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Een druk proefjaar voor de cichoreiteelt!
In de editie van april 2010 werd in de Bietplanter een overzicht ge-
geven van de proeven en activiteiten (proefveldbezoeken, demoplat-
formen en waarschuwingsdienst cichorei ) die dit jaar in het kader 
van het PVBC werden georganiseerd rond de teelt van cichorei. Er 
werden labo- en veldproeven aangelegd rond de volgende thema’s: 
zaad en rassen, onkruidbestrijding, bladziekten, bodeminsecten, in-
vloed van oogsttijdstip op bewaring en kwaliteit maar ook het thema 
rooiwerktuigen kwam aan bod. In deze speciale editie cichorei zul-

len de proeven van 2010 rond het rooimaterieel onder de loep wor-
den genomen. Ook een evolutie in de teelt van cichorei namelijk de 
ontwikkeling van een variëteit resistent aan het herbicide Safari zal 
worden besproken. 
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1. Rooiproeven 2010

In het najaar werden in het kader van het PVBC rooiproeven uitgevoerd die tot 
stand kwamen uit een samenwerking van het CRA-W (Centre wallon de Recher-
ches agronomiques) van Gembloux, het ILVO (Instituut voor Landbouw en Vis-
serij Onderzoek) van Merelbeke en met organisatorische steun van Beneo-Orafti 
en Cosucra Warcoing. 

Deze proeven vergelijken een vorkenrooier (Holmer Terra Dos 3), die volledig is aange-
past aan het rooien van cichorei, met zoveel mogelijk andere gangbare rooimachines 
die worden ingezet voor de rooi van cichorei om na te gaan of dit nieuwe rooimaterieel 
de opbrengsten en het fi nanciële rendement van de teelt kan verhogen. Er werd be-
proefd onder een aantal verschillende en reële veldomstandigheden, om een zo breed 
mogelijk beeld te krijgen van de prestaties van het rooimaterieel. Niet alle geteste rooi-
machines zijn specifi ek aan het rooien van cichorei aangepast. Een aantal ervan wordt, 
mits eventuele aanpassingen, ook ingezet voor de rooi van suikerbieten. 

Bij elke test werd dus een vorkenrooier ingezet en daarnaast 1 tot 3 rooiers met scha-
ren of Oppelwielen, met of zonder diepwoeler tanden. Niet alleen bunkerrooiers wer-
den getest maar ook zelfrijders en rooisystemen met gescheiden werkgang werden 
opgenomen in de proeven.
De rooiomstandigheden waren goed voor alle proeven, niet te droog en niet te nat. De 
meeste proefvelden hadden een lemige bodem, enkele  velden hadden een zandleem 
bodem. Alle proeven gingen door op velden waar de cichorei op vlak terrein werd ge-
zaaid. Een aantal velden waren onkruidvrij, een aantal hadden wat onkruid. Kortom de 
omstandigheden weerspiegelden de realiteit van de teelt. 

In de tabel op pagina 13 kan men de specifi caties vinden van het rooimaterieel 
gebruikt tijdens de proef
Bij elke test rooide elke machine ongeveer 2 ha, hierbij werden de wendakkers en 
de spuitsporen niet meegenomen in de proef (om zo meer betrouwbare resultaten 
te bekomen). De rooisnelheid werd gemeten, er werd gevraagd aan de bestuurders 
om de snelheid aan te houden die zij in de omstandigheden van de proef het meest 
geschikt vonden. De verliezen achter elke machine werden bepaald over 15 m en de 
gehele werkbreedte. Het plantenaantal van de gerooide oppervlaktes werd ook be-
paald. Eveneens werd een representatief staal wortels uit de hoop van elke machine 
genomen. Bij deze wortels werd dan de diameter van de breuk opgemeten, de lengte 
en de maximale diameter van de wortel. Aan de hand van deze metingen worden de 
rooiverliezen door puntbreuk geschat. Deze verliezen zijn een maat voor de rooikwali-
teit van de gebruikte rooitechniek.

