Deze

komen voort uit vluchtige zwavelhoudende stoffen. Knoflook en ui zijn uitsluitend in
gekultiveerde vorm bekend, in het wild komen zij niet voor.

Bij de allium-soorten ontstaan de bijwortels en de bladeren vanuit een bolschijf.
Indien er (nog) geen bloeistengel aanwezig is vormt de koker van bladschedes die op
de bolschijf staat een schijnstengel. Door deze schijnstengel groeit de bloeistengel

omhoog. De bladschijf kan vlak, rond of hol zijn. De bladschijf van knoflook is
vlak, lijkend op prei. Figuur 1 illustreert de belangrijkste kenmerken van een aantal
groentegewassen van het geslacht Allium.

Om de bloeiwijze zit erln schutblad. De bloeiwijze bestaat uit een grote bol van
wit tot violet gekleurde bloempjes. Sommige allium-soorten, waaronder de knoflook,
vormen broedbolledes in de bloeiwijze.
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Ui Bieslook Knoflook Olifantsknoflook, prei

fïguur 1. Kenmerken van enkele gewossen van het geslacht Allium. A
bloemen; B meeldraden.; C dwarsdoorsncde blod.; D dwarsdoor-

snede stengel. De binnenste meeldraden zijn anngegeven met i-

(uit: Jones and, Mann, 1%3)
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Botanische gegevens en ontwikkeling van de plant

Knoflook is een bijzonder gewas: het kent uitsluitend vegetatieve voortplanting. F,en

beperkt aantal variëteiten vormt een bloeistengel met een bloeiwijze (bijvoorbeeld
'Rocambole' en 'sud Est Rouge'). 'Thermidour' en 'Germidour' zijn niet-bloeiende
knoflookvariëteiten die soms een inkompleet ontwikkelde bloeiwijze vormen. De
niet-bloeiende knoflook heeft een sterkere ontwikkeling van de ondergrondse delen.
Bij 'Rocambole' (ook slangeknoflook genoemd) ontstaat tijdens de ontwikkeling een
grote krul in de bloeistengel. Het al of niet tot ontwikkeling komen van een
bloeiwijze hangt sterk samen met het seizoen en het planttijdstip.

De bloemen van de bloeiende knoflook blijven onder de tot nu toe gebruikelijke
teeltmethoden steriel. De meeldraden ontwikkelen zich wel maar produceren geen
vruchtbaar stuifmeel. Voor de teelt en de veredeling betekent dit dat vooralsnog
uitsluitend via vegetatieve weg met het gewas gewerkl kan worden. Omdat kruisin-
gen niet te maken zijn is selektie in de bestaande variatie de enige weg om de
gewenste typen beschikbaar te krijgen.

De bloeiende knoflookvariëteiten kunnen in de bloeiwijze broedbolledes vormen.
Deze broedbolletjes zijn vegetatieve vermeerderingsorganen die na planting een bol
kunnen vormen.

Knoflook wordt meestal in een herfstteelt via teentjes vermeerderd. Deze vermeerde-
ring wordt als uitgangspunt genomen voor het toelichten van de botanie en de
ontwikkeling van de plant.

Voor de winter is de ontwikkeling van de plant beperkt zichtbaar. Het eerste biad
dat uit de teen ontstaat is een beschermblad dat direkt na opkomst openbreekt. De
volgende bladeren komen, net als bij prei, binnen door de oudere bladeren omhoog
(zie figuur 2). Btj het ingaan van de winter heeft een knoflookplant aflrankelijk van
het planttijdstip en het seizoen 2 tot 6 bladeren.

Na de winter wordt de groei hervat. De spruiworming verloopt optimaal tusen 15 en
30 'C. Voor wortelvorming zijn bodemtemperaturen rond 20 "C optimaal, de
minimum bodemtemperatuur voor wortelontwikkeling is 10 oC. De nieuw gevormde
bladeren steken uit boven de oudere bladeren, waarbij een stuk van de bladschede
zichtbaar is. Het lijkt op een uit elkaar geschoven prei. De bladschijven staan opzij
gericht, aftrankelijk van het ras meer of minder stijl omhoog of soms ook hangend.
De bladschijven staan net als bij prei om en om naar twee kanten gericht.

\
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Onder invloed van de langer

wordende dagen en de sti-
jgende temperaturen begint

half/eind mei de bolvorming.

In de oksels van dejongste

bladeren ontsiaan de teentjes.

De oudere bladeren vormen

een beschermende omhulling.
In de oksel van een blad

kunnen meerdere teentjes ont-

staan. Het vormen van teen-

tjes wordt vertening genoemd.

Bij een slechte vochtvoorzie-

ning ontstaan de tenen aan de

basis van oudere bladeren. De

teentjes staan dan wat meer

aan de buitenkant waardoor

een lossere bol ontstaat.

Fén teentje bestaat uit twee "bladeren". Ze zíjn botanisch een blad te noemen, ze

zijn echter niet als blad herkenbaar. Het buitenste "blad" is een vezelíg bescherm-

blad dat bij afrijping verdroogt. Het wordt uiteindelijk het vliesje wat rond een

knoflookteen zít. Het binnenste "blad" is een opslagblad, en wordt het vlezige deel

van de teen. Aan de basis van het opslagblad ontsaat een kiem die in de volgende

cyclus weer voor de eerste spruiten gaat zorgen. Figuur 2 en 3 tonen de opbouw van

een teentje en de rangschikking van de tenen in de bol.

De ontwikkeling van wortels vindt uitsluitend plaats als er voldoende vocht beschik-
baar is. De nieuwe wortels ontstaan telkens vanuit de bolschijf (:brjwortels). Omdat
de wortels een beperkte lengte hebben en geen zijwortels vormen is knoflook slecht
in staat zelf het vocht op te zoeken. Uiteindelijk ontstaat een wortelpruikje zoals bij
prei of ui. De wortels kunnen 30-35 cm breed uitgroeien en gaan 50-80 cm diep.
Het grootste deel zit in de bovenste 30, cm.

Naast de gewone wortels heeft knoflook trekwortels die de plant wat dieper de
grond in kunnen trekken. In een harde grond kan de knoflook zichzelf uit de grond
drukken.
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figuur 2. KnoJlook: I groeiwijze; 2 bloeiwijz€ naet geopend schut-
blad; 3 bol, buitenste vliezen verwijderd; 4 dwarsdoor-
snede bol; 5 idem met omríngende verdroogde btadsche-
des. @ron: B. de Wilde-Duyfies)
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Eind juni begint de afrijping. Het blad wordt geel, beginnend bij de punren. Als l/3
van het blad is afgestorven kan het gewas geoogst worden. De buitenste vellen zitten
dan nog stevig vast, zodat de inmiddels duidelijk zichtbare teendes goe.d blj elkaaq
blijven zitten. Bij te laat oogsten kunnen de tenen loslaten en bestaat er bij vari-
eteiten met weinig kiemrust de mogelijkheid van doorwàs (: het uitlopen van de net
gevormde teentjes).

Bij knoflookvariëteiten die een

bloeistengel en een bloeiwijze
vordren kunnen in de bloei-
wijze broedbolletj es ontstaan.

Deze barsten vaak door het

vlies rond de bloeiwijze naaÍ

buiten. De broedbolletjes zijn
eveneens als plantmateriaal te

gebruiken. Zij leveren bij
voorjaarsplanting een niet-ver-

teend bolletje op, ook wel
"tulp" of "round" genoemd.

Wordt deze tulp weer als

plantmateriaal gebruikt dan

ontstaat daaruit meestal een

zeer forse bol met veel tenen.

Bij naj aarsplanting ontsiaat

meestal gewone vertening.

Uit ervaring blijkt dat het afwisselen van het gebruik van tenen en broedbollen als
uitgangsmateriaal bevordend kan werken op d9 vitaliteit van het gewas. Door de
broedbollen te verwijderen ontstaat er een grotere bol.

Bij inkompleet bloeiende variëteiten zoals 'Sud Est Rouge' varieert het aantal
bloeistengels. I-agere temperaturen en een hogere lichtintensiteit hebben minder
stengelvorming tot gevolg. Veel stikstof stimuleert eveneens de vegetatieve proces-
sen ten koste van de bloeivorming.
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fïguur 3.

B

Typen knoflookbollen, lengted.oorsnede en dwarsdoorsnede: A
met komplete bloeiwijze; B met onvolledige bloeiwíjze,. c zonder
bloeiwijze.

