Brassica oleracea
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Brassica oleracea

Plantperiode kasteelt
Voor een kasteelt met voorjaarsoogst planten in week
5 t/m 12. Voor een kasteelt met najaar oogst, planten in
week 28 t/m 34. Door lage temperaturen gaat de kool
kleuren.

Planting period greenhouse
When growing in a greenhouse with the aim to harvest in
spring, plant between weeks 5 and 12. When growing
under glass for harvest in autumn, plant in weeks 28 to 34.
The drop in temperature will cause the cabbage to colour.

Plantperiode buitenteelt
Met een pluggenteelt kan Brassica direct gezaaid worden
v.a. week 18-22. Onder gunstige omstandigheden kan al in
augustus worden geoogst. De grondsoort speelt een
belangrijke rol bij het bepalen van de optimale plantperiode.
Op lichtere gronden kunt u later planten. Voor zowel kas- als
vollegrondteelt geldt 50-72 planten per bruto m². Bij direct
zaaien moeten 100-110 zaden/m² gezaaid worden.

Planting period outdoors
With plug culture Brassica direct sowing can take place from
week 18-22. Under favourable conditions, it is possible to
harvest as early as August. The type of soil plays an
important part in determining the optimum planting period.
Lighter soils allow you to plant later. In both greenhouse as
well as outdoor production 50-72 plants per m² gross are
standard. With direct sowing 100-110 seeds/m² can be used.

Watergift
Voor een goede weg groei voldoende water geven bij de
start van de teelt. Wel afhankelijk van de grondsoort
proberen om na half september geen water meer te geven.
Dit voorkomt problemen met allerlei wortelziektes.

Irrigation
For good plant development, water the plants sufficiently at
the start of cultivation. Depending on soil type however, do
try to avoid watering from September onwards. This
prevents problems with all kind of root diseases.

Bemesting
Voor aanvang van de teelt moet er een voorraadbemesting
met een kleine hoeveelheid stikstof (N) worden
meegegeven. Later in de teelt bijmesten met Kali-houdende
meststoffen. Hoge stikstofcijfers vertragen het
kleuringsproces.

Fertilization
Before starting cultivation, it is necessary to provide a base
dressing including a small amount of nitrogen (N). Later on in
the culture you can supplement with fertilizers that contain
potash. High nitrogen quantities delay the colouring process.

Ziektes en plagen
In de teelt van Brassica kunnen koolvlieg, rupsen, tripsen,
luis, knolvoet, Sclerotinia, valse en echte meeldauw
voorkomen.
Diversen
Er zijn vele teeltmethoden en varianten bekend. Zowel
binnen als buiten moet er gaas gebruikt worden. Neem voor
verdere informatie contact op met uw vertegenwoordiger/
teeltadviseur.
Bovenstaande adviezen zijn geheel vrijblijvend en Evanthia
B.V. kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden
gesteld.

Pests and diseases
The production of Brassica may involve pests such as cabbage butterflies, caterpillars, thrips, aphids, clubroot,
Sclerotinia and downy mildew and powdery mildew.
Various
Many production methods and variations are known. For
indoor as well for outdoor culture the use of netting is
needed. For more information, please contact your dealer/
cultivation adviser.
The advice given above is entirely free of obligations and
Evanthia B.V. does not bear any responsibility nor accepts
any claims.
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