Per perceel werden de door elke machine geproduceerde hopen dan opgehaald en af-
gevoerd naar de fabriek om de tarra te bepalen en het totale netto gewicht aan wortels. 
Alle hopen van een veld ondergingen dezelfde behandeling. Ze werden dus allemaal 
met de kraan geladen en al dan niet met een siloreiniger gereinigd en aan de fabriek 
geleverd. 
Om hier gedetailleerd te berichten over de resultaten is het te vroeg. Maar zelfs zonder 
over de volledige resultaten te beschikken is het duidelijk dat er verschillen zijn tussen 
opbrengsten (t/ha) en de puntbreuken veroorzaakt door het verschillende rooimate-
rieel. Het is ook duidelijk dat materieel dat volledig is aangepast aan het rooien van 

cichorei de beste resultaten zal behalen. De verliezen situeren zich niet enkel bij het 
lichten van de wortel, in het reinigingscircuit kunnen ze minstens even belangrijk zijn. 
De snelheid van de reinigingszonnen en hun opbouw hebben een sterke invloed (de 
spatie tussen de spijlen, het gebruik van varkensstaarten of horizontale spijlen). Ook 
een elevator waarbij de afstand tussen de spijlen te groot is en die eigenlijk ontworpen 
is voor suikerbieten kan bij de dunne penwortel van een goed gelichte cichorei heel 
wat breuk veroorzaken. 

Aangezien deze rooiproeven dit jaar onder normale omstandigheden konden doorgaan 
is het ook aangewezen om de proeven verder te zetten volgend jaar vooraleer defi ni-
tieve conclusies te trekken. Hopelijk zullen we dan alle bodemomstandigheden die een 
uitdaging betekenen voor het verschillende materieel kunnen  beproeven. We zullen in 
de loop van volgend jaar berichten over de resultaten van de eerste reeks van deze 
proeven. 

2. Evoluties in de cichoreiteelt

Een herbicide resistentie kan een aantrekkelijk kenmerk zijn in een landbouwge-
was. Zeker als het landbouwgewas gevoelig is voor dezelfde herbiciden als zijn 
belangrijkste onkruiden, zoals dat het geval is in de cichoreiteelt. Een resistentie 
van de cichorei kan de onkruidbestrijding makkelijker maken doordat er vroeger 
kan worden behandeld zonder schade te berokkenen aan de teelt. Dit zou een 
betere controle van de onkruiden moeten toelaten. 

In 1994 verscheen een wetenschappelijk artikel over een sulfonylurea resistentie in 
witloof die monogeen semidominant wordt overgeërfd (Gasquez et al. 1994). Deze re-
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sistentie bestaat op dat moment al voor meerdere landbouwgewassen (o.a. maïs, vlas 
en suikerbiet). Sulfonylurea herbiciden (SU) maken een grote groep herbiciden uit en 
ze werken tegen een brede waaier aan tweezaadlobbigen. Zij verhinderen de eiwitsyn-
these in de planten door het ALS enzyme (Aceto Lactase Synthase) in zijn werking te 
verstoren. In België is Safari op basis van trifl usulfuron methyl het enige sulfonylureum 
herbicide dat is toegelaten in de cichoreiteelt, en het is een belangrijk onderdeel van de 
onkruidbestrijding. Dergelijke resistenties kan men op meerdere manieren bekomen in 
een landbouwgewas onder andere door DNA transformatie technieken of door selectie 
na in vitro cultuur. De sulfonylurea resistentie in witloof kon geselecteerd worden uit 
cel culturen die behandeld werden met hoge concentraties chlorsulfuron (een ander 
type SU) en ultraviolet licht. Uit een klompje cellen die deze concentraties herbicide 
overleefden konden volledige planten worden geregenereerd. Deze planten zijn strikt 
genomen geen GMO. Het werd aangetoond dat het kenmerk normaal overgeërfd wordt 
naar volgende generaties maar ook dat de planten resistent waren tegen nog 7 andere 
SU herbiciden. Helaas is het wel zo dat de verspreiding van SU resistente cichorei in 
de velden en dus het veelvuldig gebruik van SU herbiciden tot problemen kan leiden. 
Het kan dat onkruiden spontaan een resistentie tegen de SU kunnen vertonen als er 
veel SU worden gebruikt (er bestaan reeds veelvuldige voorbeelden van SU resistent 
onkruid). Daarnaast zou de resistentie ook kunnen ontsnappen naar de wilde populatie 
cichorei die in onze contreien voorkomt en het is aangetoond dat industriële cichorei 
die in bloei komt vrij gemakkelijk kan kruisen met de wilde variant. Dit kan eventueel 
problemen veroorzaken voor de controle van deze wilde cichorei. En als laatste zal 
opslag van deze cichorei in volgteelten niet bestreden kunnen worden met herbiciden 
van de sulfonylurea familie. 