I bloeistengel; 2 beschermbrad; 3 opsragblad,- 4 pimaire teen; 5
secund.aire teen; 6 jongste blod 7 teen,. g schutblarl bloei,. 9
basale schiifi 10 spruit; I1 broeiwijze met broedboilen.
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Btj de teelt van knoflook wordt vaak de ervaring in de uienteelt als uitgangspunt
genomen. Het moet nog blijken of dit in de praktijk een goed uitgangspunt is. Ui en
knoflook hebben veel met e.lkaar gemeen. Essentiële verschillen in de botanie zijn:

- Het blad van knoflook is niet hol en dik maar plat.

- Knoflook vermeerdert uitsluitend vegetatief, uien voornamlijk
generatief.

- Het reservevoedsel van knoflook zit in de okselknoppen van
het blad (tenen), bij uien zit het in de basis van de

bladschedes (rokken).

Roos en Letie / Teetthandteidíng knofi.ook
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Herkomst en geschiedenis

Wilde Alliurnsoorten komen vooral voor op het noordelijk halfrond, op het zuidelijk
halfrond zljn voornamelijk kultuurvormen (ui, prei, knoflook) te vinden. Het

oorsprongsgebied van knoflook ligt vermoedelijk in Centraal Azië. De daar voorko-
mende Allium longicuspis is een wilde verwant van de knoflook. Het oorsprongsge-

bied duidt er op dat knoflook een gewas is dat uit een landklimaat komt, en dus

strenge winterkou kan verdragen en van zonnewarmte houdt.

Het gewas heeft zich via volksverhuizingen en kruistochten over de wereld ver-

spreid. In China, Zuíd Azië, Japan en het Middellandse Zee-gebied teelt men al

lange tijd knoflook. De oude grieken wezen reeds op de gezonde kracht van knof-
look. Knoflook word gesierd met klinkende namen als 'stinkende roos', 'armen

kamfer','heksenvergif','armeluisstroop' en'liefdesvoer'.
5000 jaar geleden werd knoflook door de Egyptenaren geteeld. In deze tijd had

het al een belangrijke medicinale betekenis. Het werd gebruikt tegen hoofdpijn,
hartziekten, slangebeten en tumoren. Naast medicinale werking werd er arul

knoflook een krachtgevende werking toegeschreven. De betekenis hiervan was zo

groot dat egyptische piramidebouwers van koning Cheops in staking gingen toen de

knoflookvoorraad op dreigde te raken. Romeinse soldaten en syrische boeren-

knechten kregen knoflook om op krachten te blijven.

Ook nu staat de medicinale werking van knoflook nog sterk in de belangstelling.

Knoflookpreparaten zijn in vele vormen op de markt verkrijgbaar en knoflook staat

bekend als een gezond produkt met zuiverende eigenschappen. De werking van

knoflook kan nog steeds niet goed verklaard worden. Een groot aantal verbindingen

is nog niet bekend, en de vluchtige eigenschappen van de verbindingen maken het

onderzoek moeilijk.
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L.4 Gebruiksdoelen

Konsumptie

Knoflook kan in diverse vormen op de markt worden gebracht. Vroeg in het

voorjaar komt de bosknoflook op de markt. Deze wordt gevolgd door de verse

knoflook, waaraan nog minimaal 10 cm. stengel zit. in de zomer komt de knoflook
van het land die na droging als gedroogde knoflook verkocht wordt. Tijdens de

droging wordt 35-45% vocht onttrokken.

Bosknoflook en verse knoflook zijn bestemd voor de versmarkÍ en worden via de

veiling of via verdeelcentra (biologisch) afgezet. Gedroogde knoflook gaat, eventu-

eei na bewaring, eveneens naar de veiling of verdeelcentra. Het kan ook voor
industriële verwerking afgezet worden.

Er is een beperkte markt voor half gedroogde knoflook. Dit is knoflook waarbij

de stengel en het buitenste vlies niet volkomen droog zijn. De houdbaarheid is, mits
gekoeld bewaard, redelijk tot goed.

De veiiing onderscheidt knoflook naar verse knoflook (inklusief bosknoflook),

half gedroogde en eedroogde knoflook (zie ook bijlage II).
Uit de gedroogde knoflook kan poeder gemalen worden: voor 1 kg poeder is 3 kg

gedroogde knoflook nodig. Uiteindelijk is voor het produceren van 1 kg knoflook-
poeder *5,5 kg geoogst produkt nodig.

Medicinaal

De medicinale toepassing van knoflook richt zich op een groot aantal ziekten en

klachten, het is een van de meest bekende plantaardige geneesmiddelen. Verbetering

van de spijsvertering en verdrijving van wormen zljn bekende eigenschappen. Het
heeft een antiseptische werking. De laatste tijd krijgt de invloed op de bloeddruk en

het cholesterolgehalte van bloed veel aandacht. Ander effekÍen zijn de bloedreinigen-

de werking en de stimulering van de leveraktiviteit. Deze kunnen de invloed op

hoofdpijn, moeheid en eczeem verklaren. Ook de werking tegen slangebeten,

nicotine en loodvergiftiging zijn hiervan een gevolg. De effekten op infektiege-
voeligheid en tumoren wordt momenteel onderzocht.

Door de medicinale eigenschappen van knoflook zljn er veel knoflookpreparaten

op de markt gekomen. Een deel van de producenten góruikt bij voorkeur biologisch
geteelde knoflook. Door de rustige groei bij biologische teelt kan het gehalte

eherische oliën groter worden. Gezien de toename van het gebruik zit hrer een markt

voor de toekomst.

Roos en Letie,/ TeelthaMteiding knofIook
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1.5 Teeltdoel, afzetmogelijkheden

Pootgoedteelt: De pootgoedteelt in Nederland is nog maar kort geleden begonnen.

Als gevolg daarvan is er op dit moment nog maar een beperkte hoeveelheid NAK-G
gecertificeerd pootgoed verkrijgbaar. Met name de besmetting met virussen vormt
een probleem bij het verkrdgen van het NAK-G certif,rcaat.

In het buitenland is ook pootgoed verkrijgbaar. Het betrekken van pootgoed uit
het buitenland is echter niet zonder haken of ogen. De certificering is veelal niet
conform de nederlandse eisen. Er zijn besmettingen met aaldes of witrot mogelijk en

veel materiaal is niet virusvrij.

Teelt voor de versmarkt: deze vormt in Nederland een interessante mogelijkheid.
Verse knoflook vergt een snelle afzet, waarin voorai de vollegronds groenteteeltbe-

drijven gespecialiseerd zijn. Een voordeel van deze teelt is dat de periode van

bolvorming en afrijping, die in ons vochtige klimaat moeilijk kan zijn, niet of
beperkt doorlopen hoeft te worden. Bij bosknoflook vindt geen bolvorming plaats;

verse knoflook heeft we1 bolvorming, maar nog geen volledig afgeronde vertening.
De teelt van bosknoflook is arbeidsintensiever dan de teelt van verse knoflook.
Omdat het gewas vroeg weg is zljn er nog veel mogelijkheden voor een nateelt.

Teelt voor gedroogde knoflook: vollegrondsgroentebedrijven kunnen deze knoflook
telen voor de konsumptie-markt. Produktie voor industriële doeleinden vindt in het

buitenland akkerbouwmatig plaats. Voor nederlandse boeren zal op deze markt
voorlopig weinig ruimte zijn. De aangeboden partijen zijn daarvoor te klein. Frn
grotere produktie kan deze teelt in de toekomst mogelijk maken.

De konsumptie van knoflook in Nederland stijgt. In 1985 werd per persoon 12,4

gram droge knoflook gegeten; in 1990 was dit gestegen tot 26 gram. Dit is overi-
gens weinig ten opzichte van Frankrijk, waar de konsumptie 230 gram per persoon

per jaar is.

In 1990 werd in Nederland 385.000 kg droge knoflook gegeten.

Roos en Letie / Teetthandteiding knoftook
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Producerende landen

Invoer uit het buitenland is op dit moment de grootste bron van alle knoflook. In
1989 werd ruim 3000 ton knoflook ingevoerd. Daarnaast werd 547 ton knoflookpoe-
der ingevoerd. In 1990 was dit inmiddels ruim 4000 ton. De landen waaruit wij
invoeren wisselen, maar vaak is het afkomstig uit Frankrijk, Italië en Argentinië.

Ongeveer de helft van de ingevoerde knoflook wordt gereëxporteerd.

