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Voorwoord  

Beste ondernemer, 
 
U bent in het bezit gekomen van de uitgave van deze TOG teelthandleiding.  

De TOG is de stichting van industriële groente verwerkers en industrie groentetelers. Deze stichting 

beoogt gemeenschappelijke problemen, gezamenlijk op te pakken teneinde de continuïteit, kwaliteit 

en kwantiteit van de productie en verwerking te waarborgen. De stichting is opgericht, naar 

aanleiding van het stoppen van de productschappen en wordt zowel door verwerkers als telers 

gefinancierd als bemenst.  De hoofdthema`s waaraan TOG onder andere aan werkt zijn: 

- Gewasbescherming (onderzoek en beschikbaarheid van middelen op peil houden) 
- Bodem, bemesting en water 
- Beschikbaarheid zaaizaden 
- Zware metalen 
- Voedselveiligheid (VVAK) 
- Compost kwaliteit 
- Netwerken met relevante partijen 

 
Binnen de thema`s wordt projectmatig gewerkt aan oplossingen voor problemen en knelpunten en 

worden innovaties opgepakt. 

Deze teelthandleiding is tot stand gekomen door een gezamenlijke inspanning van de adviseurs van 

de verschillende industriële verwerkers en geeft u de basis informatie die nodig is om de teelt goed 

voor te bereiden en tot een succes te maken, zodat het mooie eindproduct uiteindelijk bij de 

consument op het bord kan komen. Een verantwoordelijkheid van ons allemaal. 

Deze teelthandleiding zal regelmatig geactualiseerd worden, waardoor we samen ook nieuwe 

ideeën, teelt strategieën en knelpunten in beeld krijgen.  

Ik wens u veel succes komend seizoen. 

Met de vriendelijke groeten, 
 
L. Heijnen 

Portefeuillehouder teelt en compost. 

Bestuur Stichting TOG 

maart 2019 

 
 
 

 

 

 

 

TOG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de handleiding of  

de toepassing van de adviezen. Voor vragen en adviezen verwijzen wij u graag naar uw adviseur. 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt worden  

door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de  

uitgever of auteur.  
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Algemeen 
Peen behoort tot de familie van de schermbloemige en heeft de Latijnse naam Daucus carotus 

(geslacht en soort). Peen is een tweejarig gewas. In het tweede jaar gaat, de in het eerste jaar 

gevormde peen, na een koele periode bloeien en zaad vormen. Peen bevat een redelijke bron van 

vitaminen en mineralen en een hoog gehalte aan caroteen. Caroteen wordt in het lichaam omgezet 

in vitamine A. De meeste industrie peen wordt geteeld op de zandgronden, deze gronden zijn in het 

voorjaar snel bekwaam om te zaaien en men kan in het najaar nog lang met rooimachine op dit soort 

percelen werken. De zavel en lichte kleigronden zijn meer geschikt voor de bewaar peen. De peen op 

dit soort gronden groeien wat steviger en zijn daardoor beter bewaarbaar.  

Peen wordt gekweekt in allerlei formaten en kleuren. 
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Bodem en beregening 
Goede resultaten worden verkregen op een grond die diep bewortelbaar is en een zandige liefst 
enigszins humeuze bouwvoor heeft. De vochtvoorziening van het gewas moet hetzij door de 
grondwaterstand , hetzij door het vochthoudend vermogen van het bewortelbare deel van de grond , 
gedurende het hele seizoen gewaarborgd zijn. Veel uiterlijke kwaliteitsproblemen komen voort uit de 
samenstelling en structuur in de grond, zoals groeischeuren, vertakte, kromme, korte en ribbelige 
niet gladde peen. Een goede peen-grond moet voldoen aan de volgende eisen: 
 

 Een lichte bouwvoor die geen slemp- of korstvorming vertoont en niet kluiterig is 

 Een diep bewortelbare ondergrond 

 Een goede vochtvoorziening van het gewas gedurende het hele groeiseizoen. Voornamelijk 
tussen de vijftigste en honderd twintigste dag na zaaien, waarin de grootste 
gewichtstoename plaatsvindt,  is dit van belang. 

 
Naarmate de grond beter aan deze eisen voldoet, zal de opbrengst hoger, de kwaliteit beter en de 
oogstzekerheid groter zijn. Slechts weinig gronden voldoen geheel aan deze eisen. De peen 
opbrengst loopt in Nederland dan ook jaarlijks uiteen, van 30 ton en meer dan 100 ton per ha,  met 
een sterk wisselende kwaliteit. De bouwvoor moet een goede structuur hebben en voldoende vocht 
en lucht hebben om een goede opkomst te verzekeren. Uitdroging van het bovenste laagje en vooral 
slemp- en korstvorming van de bovengrond, veroorzaken een slechte en onregelmatige opkomst. De 
bewortelings mogelijkheid van de ondergrond is eveneens van grote invloed op de opbrengst en 
kwaliteit van peen.  Van gebruikte gronden varieert de bewortelingsdiepte van 30 cm tot meer dan 
100 cm. Een ondiepe beworteling geeft een korte peen, een diepe beworteling een lange peen. De 
beworteling gaat bij peen nooit dieper dan de bovenkant van de vol capillaire zone. Op de 
Nederlandse zandgronden met lage grondwaterstanden, waar de diepte van de beworteling wordt 
bepaald door de vastheid van de verschillende lagen in de grond, werd een vast verband 
waargenomen tussen de diepte van de beworteling en de kg –opbrengst. Bij een bewortelingsdiepte 
van 35 cm bedroeg de opbrengst 40 ton, bij 55 cm nam dit toe tot 70 ton en bij meer dan 80 cm werd 
een opbrengst verkregen van 110 ton per ha.  
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Peen stelt hoge eisen aan de waterhuishouding. In totaal heeft peen ongeveer 400 mm water per 
seizoen nodig. Dit moet worden verkregen uit de bodemvoorraad, capillaire opstijging, regenval en 
aanvullende beregening. Het overgrote deel van het water moet aanwezig zijn tussen de vijftigste en 
honderd twintigste dag na zaaien. De aanwezigheid van verdichte lagen kan de bewortelingsdiepte 
beperken en daarmee de kans op droogteschade vergroten. Te veel water in de wortelzone geeft al 
snel aanleiding tot de vorming van bleke, korte wortels die minder smakelijk zijn en een lager 
caroteen gehalte bezitten. Bij een slechte ontwatering in het groeiseizoen is verder de kans op 
aantasting door violetwortelrot en cavity spot zeer groot. Vochttekort gedurende het groeiseizoen 
geeft naast opbrengstvermindering tevens een slechtere kwaliteit peen.  
 