De veredelaar Florimond Desprez S.A. kocht een licentie op de sulfonylurea resistentie 
van witloofkweker Hoquet. Deze witloofkweker heeft dan ook een witloofras op de Bel-

gische rassenlijst dat Safari tolerant is. Florimond Desprez S.A. kruiste die resistentie 
in met hun een eigen industriële cichorei genetica. Voorlopig is er een variëteit beschik-
baar: Chrysolite. Het verdelingshuis is ook van plan om verdere genetica’s te ontwik-
kelen met daarin deze resistentie. Deze variëteit zou dus vroeger kunnen behandeld 
worden met Safari wat een betere controle van de onkruidbestrijding zou toelaten. 

Deze Chrysolite variëteit is na offi ciële beproeving  in 2008 opgenomen in de Franse 
rassenlijst. Het ras mag dus in Frankrijk gecommercialiseerd worden maar er mag geen 
reclame voor de resistentie worden gevoerd omdat dit geen deel uitmaakte van de be-
proeving. Het is beschreven als een hybride, diploïd ras dat gewoon tot laat kan worden 
gezaaid en over een goede jeugdgroei en een redelijke schieterresistentie beschikt, de 
opbrengst is gemiddeld. De aangeplante hectaren moeten op exact dezelfde manier 
met herbiciden behandeld worden als niet resistente variëteiten. Dit moeten we bena-
drukken aangezien er wel degelijk een risico schuilt voor de gehele akkerbouwsector 
in het foutieve gebruik van deze resistentie. In Nederland is Chrysolite ondertussen op 
basis van twee jaar Nederlandse beproevingen opgenomen op de Aanbevelende Ras-
senlijst 2011 als aanbevolen nieuw ras. Wel met de vermelding dat het ras niet voor 8 
april mag worden uitgezaaid omwille van schietergevoeligheid. 

België blijft in deze zaak natuurlijk ook niet achter en zowel Beneo-Orafti als Cosucra 
Warcoing beproeven dit ras. Zij kiezen echter, met reden, voor de behoedzame aan-
pak. 

In conclusie kunnen we zeggen dat het een evolutie is in technologie die opgevolgd 
dient te worden en waar we met een open maar kritische geest naar moeten kijken. 
Want nieuwe technologie die onbedachtzaam wordt ingevoerd kan op langere termijn 
veel meer schade aan te teelt berokkenen dan goed doen. 

PROEF Bunkerrooier (B) Zelfrijder (Z) Beschrijving Gebruikt in 
 Gesplitste werkgang (GW)  cichorei (C)  
 en Type  en/of bieten (B)

1 B Holmer, Terra Dos 3  *Ontbladeraar met enkele klepelas *ontkoppers hoog afgesteld *vaste vorken voor rooi *3 reinigings- C 
   zonnen (met platte en nauwe spijlen en horizontale geleidingsrekken, speciaal cichorei) *Opvoer-
   kettingen naar bunker aangepast aan cichorei (± 3.5 cm tss staven)

 B Holmer, Terra Dos 3  *Ontbladeraar met enkele klepelas *ontkoppers hoog afgesteld *trillende scharen voor rooi *3 reinigings- C/B
   zonnen (met platte en nauwe spijlen en horizontale geleidingsrekken, cichorei en biet) *Opvoerkettingen 
   naar bunker type biet (± 5 cm tss staven)

2 B ROPA Euro Tiger (Prototype) *Ontbladeraar met enkele klepelas *ontkoppers hoog afgesteld *trillende vorken ROPA voor rooi *3 reini- C
   gingszonnen (Dubbele reinigingszon met nauwe spijlen en varkensstaarten, aangepast aan cichorei) 
   *Opvoerkettingen naar bunker aangepast aan cichorei (± 3.5 cm tss staven)

 B ROPA Euro Tiger *Ontbladeraar met enkele klepelas *ontkoppers hoog afgesteld*trillende scharen voor rooi *3 reinigings- C/B
   zonnen (Dubbele reinigingszon met nauwe spijlen en varkensstaarten, aangepast aan cichorei) 
   *Opvoerkettingen naar bunker type biet (± 3.5 cm tss staven)