Buiten Europa zijn China en India belangrijke producenten. Betangrijke produce-

rende landen in Europa zijn Spanje (39.000 ha) Joegoslavië (20.000 ha), Roemenië
(10.000 ha) en Frankrijk (8000 ha) belangrijke producenten. Van het areaal knoflook
in Nederland zijn geen officiële cijfers beschikbaar. Het betreft hier naar schatting
slechts 6-10 ha perjaar.
De opbrengst in Nederland schommelt tussen 9.000 en 15.000 kg per ha per jaar
(alle gegevens zijn afkomstig van het Produktschap voor Groenten en Fruit)
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2 Bodem en bemesting

2.1 Bodem, grondsoort

Een gewas vormt een soort spiegel van de bodem. Struktuurproblemen, mineralen-
gebrek en storingen in de waterhuishouding zijn aan een gewas goed te zien.
Knoflook vormt bij uitstek zo'n spiegel. Het reageert zeer duidelijk op stoornissen in
de bodem. Terughouding in de groei, vergeling en ziekten treden dan gemakkelijk
op. Blj goede bodemomstandigheden is knoflook een zeer vitaal gewas. Het is dan

ook van belang om een knoflook op een goede bodem te telen. Dat is de basis voor
een geslaagde teelt.

Het wortelstelsel van knoflook is wit gekleurd en sliertig. Het gaat niet erg diep. Dit
duidt er op dat het een gewas is dat van oorsprong op jonge, kiezelachtige bodems
groeit, die makkelijk doorwortelbaar zijn.

Knoflook kan, rekening houdend met het hierboven gesteide, op elke grondsoort
groeien. Eisen aan de grond zijn:

- goed doorlatend en vochthoudend. Het planten van knoflook in het najaar

vereist een bodem die in het najaar niet snel onbewerkbaar wordt. Stagnerend

water is zeer slecht voor knoflook. In een snel natte grond kan het telen op

ruggen verbetering geven. Voor de wortelontwikkeling is een regelmatige naleve-

ring van water noodzakelijk. Storende lagen (ploegzool) mogen niet voorkomen.

Beregening kan nodig zijn om de vochtvoorziening bij te sturen.

- de grond moet vruchtbaar en goed doorwortelbaar zijn. Het wortelsteisel van

knoflook is matig in staat om zelf de voeding in de bodem op te zoeken.

- een bodemtemperatuur van !7'C is nodig om de tenen uit hun rust te wekken.
Voor een goede worteling moet de grond niet veel kouder zijn. Een goede

wortelzetting is nodig om uitwinteren te voorkomen.

- de pH dient tussen 6,5 en 7 ,0 te liggen.

- de grond moet vrij zijn van witrot en stengelaaldes. Frn ruime vruchtwisseling

is hiervoor van belang. Dit wordt in het hoofdstuk ziekten en plagen verder
besproken.

Roos en Letie / Teetthandteiding knoftook
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Samenvattend kan knoflook geteeld worden op goed ontwaterde zand-, zavel- of
kleigronden met een kruimelstrukÍuur. Het stelt hoge eisen aan de doorwortelbaar-

heid en de voedselvoorziening. De bodem moet tot 30cm makkelijk doorwortelbaar
zijn en goed vocht naleveren..Een leem/lössgrond met goede humusvoorziening zal

het door de betere vocht- en voedingstoestand over het algemeen beter doen dan een

zandgrond.

kn zwaardere grond blijft langer koud in het voorjaar, de groei komt later op

gang. Kleigronden zijn minder begaanbaar bij nat weer. Als het echter lukt om op
klei knoflook te telen wordt doorgaans een mooie witte bol verkregen. Op lichtere
gronden kan een goede pootgoedkwaliteit geteeld worden.

Knoflook voor konsumptieteelt vraagt een ruime mineralenvoorziening. Kali is
hierbij belangrijk in verband met de bewaring. Knoflook voor veredelings- en

selektiedoeleinden kan ook goed geteeld worden op armere gronden. Verschillen

tussen de planten komen op armere gronden veelal beter tot uitdrukking.

Roos en Letie / Teetthandteiding knoftook
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', ', Bemesting, mestsoorten

De elementen

Stikstof [Nl bevordert de vegetatieve groei. Onder invloed van stikstof wordt de
plant langer en ontstaan er meer bladeren. De diameter van de bol neemt toe omdat
het aantal teendes groter wordt.

Fosfor (P) heeft eveneens een stimulerende werking op de lengteontwikkeling en het
bolformaat. Vooral in de beginontwikkeling is de aanwezigheid van voldoende
fosfaat van belang. Door de lage bodemtemperatuur heeft het gewas ín deze periode
moeite om het fosfaat beschikbaar te maken. Een aktief bodemleven bevordert de
opname van o.a. fosfaat (zie kader).

Kali (K) is een element dat een rol speelt in het transport binnen de plant. Verder
zorgt het voor het in stand houden van de celspanning. Voor een goede vitaliteit en

bewaarbaarheid is voldoende beschikbaarheid van kali van belang.

Als vuistregel voor de vraag van knoflook naar N-P-K kan 1:2:3 aangehouden
worden.

Spore-elementen zullen bij het gebruik van organische mest zelden te weinig
aanwezig zijn. Uit franse teeltervaring komt naar voren dat cobalt en molybdeen
belangrijke spore-elementen voor knoflook zijn.

VA-Mycorrhiz.a
Plantenwonels ku.nnen samenleven met een schimmel, de Vasciculair Arbusculair
Mycorrhiza, korfiveg vAM. De schimmel leefi in symbiose met de plant: de
schimmel leven mineralen en v)ater aan de plant en krijgt daar suikers voor
terug. vAM is zeer goed in staa.t om fosfant uit de bodem vrij te maken.

VAM is aanwezig in de bodem en kan op die manier op de wonels terecht
komen. Het effekt va.n vAM is in een proef bekeken. In een grond die geen vAM
bevatte heefi men de schimmel aangebracht. Het effeh was vergelijkbaar met een
gifi van 250 kg PrOr/ha.

Omdat h.et worteloppervlak door de schimmel sterk vergroot wordt is de plant
beter in sta.at water uit de bodem te halen.

Gronden die intensief met bestrijdingsmiddelen in aanraking zijn geweest
beva.tten vaak weinig vAM. Hoge fosfaatgrfien remmen eveneens de vAM-
on.twikkeling. Bii het overga.an ol een biologische teelrwijze duurt het enkele
jaren voordat de situa.tie zich volledig herstelt heefi.

Roos en Letíe / Teetthandteiding knoÍtook
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Mestsoorten en -hoeveelheden

Bemesten met kunstmest

De SNUiF (Stichting Nederlandse Uien Federatie) hanteert bij gebrek aan ervaring

voorlopig de adviezen die ook voor uien van toepassing zijn. Een algemeen advies

van het SNUiF is:

- 100kg N, verdeeld over 50kg in het najaar en 50 kg in het voorjaar (3-4 blad

stadium, vlak voor bolvorming).

Het is echter ook goed mogelijk om alleen 50 kg N te geven in het voorjaar,

verdeeld in twee giften met een tussenruimte van 1 maand. Het is een goede

gewoonte om de stikstofgift aftrankelijk te maken van de N-mineraalbepaling. In

het aigemeen kan gesteld worden dat het aanbeveling verdient om terughoudend

te zrjn met het stikstofgebruik in de knoflookteelt.

- 75kg P2O5 bij de plantbedbereiding.

- 150 kg KrO bij de plantbedbereiding.

Tussen grondsoorten en tussen percelen bestaan grote verschillen in bemestingstoe-

stand. Er wordt daarom steeds meer overgegaan op bemesting op basis van de

voorraad minerale stikstof (N-min) in het najaar. Dit is een milieuvriendelijker én

portomonnaie-vriendelijker manier van bemesten. Voor stikstof zljn door de

Commissie Stikstof de adviesnormen voorlopig zo opgesteld dat in het najaar

maximaal 70 kg N-mineraal in de bodem achterblijft. Hierbij is de uitspoeiing van

stikstof in de winter zodanig dat de nitraatnorm niet overschreden wordt.

Bemesten met organische mest

Knoflook groeit zeer goed op een bodem die regelmatig met organische mest bemest

wordt. Dit komt onder andere doordat deze bodems veelal een betere strukÍuur

hebben. Verkomposteerde organische mest heeft de voorkeur. Figuur 3 geeft aan

hoe op een tuinbouwbedrijf met veel gewasresten een goede komposthoop opgezet

kan zijn.

Organische mest kan niet zoals kunstmest direkt beschikbaar komen voor het

gewas. Voor het beschikbaar komen van de mineralen is men afhankelijk van

mineralisatieprocessen. Een aktief bodemleven is daarbij van groot belang.