3 B Holmer, Terra Dos 3 *Ontbladeraar met enkele klepelas *ontkoppers met botte messen *vaste vorken voor rooi *3 reinigings- C
   zonnen (met platte en nauwe spijlen en horizontale geleidingsrekken) *Opvoerkettingen naar bunker 
   aangepast aan cichorei (± 3.5 cm tss staven)

 B Holmer, Terra Dos 3 *Ontbladeraar met enkele klepelas *ontkoppers met botte messen *trillende scharen voor rooi *3 reini- B
   gingszonnen (3 met ronde spijlen, 1 met varkensstaarten en 2 met horizontale geleidingsrekken) 
   *Opvoerkettingen naar bunker type biet (± 5 cm tss staven)

4 B Holmer, Terra Dos 3 *Idem vorkenrooier proef 3 C

 GW Gilles AD48-32/  *Ontbladeraar met dubbele klepelas *ontkoppers hoog afgesteld *diepwoeler tanden *trillende  C/B
  Lader Gilles RB200ST  scharen voor rooi *3 reinigingszonnen (aangepast aan cichorei) 

5 B Holmer, Terra Dos 3 *Ontbladeraar met enkele klepelas *ontkoppers met hoek aangepast aan cichorei *trillende vorken  C
   voor rooi *3 reinigingszonnen (met platte en nauwe spijlen en horizontale geleidingsrekken)
   *Opvoerkettingen naar bunker aangepast aan cichorei (± 3.5 cm tss staven)

 GW Gilles ASC 48-32/  *Ontbladeraar met dubbele klepelas *ontkoppers hoog afgesteld *diepwoeler tanden*trillende scharen  C/B
  Lader Dewulf R7050  voor rooi *3 reinigingszonnen (3 met ronde spijlen en met varkensstaarten) 

 GW CMG Chicolift/  *Ontbladeraar met dubbele klepelas *ontkoppers hoog afgesteld *reinigingsmolentje en vaste vorken  C/B
  Lader Dewulf R7050 *reiniging over tapijt type cichorei

6 B Holmer, Terra Dos 3 *Idem vorkenrooier proef 5 C

 B ROPA Euro Tiger *Ontbladeraar met enkele klepelas *ontkoppers hoog afgesteld *trillende scharen voor rooi *3 reinigings- C
   zonnen (3met varkensstaarten aangepast voor cichorei = kleinere spatie tss staarten) *Opvoerkettingen 
   naar bunker type cichorei (± 3.5 cm tss staven)

 GW Gilles ASC48-32/  *Ontbladeraar met enkele klepelas *ontkoppers hoog afgesteld *diepwoeler tanden verwijderd   C/B
  Lader Gilles RB200  *trillende scharen voor rooi *3 reinigingszonnen (zonnen aangepast aan cichorei)

7 B Holmer, Terra Dos 3 *Idem vorkenrooier proef 5 C

 B Grimme Maxtron 620 *Ontbladeraar/mulcher met enkele klepelas *Oppel wielen zonder diepwoeler tanden* Reiniging met  C/B
   tapijten en axiaalrollen

 Z Grimme Rootster 604 *Ontbladeraar/ mulcher FT300 met enkele klepelas *Oppel wielen zonder diepwoeler tanden *Reiniging  C
   met axiaalrollen en tapijten

 GW Gilles ASC48-32/  *Ontbladeraar met enkele klepelas *ontkoppers hoog afgesteld *Diepwoeler tanden *trillende scharen  C/B
  Lader Gilles RB200S  voor rooi *3 reinigingszonnen (2 type biet aangepast met nylon banden aan cichorei, derde type cichorei)

8 B Holmer, Terra Dos 3 *Idem vorkenrooier proef 3 C

 B Vervaet 617 *Ontbladeraar met enkele klepelas *ontkoppers hoog afgesteld *trillende scharen voor rooi *6 reinigings- C
   zonnen (aangepast voor cichorei = kleinere spatie tss spijlen) *Opvoerkettingen naar bunker type cichorei 
   (± 3.5 cm tss staven)

 B Vervaet “Beet Eater” 625 *Ontbladeraar met enkele klepelas *ontkoppers hoog afgesteld *Oppel wielen voor rooi *8 reinigings- B/C
   zonnen (aangepast voor cichorei = kleinere spatie tss spijlen) *Opvoerkettingen naar bunker type cichorei 
   (± 3.5 cm tss staven)