Knoflook verdraagt geen verse mest. Deze kan daarom beter aan het voorgewas

gegeven worden. Indien bemest wordt vlak voor het planten moet uitsluitend met

goed verkomposteerde mest gewerkt worden. Rundermest is een geschikte mest-

soort. Paarden- en schapenmest zijn warme mestsoorten; ze hebben een bodemver-

warmende en drijvende werking. Deze eigenschap wordt in de franse knoflookteelt

Roos en Letie / Tee[thandteiding knoÍtook
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wel benut. 7* bevatten relatief minder stikstof dan rundermest en zijn ook daardoor

geschikt voor gebruik.

Varkensmest kan ook toegepast worden. Op lichtere gronden kan deze echter

versmerend werken. Varkensmest uit de intensieve veehouderij bevat koper en

resten van antibiotica, welke het bodemleven nadelig beïnvloeden. Deze mest is

daarom niet geschikt om te gebruiken. In EKO- en BD-teelt is het gebruik van deze

mest verboden.
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Aanvullende bemesting

Wanneer nog maar kort gewerkt wordt
geen "oude kracht" op kunnen bouwen.

20

met organische mest heeft de bodem nog

Er kan dan aanvullende bemesting nodig

zrJn.

Stikstof kan via bloedmeel en beendermeel gegeven worden. Deze meststoffen

werken relatief sterk voor knoflook, de ervaringen zijn in het algemeen niet gunstig.

Bloed- en beendermeel lijken de bewaarkwaliteit nadelig te beïnvloeden.

Kali kan worden aangevuld met vinasse, houtas, gier en gesteentemelen. Basalt-

meel en lavameel werken ondersteunend op de bodem en op de bladontwikkeling
(blj verstuiving over het gewas). Bentoniet (een kleimineraal) ondersteunt het

vrijkomen van mineralen en bevordert de struktuur en het waterhoudend vermogen

(200-400 kg/ha.)

Fosfaat is aan te vullen via beendermeel.

Al tijdens de kompostering zijn de mineralen aan te vullen. Per m3 kompost kan

men 5 kg basalt, 10 kg algenkalk, 3 kg Bentoniet en eventueel ruwfosfaat toevoe-

gen.

Organisch bemesten : bodem voeden
Organische mest heert een indirekte werking. Het draagt belangrijk bij aan het in
stand houden of verbeteren von het organische stof ge.hal.te van de bodem. Een

klein) deel van de mineralen in de mest komt direkt beschikbaar aan het gewas.
Het grootste deel moet door het bodemleven uit de organische stof vrijgemaalo
worden. Dit gebeurt beter bij hogere organische stof gehalten. Men knn stellen
dat met organische mest vooral de bodem met het bodemleven gevoed wordt, en
dat deze op haar beurt de plawen voedt. Knoflook regeert gur*tig op een
regelmatige min.era.lenvoorziening vanuit deze "oude kracht" van de bodem.

Organische mest wordt veelal in een "bouwpla.nbemesting" toegediend. Dit
betekent dat het gegeven wordt ann de gewessen die veel mineralen nodig hebben

kolen, aardappelen). Deze benutten dan het aandeel snel beschikbare mineralen.
Gewassen die een minder zware bemesting nodig hebben kunnen in het jaar
daarn"a op de oude kracht teren, eventueel aangevuld met een kleine organische
voorjaarsbemesting als stimulans (bijvoorbeeld met gier of dunne mest). Knoflook
lijh in deze groep gewossen geplaatst te kunnen worden, zij het dat er geen
ervaring bekend is met de genoemde voorjaarsbemestingen.
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Bemesten : aanvullen : minerolenbalans ma.ken.

Een goede bemesting is er op gericht om ao.n te vullen wat er vía afvoer van
produhen aan de bodem onttrokken wordt. Dit is per gewos.en per oogstjaar niet
precies te berekencn, omdat de opbrengsten variëren. Over een volledige
vruchtwisselíng van bijvoorbeeld 6 jaren is dit wel uit te rekenen. Met behulp van
opbrengstgemiddelden op het bedrijf en onttrekkingscffirs is uit te rekenen hoe
groot deze onnrekking bij benadeing is. Van míneralen die onvoldoende in een
perceel zitten om een goede opbrengst te verkrijgen kan tijdelijk meer gegeven
worden tot het gewenste nivo bereikt is. De onttrekkingsctjfers van knoflook zijn
niet bekend

Bedenk overigera wel dat in Nederland gemiddeld 50 kg N/ha via de neerslag
na.ar beneden komt. Dit is een. hoeveelheid die in de mineralenbalans opgenomen
dient te worden.
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3 De teelt

Het uitgangspunt voor dit hoofdstuk is de teelt van knoflook voor afzet als gedroog-

de knoflook. Indien de gegevens verse knoflook of bosknoflook betreffen staat dat

vermeld.

3.1 Teeltmogelij kheden

Voordat men aan het telen van knoflook begint moeten een aantal keuzes gemaakt

worden. In het navolgende worden de volgende mogelijkheden met elkaar vergele-

ken:

konsumptieteelt / pootgoedteelt

najaarsteelt / voorj aarsteelt

teelt vanuit broedbollen of tenen

Konsumptieteelt / pootgoedteelt

Knoflook die voor konsumptie geteeld wordt kan vers afgezet worden. Hiervoor
dient in redelijke nabijheid een veiling of verdeelcentrum beschikbaar te zijn.

Gedroogde knoflook kan rechtstreeks naar de veiling maar kan ook op het eigen

bedrijf opgeslagen worden. Daarbij is het belangrijk dat alleen een gezond produkt

ingebracht wordt door tijdig te oogsten! Het produkt kan in een koelcel of bij hogere

temperaturen opgeslagen worden. Bij een lagere temperatuur (enkele graden boven

0"C) bestaat meer kans op uitiopen na de bewaarperiode. Bewaring bij hogere

temperatuur (2CPC of meer) geeft minder risiko's. De indroging is dan echter

sterker.

In Nederland is nog maar net begonnen met de teelt van pootgoed van knoflook.
De keuringseisen van de NAK-G zijn dermate hoog dat het moeilijk is om er aan te

voidoen. Vooral het voortbrengen van een virusvrij gewas is nog moeilijk. Via
weefselkweektechnieken probeert men hieraan te werken. Wanneer men Ekologisch

of Biologisch-dynamisch teelt kan op grond van de normen geen gebruik worden

gemaakt van materiaal dat door weefselkweekmethoden is voortgebracht. Met name

de eis dat er geen virus aanwezig mag zijn is in dat geval vrijwel onhaalbaar. Het is
overigens de vraag of het (vrijwel) virusvrij zijn nodig is. Tolerante rassen kunnen

een prima opbrengst geven.

In 1991 hebben twee nederlandse teiers NAK-G goedgekeurde Thermidröme op

de markt gebracht. Van Rocambole is geen NAK-G-gekeurd materiaal verkrijgbaar.

Roos en Letie / Teetthandteiding knoftook
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Pootgoed moet makkelijk te pellen zijn. Door de knoflook zo lang mogeldk uit te
laten rijpen komen de teentjes losser in de schillen te liggen. Omdat de knoflook dan
langer op het land staat kunnen meer problemen met ziektes ontstaan, wat de
bewaarbaarheid kan verminderen of een risisko kan vormen voor de nateelt. Veelal
gebeurt het pellen nog in handwerk. Dit is te vergemakkelijken door perslucht in de
hals te blazen. De huid vliegt er dan af.

Een mechanische knoflookpeller is in ontwikkeling (Kruyswijk, Beemster).
Hierbij worden de bollen door rubberen rollen gebroken. Om de machine goed af te
kunnen stellen moeten de bollen op grootte gesorteerd worden (50-60 mm en 60-70
mm).

Tenen voor plantmateriaal moeten 20-25 mm groot zijn. Daarvoor zijn bollen van
50 mm opwaarts te gebruiken.

Najaars / voorjaarsteelt

De teelt van knoflook wordt bijna altijd in het najaar begonnen. Een najaarsteelt kan
de volgende voordelen hebben:

- minder bewaarverliezen bij de opslag van het

plantmateriaal (korte opslagperiode) ;

- een mogelijk hogere opbrengst Qangere groeiperiode);
- voor pootgoedteelt speelt winterkou in op het

regeneratieve vermogen (nog verder te onderzoeken);

- een gezonder, harder eindprodukt.

Een najaarsteelt heeft wel het risiko van uitwinteren. Dít zal alleen in strenge
winters op gevoelige gronden optreden. Men kan dit voorkomen door iets dieper te
planten. Ook afdekking met stro in de winter is mogelijk. Bijkomend voordeel kan
dan zijn dat in het voorjaar de vochtbeschikbaarheid groter is en dat de struktuur
beter is. Het optreden van graanopslag kan een nadeel zijn.

Een voorjaarsteelt na warme bewaring geeft, aflrankelijk van de temperatuur in
het voorjaar en planttijdstip, meestal geen vertening. Het eindprodukÍ is dan een
tulp.
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Bollen die in een najaarsteelt uit broedbollen geteeld worden zijn lichter dan bollen
die uit tenen aÍkomstig zijn. Ze zijn echter vaak gezonder en harder. BU een
voorjaarsteelt van broedbollen zijn doorgaans "tulpen" het eindresultaat, ze kunnen
begin juni geoogst worden. De bollen die daaruit ontstaan als ze in het najaar weer
geplant worden hebben een groot formaat. Ze leveren dus zwaar konsumptiegoed of
zware tenen voor plantgoed. Het gebruiken van de tussenstap via broedbollen is dus
een mogelijke weg om in goed plantmateriaal te voorzien. De vermeerderingsrato
van een najaarsteelt uit broedbollen is uiteraard veel groter dan van een voorjaars-
teelt: 1 broedbol levert d- t8 tenen tegenover 1 tulp in een voorjaarsteelt.

Een punt van aandacht vormt het percentage ontkiemende broedbollen. De
kieming is temperatuur- en weeraflrankelijk en er dient een interne rust doorbroken
te worden. Dit is kunstmatig na te bootsen door een koudebehandeling toe te passen
(2 weken bij 5'C).

De tussenstap via broedbollen is uiteraard geen vereiste, en voor niet-bloeiende
variëteiten niet eens mogelijk. Vooral bij teelt op slechtere grond, waarbij telkens
tenen als uitgangsmateriaal worden gebruikt, kan echter degeneratie van het
materiaal optreden. De teelt verloopt steeds moeizamer. Door via de tussenstap van
broedbollen te telen blijkt de vitaliteit behouden te blijven. Samengevat kan het er
als volgt uitzien (andere schema's zijn denkbaar):

Aparte instandhouding pootgoed :

Broedbol -- > 1" jrs teen -- > óf broedbol voor 1" jrs teen -- ) etc.
(najaarsteelt) óf broedbol voor tulpenreelt

( : voorjaarsteelt)

Broedbol (voorjaarsteelQ -- > tulp - ) najaarsteelt -- > ,,
óf konsumptieprodukt (dan bloeiwijze uitknijpen) 

\
óf broedbollen voor pootgoedopzet volgend voorjaar

(: apart stuk van het perceel).
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3.2 Vruchtwisseling

Fen belangrijke reden van vruchtwisseling is het voorkómen van ziekten en plagen.
Vanuit dit oogpunt dient een vruchtwisseling van minimaal eens in de 5 6 6 jaar
aangehouden te worden. Dit wordt in hoofdstuk 4 verder besproken.

Omdat knoflook geen verse mest verdraagt moet verse mest toegediend worden
aan het voorgewas. Naast de bemesting is de onkruiddruk een punt om rekening mee
te houden. Omdat knoflook lang op het veld staat en lang open blijft moet het niet
op vervuilde percelen gezet worden. Tot slot mag in het voorgewas de struktuur niet
te lijden hebben gehad. De plaats in de vruchtwisseling is dus vergelijkbaar met uien
en wortelen. Dit betekent dat goed schoon gehouden en vroeg geruimde aardappe-
len, kolen en koolrabi een geschikte voorvrucht zijn. Ook bonen, kropsla, radijs,
erwten of een schoon tarweperceel zijn geschikt.

3.3 Rassenk euze

De rassenkeuze is beperkt.

NAK-G goedgekeurd planr-

materiaal is maar zeer

beperkt beschikbaar:

alleen van het ras

Thermidröme is materiaal

verkrijgbaar. Sommige telers

halen zelf materiaal uit
het buitenland. Het is aan

te bevelen om hierbij
goed te letten op aantas-

ting door aaltjes of
witrot!
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Rassen die het onder nederlandse omstandigheden door de SNUiF positief gewaar-
deerd worden zijn:

- Thermidröme

- Messidröme

- Germidour

- Fructidor

- Sud Est Rouge

Een geschikte slangenknoflook is Rocambole. Stichting Roos en Lelie probeert om
van dit ras zo snel mogelijk goedgekeurd materiaal op de markt te krijgen.

De rassenkeuze zal zich niet snel uitbreiden via de ontwikkeling van nieuwe
Íassen. Omdat kruisingen niet te maken zijn is selektie de enige weg. Dit vraagt veel
tijd en geduld.

Raseigenschappen waar op gelet kan worden:

- geschiktheid voor het teeltdoel;

- geschiktheid voor bewaring;
- opbrengst;

- gehalte aan essentiele olien;
- kleur van de teen en de rok

(de markt vraagt witte knoflook);
- resistentie enlof tolerantie wat betreft ziekten en plagen;
- aanwezigheid van een bloeistengel/broedbollen;
- wintervastheid.

Roos en Letie / Teelthandteiding knoÍtook
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3.4 Planten en verzorging

Planttijdstip en plantmateriaal

Het planten gebeurt meestal in het najaar. Vanaf half septernber kan er geplant

worden. De meest geschikte periode is eind september/half oktober. Op biologisch
werkende bedrijven kan dit later zijn om de herfstkiemende onkruiden eerst nog te
bestrijden. Het uiterste planttijdstip is half december. Bij late planting moet men

oppassen voor struktuurbederf tijdens het planten. De bodemtemperatuur bij planten

moet niet lager zijn dan * l0"C (in Frankrijk wordt ook wel 7'C genoemd).

De sortering van het plantmateriaal heett invloed op de grootte van de geoogste

bollen. Een grote teen levert een grotere plant en een grote bol. Het aantal tenen per

bol wordt niet beïnvloed door de grootte van het plantmateriaal maar door de koude-

invloed in de winter. Brj gebruik van groter plantmateriaal valt het afrijpingstijdstip
iets later. Tenen van 20-25 mm zijn geschikt om te planten.

Indien u een deel van uw veld opkweekt als plantgoed selekteer dan streng! Alle
zieke en slecht groeiende planten moeten liefst al tijdens de teelt verwijderd worden.

Indien dit tot gevoig heeft dat er onvoldoende over blijft voor marktverkoop in het

volgende jaar, is het toch beter om nog een jaar te vermeerderen dan konsessies te

doen. Op deze manier bereikt u dat u in de toekomst beschikt over gezond, betrouw-
baar uitgangsmateriaal.

Het is rnogelijk om het plantgoed een koudestoot te geven. Het dient dan 2 weken

bij 0-5"C gehouden te worden. Een koudestoot kan de volgende effekten hebben:

- vroege kieming en vroege rijping;
- toename van het kiemingspercentage;

- een homogener eindprodukt;

- meer vertening;

- een lagere opbrengst;

- betere bewaarbaarheid.

Plantmateriaal dat afkomstig is van meristeemkultures dient eveneens een rustdoor-
breking te ondergaan. Dit kan door het 2 weken onder lffC te bewaren.

Eventueel kan ook in het voorjaar geplant worden; een goede bewaring is dan

belangrijk. Maart en april zijn hiervoor geschikte maanden. De bodem moet goed

bewerkbaar zijn en, zeker voor biologische teelt, voldoende opgewarmd zijn. Voor
een biologische bedrijfsvoering kan dit eventueel betekenen dat er pas in mei geplant

i
I

I

\

Roos en LeLie / Teetthandteiding knoftook



28

een biologische bedrijfsvoering kan dit eventueel betekenen dat er pas in mei geplant

kan worden.

Plantmethode

Knoflook kan zowel volvelds als op bedden of ruggen geteeld worden. Ruggenteelt

heeft als voordelen:

- eerder opwarmen in het voorjaar;

- onkruidbestrijding via afeggen/aanaarden;

- makkelijk oogsten;

- meer wind door het gewas, dus betere droging.

Bij een volvelds teelt dient u er voor te zorgen dat er met rijpaden gewerkt wordt
om struktuurbederf zoveel mogelijk te voorkomen.

Voor mechanisch planten zijn er meerdere mogelijkheden:

- plantuienplanter;

- lelieplanter;

- tulpenplanter;

- aardappelpoter met handjes;

- handmatig;

Met de tulpenplanter worden redelijke resultaten bereikt. De verdeling wil echter

nog wel eens onregelmatig zijn. Een lelieplanter en een tulpenplanter met handjes

kunnen een betere verdeling geven.

Het maakt niet veel uit hoe de teentjes in het plantgat terecht komen. Alleen de

teentjes die op de kop vallen hebben grote moeite om boven te komen en zullen een

slechter eindresultaat geven. Als ze op de kant iiggen zijn er geen problemen. Bij
handmatig planten zal door de

betere ligging van de teendes de opkomst beter zijn dan bij mechanisch planten.
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Plantdichtheid en plantverband

De plantdiepte varieert tussen 3 en 15 cm (gemeten aan de basis van de teen). 5 cm
is een goede diepte voor normale omstandigheden. Op lichtere gronden kan men wat
dieper planten dan op zwaardere gronden om voldoende vocht beschikbaar te
hebben.

Knoflook voor medicinale doeleinden wordt op kleine schaal wel half in en half
onder de grond geplant. Het gehalte etherische olie is dan hoger.

In de plantdichtheid bestaan grote variaties. De kilogramopbrengst is maximaal bij
65-70 planten per m2. De beste verhouding kwantiteit/kwaliteit (:het financiële
optimum) ligt echter rond 35-40 planten per m2. Bij deze hoeveelheid is de kilogra-
moprengst lager, maar zijn de bol1en groter. De betaling voor grote bollen is beter.
Ook de bervaarbaarheid van een produkt uit een ruimer plantverband is beter omdat
het minder last heeft van schimmelinfekties. BI onderstaande voorbeelden zijn de
planfverbanden-zijri aan de krappe kant gehouden. Plantverbanden tot de helft van de
dichtheid in de voorbeelden komen voor.

Bij ruggenteelt op zwaardere grond is de afstand tussen de ruggen meestal ''75 cm
(50 cm is ook mogelijk). De ruggen worden bij voorkeur noord-zuid gelegd om de
zon er goed in te laten schijnen. Op de rug komen twee rijen knoflook met een
onderlinge afstand van 6 cm. De afstand in de rij bedraagt 5-6 cm.

Bij beddenteelt worden bedden gemaakt van 1.50 m breed. Hierop komen 4 rijen
met een onderlinge afstand van 30 cm en een plantafstand van g cm in de rij.

De benodigde hoeveelheid plantgoed ligt rond 2.500-3.000 kg. Brj machinaal
poten is iets meer nodig dan bij handmatig poten. Tenen die op de kop in de grond
komen, wat bij mechanisch planten voor kan komen, hebben moeite met opkomen
en kunnen daardoor wegvallen.
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en het lange verblijf op het land maken knoflook gevoelig voor

kombinatie van de volgende'maatregelen moet de onkruidgroei

- de keuze van een schoon perceel na een onkruidarme teelt;

- wiedeggen kan tot 12-15 cm gewashoogte;

- schoffelen (niet te diep in verband met oppervlakkige

beworteling);

- schoffelen in kombinatie met aanaarden (vooral op

lichtere gronden);

- ruggenteelt, gebruik makend van aanaarden tot het gewas

zich sluit);

- een flinke hoeveelheid handwerk is niet uitgesloten.
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3.5 Oogst

Droge knoflook is oogstklaar wanneer * 1/3 van het loof is afgestorven. Dit is
ongeveer het geval wanneer het 4" en 5' blad beginnen te verdorren. De buitenste
schillen zítten dan nog goed vast. De teentjes zijn in dit stadium goed te onderschei-
den. Bij knoflook voor bewaring kan men beter te vroeg dan te laat oogsten. Dit
gaat ten koste van opbrengst, maar komt ten goede aan het bewaarresultaat.
Aftankelijk van het jaar, het ras en het perceel valt de oogst tussen half juni en half
augustus.

Knoflook voor (eigen) plantgoedteelt kan I maand langer op het veld blijven om
verder af te rijpen. Het laat zich dan makkelijker pellen en loopt beter uit.

Op kleine schaal wordt met de hand gerooid. Met een beddenlichter of met de

hand kunnen de planten los gemaakt worden. Ze worden vervoigens met de hand

opgetrokken. Het gewas kan op het veid verder gedroogd worden. Bij vochtig weer
is droging onder een overkapping of in een goed geluchte schuur nodig. De planten
kunnen op gaasroosters drogen (eventueel geforceerd ventileren) of opgehangen
worden. Bij ophangen dienen de bolledes aan de bovenkant te hangen omdat het
anders na verloop van tijd "bolletjes gaat regenen": de stengels drogen in en kunnen
uit de lussen glijden.

Mechanisch rooien gebeurt in Nederland nog niet. Bij mechanisch rooien, bijvoor-
beeld met een aangepaste aardappelrooimachine dient het loof gemaaid of geklapt te

worden. Er kan zo'n 10 cm op de bol blijven zitten (hoewel er ook korter en langer
geklapt wordt). De kettingen van de rooimachine moeten voldoende fijn zijn om te
voorkomen dat de stelen kiem gaan zitten. Om beschadiging te voorkomen moet de
valhoogte zo klein mogelijk zijn (eventueel valbrekers gebruiken!).

In Franlaijk zijn klembandrooiers in gebruik. Een Íumgepaste preirooier of
bospeenrooier is bruikbaar.

Na het rooien moet het gewas drogen. Onder droge omstandigheden kan de eerste
droging op het veld gebeuren. De zon heeft een blekende werking op de huid. In
Nederland wordt echter veel kunstmatig gedroogd. Bloeiende knoflook heeft
vanwege de stengelresten meer tijd nodig om te drogen. Bij gebruik als plantgoed
zijn van bloeiende knoflook meestal alle teentjes bruikbaar. Bij niet bloeiende
knoflook zítten vaak een aantal ondermaatse teentjes in de bol. In de keuken iaat
bloeiende knoflook zich makkelijker pellen.
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Kenmerken van een goed produkt kunnen zijn (rasaflrankelijk):

- vrij van waarneembare aantastingen;

- goed gekleurd in de rok ("enrobé");

- hard;

- frisse, heldere kleur ;

- markante streping op de rokken;

- fijne knoflookgeur, een bedorven geur duidt op

schimmelaantasting.

Indien de bollen nogal ruig zijn kan dat een aantal oorzaken hebben:

- plantgoed te lang bewaren bij te lage temperatuur;

- te vroeg planten;

- te zware bemesting;

- te ruim plantverband.
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3.6 Bewaring en levering

Bewaring

Alleen gezond en onbeschadigd materiaal is geschikt voor bewaring. Het kan onder
vele omstandigheden opgeslagen te worden. Om de pas geoogste knoflook voor
opslag geschikt te maken dient het nagedroogd te worden. In *7 weken moet 35-
45% van het vocht uit de bol verdwijnen. In Frankrijk gebeurt dit op roosters op 80
cm hoogte. Hier wordt (voorverwarmde) lucht door geblazen. In Nederland wordt
gebruik gemaakt van kuubskisten. Een belangrijke regel bij ventileren is dat de
relatieve luchtvochtigheid (RLV) en temperatuur van de lucht niet hoger zijn dan de
RLV en temperatuur in de hoop. Is dit wel het geval dan kan kondens op het
produkt ontstaan, met schimmelgroei als gevolg.

De kapaciteit van de ventilatie dient 120-170 m3 lucht per m3 produkt te zijn. Er
kan geventileerd worden volgens het volgende schema:

fase 1:

fase 2:

fase 3:

fase 4:

fase 5:

48 uur ononderbroken ventileren, ongeacht de relatieve lucht-
vochtigheid (RLV); )'
3-7 dagen ventileren, 6-20 uur per dag. De RLV moet kleiner
zrjn dan 90%.

Hoeveeiheid 60-80 m3/lucht/uur/m3;

7-20 dagen ventileren, per dag 8-16 uur. Bij zonnig en warm
weer minstens 50 uur per week ventileren;
AIs de knoflook droog is (ritselt) kan de afkoeling beginnen. In
de avond bij RLV kleiner dan 65 % ventlleren. Plantgoed dient
bij 10"C bewaard te worden. Konsumptieknoflook is lang houd-

baar bij 0 tot 2'C. Hiervoor is een koelcel noodzakelijk. Er
wordt ook bij -3'C opgeslagen

Koudestoot bij plantgoed. 2 weken bij 5'C. Voordeel: een

homogener produkt, nadeel een wat lagere opbrengst.

). Bij gebruik van kuubskisten is dit twee keer zo lang.

De knoflook voor plantdoeleinden hoeft slechts tot begin oltober bewaard re
worden; koeling is daarbij niet nodig. Knoflook voor konsumptie kan door de gode
bewaarbaarheid vrijwel het jaar rond geleverd worden.

Tijdens de bewaring daalt de hoeveelheid etherische olieen in het produkt. Deze
verdwijnen vooral tijdens het indrogen van de bol.
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I-evering, priizen

Veel knoflook gaat via de veiling naar de konsument. De eisen die de veiling stelt

staan uitgebreid beschreven in bijlage II In het onderstaande worden de belangrijkste
punten genoemd.

Verse knoflook wordt geleverd wanneer de stengel nog groen is en het vlies rond de

bol nog vers is. De wortels worden net onder de bol afgesneden en losse vellen

moeten worden verwijderd. De hals kan men afsnijden. Meestal blijft deze echter

zitten. De levering aan de veiling kan op verschillende manieren plaats vinden. De

lengte moet zo zijn dat het produkÍ over de lengte in een tomatenkistje past (+20
cm loof). De verse knoflook wordt geleverd in porties van 2 kg of in VPF-bakjes í
5 kg.

Voor 1" kwaliteit werd in 1991 /5,00/kg betaald, voor 2" kwaliteit Í1.70-2,00

Gedroogde knoflook heeft vliezen rond de bol en rond de teentjes die volledig droog
zljn. Ze worden geleverd in bakjes van 3-5 kg. De verkoop aan konsumenten

gebeurt los of in nedes van 5 stuks. De verpakking kan op het eigen bedrijf plaats

vinden.

Bij levering moet knoflook:

- gezond zijn , behoudens de toegestane afwijkingen;
- vast zijn;
- zuiver zijn,in het bijzonder praktisch vrij zijn

van zichtbare vreemde stoffen;

- vrij zrjn van schade veroorzaakÍ door zon of vorst;

- vrij zdn van schimmel;

- vrij zijn van uitwendig zichtbare kiemen;

- vrij zijn van abnormale uitwendige vochtigheid;

- vrij zijn van vreemde geur en vreemde smaak.

Het schonen van gedroogde knoflook kost ongeveer drie keer zoveel tijd als schonen

van tulpen. De schoningskosten komen daarmee op 50-60 ctlkg. De prijs in 1991

was f3,00-f6,50lkg voor gangbare en /8,00-/10,00/kg voor biologische knoflook.

Roos en Letie./ Teel.thandleidíng knoftook



35

4 Ziekten en plagen

Ziekten en plagen vormen in de knoflookteelt nogal eens een probleem. Dit is wat
vreemd omdat knoflook zelf wel toegepast wordt om andere gewassen tegen schim-
mels, bakteriën en insekten te beschermen. In de knoflookteelt in Nederland kunnen
flinke aantastingen ontstaan, met name door schimmels. Omdat er slechts een

beperkte hoeveelheid plantmateriaal beschikbaar is bestaat het gevaar dat er gewerkt
wordt met partijen van twijfelachtige herkomst. Omdat het maken van kruisingen
niet mogelijk is kan alleen via selektie een betere kwaliteit worden bereilrt. Voor de
knoflookteelt zijn nog geen bestrijdingsmiddelen toegelaten. Adviezen over het
gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn bij de teelwoorlichter verkrijgbaar.

Ziekten en plagen kunnen worden gezien als een verstoring van de relatie van het
gewas met de omgeving. Vanuit die visie wordt gekeken hoe men ziekÍen en plagen

zoveel mogelijk kan voorkomen. Daarnaast worden een aantal regelmatig voorko-
mende ziekten en plagen beschreven.

4.1 De betekenis van g.ekten en plagen

Yeel teelthandleidingen beschouwen zíekten en plagen nog als een van buiten
komend onheil da rcgengehouden moet worden. Een scala aan middelen en
methoden wordt daarbij genoemd. Men realiseen zich echter steeds meer dat
ziekten en plagen een gevolg zijn van een verstoorde gewasgroei. De oorzaak yan
die verstoing kan heel verschillend zijn: (te) hoge of eenzijdige mestgifien,
strulauurproblemen in de bodem, eenzijdige veredeling etc.

Ziekte kan echter ook gezien worden als een fase in de oruwil<keling van een
plantenpopulatie. Als een organisme niet meer in staat is om flexibel getneg met
de omgeving om te gann zet de natuur een leerweg op gang om een nieuw
evenwicht te vinden. De rwa.kkcre, niet aan te possen planten worden er uit
gefilterd. Op deze manier bekeken krijgen zielaen een positievere rol toebedeeld.
Men kan ze gebruiken als selektiemethode om een gewas naar andere teeltomstan-
digheden aan Íe p6sen. Een goed voorbeeld is het volgen^de: een perceel
knoflook werd zwaar cungetost door witrot. De panij die na rigoreuze seleloie
overbleef bleek in het volgende jaar zeer vitaal en gezond te zijn.

Deze leerweg kan niet oneindig doorgaan. Wanneer bijvoorbeeW de bodemom-
standigheden en de waterhuishoudig slecht zijn is het niet mogelijk om een goed
producerend gewas te telen, hoe sterk men ook seleloeert. Voorkomen bffi altijd
beter dan genezen. Om ziektes te voorkomen is een gezonde bodem met een ataief
bodemleven een voorwa.arde. Het is een bekend gegeven uít de biologische
landbouw da.t ziekten en plogen tegen de verwachtingen van velen in geen grote
problemen. veroorzaken. Door een goede zorg voor de bodem en een ruime
vruchtwisseling worden veel problemen voorkomen-
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Het onmtil*elen van resistentie tegen kleinc zielaevemvekkers (schimmels,
bakteriën. en virussen) verloopt makkelijker dan tegen insekten. Schade door
kleine ziekteverweWers kan via resistentiemechanismen beperkt worden. Natuur-
lijke weerstand door een gezorul groeiklimaot heefi dan ook vooral effekt op deze
kleinc zielctevenvekkers. Het ondersteunt de resistewie. Een gezond groeiend
gewas groeit wél makkelijker door een oantosting van insekten heen.

4.2 Ziekten en plagen knoflook

Virussen
Er zijn een aantal virussen die knoflook aan kunnen tasten. De belangrijkste zijn
knoflookstammen van het uiegeelstreepvirus en het preigeelsteepvirus. Verder zTjn er
virussen aangetroffen uit de groep aardappel-Y-virussen en de aardappel-S&M-
virussen. Ook het komkommermozaïekvirus, tabaksmozaïekvirus en tabaksratelvirus
zijn aangetroffen.

Virusziekten uiten zich door geelstreping of een vaag mozaie§atroon op het blad en

een geel waas over het veld. De groei kan vertragen. Virusziekten zijn vaak moeilijk
te onderscheiden van verouderingsverschijnselen. Ook afsterving van de wortels
door droogte of door schimmels veroorzaakt vergeling.

In vrijwel alle knoflook is virus aanwezig. Doordat knoflook vegetatief wordt
vermeerderd blijft het virus altijd aanwezig (vergelijkbaar met aardappelen), Partijen
die op het oog virusvrij zijn blijken bij laboratoriumonderzoek vrijwel altijd virus te
bevatten. In enkele onderzoeken worden opbrengstredukties van 10-45 % als gevolg
van virusaantasting gemeld. Telers maken echter ook melding van percelen die virus
bevatten maar desondanks prima groeien. Bij goede teeltomstandigheden (een goede

bodem!) hoeft het virusprobleem niet groot te zijn.
De NAK-G eist vooralsnog dat pootgoed virusvrij moet zijn. Bij veldkeuringen

wordt gekeurd op uie- en preigeelstreepvirus totdat de vertening begint. In dit
stadium is virusziekte niet meer van vergeling door afrijping te onderscheiden. De
voorlopige keuringseisen van de NAK-G staan in bijlage III.

De virussen op knoflook zijn verwant aan het uiegeelstreepvirus en het preigeel-
streepvirus. Zn gaan echter niet op ui en prei over.

Door middel van weefselkweek (meristeemkultures) is knoflook virusvrij te maken.
In Frankrijk maakt men hier op uitgebreide schaal gebruik van. In Nederland hebben

we deze techniek nog niet in de vingers, de aflrarding en de vertening lukken niet
goed. Daarbij kan op het veld eenvoudig herinfektie ontstaan. Bladluizen brengen de
geelstreepvirussen over. Het kort aanprikken van een blad is al genoeg om de
besmetting over te brengen (non-persistente virussen). Bestrijding van bladluizen

bij
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heeft daarom geen zin: de besmetti;rg vindt plaats voordat het middel de luis doodt.
Ook galmijten brengen virus oyer.
Er zijn een aantal maatregelen en methoden. om de schade door virusziekten te
beperken:

- (strenge) selektie op het veld om op een hoger resistentie- of tolerantie-
nivo te komen;

- sanitaire maatregelen (gezond uitgangsmateriaal, gewasresten oprui-
men, afstand houden van andere percelen, +1 km);
- afwisseling in teeltomstandigheden (zandlkJei, vroegllaat, herfst/voor-
jaar, teendes/broedbollen).

Uit onderzoek zijn gegevens bekend dat infektie met een zwakke virusstam (weinig
tot geen schade) infektie door een agressieve stam verhindert. Hiervan zijn nog geen
praktische toepassingen bekend.

Schimmels

Witrot (Sclerotium cepivorum) kan in knoflook ernstige verschijnselen geven. De
bladeren worden geel en verdrogen, de oudste bladeren het eerst. De bol gaat rotten.
Witrot kan in het veld pleksgewijs optreden.

Het schimmelpluis is wit, de vruchtlichamen zijn als zwarte puntjes in het pluis
herkenbaar. Deze rustsporen zijn het overtuigend bewijs van witrotaantasting. De
afwezigheid wil niet zeggen dat het geen witrot is! De rustsporen zíjn zenr hardnek-
kig en kunnen tot 30 jaar in de bodem overleven. Op een goede bodem zal de
aantasting minder ernstig verlopen. Bij een hoger o.s.-gehalte zijn de rustspoÍen
sneller verdwenen.

Droogrot (Fusarium orysporum f.sp. allii/cepae) kan zowel tijdens de teelt als
trjdens de bewaring optreden. Tijdens de teelt ontstaat een vertraagde opkomst met
verrotte zaailingen. I-ater in het seizoen ontstaat achteólijvende, gedrongen groei
met (voet)rot en vroegtijdige afrijping. De wortels verdrogen. Karakteristiek voor
een veldaantasting is vergeling van het blad terwijl dit overeind blijft staan. de
vergeling kan in banen op het btad zichtbaar zijn, maar is anders dan bij een
virusaantasting. Virus geeft meer een geel waas over het gewas. De schimmel komt
via wondjes en beschadigingen het gewas binnen, bijvoorbeeld door schade door
bewerking en vreet- en zuigplekken van insekten en aaltjes. Hoge bodemtemperatu-
ren (25'C) bevorderen de ontwikkeling van de schimmel.
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Tijdens de bewaring uit droogrot zich door een rimpeling van de bol en vergeling
van de teentjes. De ontwikkeling gaat snel bij hogere bewaartemperaturen (15-20'C).
Bij lagere bewaartemperaturen (0-2"C) kan natrot een secundair gevolg zijn van
droogrot. De schimmel lijkt zich bij bewaring vaak uit te breiden. Dit is niet het
geval. De infektie heeft al plaats gevonden, door de bewaaromstandigheden komt
deze tot uiting.

Droogrot kan samen gaan met Pink root (\trenochaeta terrestris, vroeger phoma

teruestris). Ook deze schimmel ontwikkeld zich in het veld bij hoge temperaturen.
Bij hoge pH (meer dan 7) worden de wortels rozíg, bij lagere pH worden ze gelíg.

Droogrot is te voorkomen of verminderen door de volgende maatregelen:

- telen van resistentere rassen;

- vruchtwisseling (minimaal 3 jaar);

- bewaring bij 8'C of lager (geen droogrot, weinig natrot, maar wel
eerder uitlopen van de teentjes);

- zorgvuldige behandeling bij poten en verzorgen (beschadiging voorko-
men);

- selektie gedurende de teelt.

Sclerotium rolfsii vormt een wit/bleek schimmelpluis rond de stengelvoet. het groeit
ook op de bodem rond de plant. De stengelvoet en de wortels verrotten, en het
gewas vergeelt. Net als bij witrot kan het pleksgewijs optreden. De schimmel treedt
op blj hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid (regen, beregening). Een ruime
gewasstand en beregening in de ochtend (lagere temperaturen) beperken de aantas-
ting. Een ruime vruchtwisseling beperkt de besmettingsdruk.

Kraagrot of nekrot (Botrytis cinera, B. allii en B. oclada) vormen een grijs schim-
melpluis met het uiterlijk van een muizevelletje. Rondom de schijnstengel kan een

grijs, dauwachtig laagje zitten. De aantasting begint vlak bij het bodemoppervlak.
De schimmel treedt vooral op brj lage temperatuur (5.C) en hoge luchtvochtigheid.
De bladgroei staat dan vrijwel stil. Stressfaktoren (winterstress) kunnen de gevoelig-
heid van het gewas vergroten. Een veldinfektie kan ook tijdens de bewaring tot
uiting komen.

Preiroest (Puccinia. aiii) komt sporadisch voor en vormt zelden een probleem. Er
ontstaan op het blad oranje/gele sporehoopjes uit lichte vlekjes. Vooral wanneer de
bladeren lang nat blijven kan de ziekte optreden. Hoge en lage temperaturen
remmen de ontwikkeling. Voor kieming van de sporen zijn minimaal 4 uur met 97 %
RV nodig.
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Omdat preiroest een bladaantasting geeft wordt de verkoopwaarde of bewaarbaarheid

niet minder. De aantasting is zelden zodanig dat groeirediuktie optreedt.

Bladvlekkenziekte of fluweelvlekkenziekte (Cladosporiutn alii en C. cepae) vormt
kleine gebleekte en ingezonken plekken op het blad. Deze worden ellipsvormig en in
het centrum ontstaan olijfkleurige poederige sporendragers. De schimmel is een

afbraakschimmel en komt dus vooral voor op een afstervend gewas. Uiteindelijk
wordt het blad dorgeel met zwarte vlekken (pantering).

De opbrengstschade door bladvlekkenziekte is niet groot, maar het uiterlijk van
het produkt kan er door achteruit gaan. De sporen leggen slechts kleine afstanden af
(15 m). Door een goede bedrijfshygiëne en door voldoende afstand tussen een herst-
en een voorjaarsteelt te houden is de schade te beperken.

Helminthosporium (ook wel Embellisia) veroorzaakt een zwart aanslag op de bol en

de onderste bladscheden.In de nerven van de bollen zljn zwarte pundes zichtbaar.
Secundair kan bakterierot optreden.

Aaltjes (nematoden)

Het stengelaaltje (Dirylenchus dipsaci) is in vele teelten berucht. Bij uien veroor-
zaakt het kroef. Het kan ook in knoflook voorkomen en veroorzaakt dan bruin,
sponsachtig en eventueel rot weefsel. De plant wordt glazig. De wortels worden
bruin en verdrogen. Schimmels, bijvoorbeeld fusarium, kunnen secundair optreden.

Een aaldesbesmetting via het plantgoed kan worden voorkomen door een warm-
waterbehandeling. 2 uur bij 43,5'C doodt de aaltjes. Thermidröme is met voorweken
(24 :uur bij 2trC) met 4 uur bij 45'C suksesvol behandelt.

Aaldes hebben een korte levenscyclus (3 weken) en een hoge vermenigvuldigings-
faktor. Door een ruime vruchtwisseling aan te houden kan voorkomen worden dat
de stengelaaltjesdruk te hoog wordt. Hierbij moet rekening worden gehouden met
andere gewassen. Een sterke vermeerdering vindt plaats op augurk, erwt, rogge,
tuinboon, tulp, rabarber, lucerne en ui, een matige vermeerdering op aardappel,
haver, knolselderij, peen en suikerbiet. Geschikte voorvruchten zijn kool, sla en
tarwe.
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Insekten

Uientrips kan brj warm en droog weer schadelijk worden. Het veroorzaakt grijs-
/witte vlekken op het blad, waardoor een zilverachtige glans op het blad ontstaat. de

trips verstopt zich mestai in de jongere delen van de plant (in de schacht of in de
bloem). Bij een ernstige aantasting, welke zelden voor komt, kan bladafsterving
optreden. De uitwerpselen kunnen een voedingsbodem voor schimmels vormen, wat
kosmetische schade tot gevolg kan hebben.

Door tijdig te beregenen kan schade voorkomen worden. Trips is biologisch te
bestrijden met Verticillium lecani en roofmijten.

Galmijten zitten onder de huid rond de tenen en kruipen tussen de tenen. Tijdens de
bewaring verpulveren ze de tenen. Ze zijn aktief boven 17'C. Bij een aantasting
tijdens de groei kan dwerggroei optreden. De bladeren worden gootvormig,
kronkelig of vouwen niet open. De plant krijgt een glazig uitertijk. Schade tijdens de
bewaring is te voorkomen door het produkt koel op te slaan.
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