Voor een vlotte kieming en opkomst moet de bovenlaag van de grond goed vochtig zijn. Tussen 
zaaien en boven de grond staan van de peen zijn er drie kritieke perioden. De eerste periode is direct 
na het zaaien als de zaden opzwellen. De tweede valt 8 a 10 dagen na zaaien wanneer de kiempjes 
door de zaadhuid breken. De derde periode is die waarin de kiemplanten bovenkomen. Een 
verslemping van het oppervlak (korst) kan de opkomst dan ernstig beïnvloeden. Het is dus zaak 
ervoor te zorgen dat vanaf het zaaien totdat de peen boven de grond is, de bovenste laag van de 
grond vochtig is. Zo nodig kan een of tot drie keer worden beregend met een fijne druppel en 
beperkte giften van 10 a 15 mm; dit om structuur bederf van de onbegroeide grond te voorkomen. 
Na de opkomst volgt een periode van twee weken waarin de vochtbehoefte erg klein is. In de 
periode van volledige grondbedekking (50-120 dagen na zaaien heeft de peen 210 tot 250 mm nodig. 
Over het gehele groeiseizoen gerekend is de verdamping door het gewas 350 tot 400 mm. 
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Grondbewerking 
Land dat voor peen teelt bestemd wordt, moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De 
belangrijkste voorwaarde is dat de peen diep kan wortelen: liever 80 cm dan 60 cm beneden het 
maaiveld. Er mogen dus geen storende, dichte lagen in het profiel voorkomen. Deze beïnvloeden de 
opbrengst en kwaliteit namelijk in negatieve richting.  
De tweede voorwaarde die gesteld moet worden is, dat de structuur van de bouwvoor voldoende fijn 
is, zodat gladde peen kan worden geoogst. Zware zavel- en kleigronden zijn niet gewenst omdat het 
meestal niet mogelijk is een gelijkmatig, fijn verkruimelde grond te verkrijgen.  
De derde voorwaarde geld vooral voor de eerste maand na het zaaien; de toplaag moet voldoende 
los zijn met het oog op de opkomst van de kiemplanten, maar voldoende vast in verband met 
vochtvoorziening tijdens de kieming. Slempgevoelige, meestal lichte zavelgronden vragen veel 
aandacht bij de bewerking en behandeling.  
De vierde voorwaarde is dat het land vlak ligt: dit geldt vooral als de peen bestemd is voor de 
verwerkende industrie in verband met opkomst, groene koppen en kopverliezen.  
De voorwaarden dat zich geen storingen in de grond voordoen, betekent dat verdichtingen 
opgeruimd en voorkomen moeten worden. Dichte lagen in de grond zijn vaak oorzaak van lagere 
opbrengst en kwaliteit. Doordat dichte grond minder poriën heeft dan goede grond, is de indring 
weerstand van de grond groter, wat de vorm en lengte van de peen negatief beïnvloedt. Het 
overwegend fijne poriën stelsel in dichte grond leidt op lichte zavelgrond en kleiig fijn zand in natte 
periode nogal eens tot luchtgebrek. Dit werkt remmend op de groei en kan ziekte- aantastingen 
bevorderen.  
Ten aanzien van de bewortelings diepte kan de ondergrond worden losgemaakt met woelers of 
spitfrees. Deze diepe bewerkingen moeten onder droge omstandigheden plaatshebben. Ploegen 
wordt bij voorkeur uitgevoerd met ondergronders op de ploeg of voorafgegaan door een 
stoppelbewerking met een vaste tandculivator. Bij later in het voorjaar ploegen, wordt voorkeur 
gegeven aan het ploegen met een vorenpakker. Naast een vlakke ligging droogt, door het 
aandrukken van het geploegde land, de bouwvoor minder snel uit. Door direct na het ploegen het 
perceel te bewerken met een zaaibedcombinatie en direct te zaaien komt het zaad in een vochtig 
zaaibed te liggen. Te lang van tevoren ploegen kan uitdroging van de bovenste zone van de 
bouwvoor veroorzaken, wat nadelig werkt voor een vlotte kieming na het zaaien. Uitvoeren van de 
hoofdgrondbewerking onder natte omstandigheden veroorzaakt te grove kluitvorming (die later hard 
opdrogen) en  versmering van de ploegzool (onvoldoende waterdoorlating in het najaar). Op de 
zandgronden wordt voornamelijk vlakveld gezaaid, op de zavel- en kleigronden voornamelijk op 
ruggen. Op die manier zijn de wortelgewassen onder wat nattere omstandigheden nog goed te 
rooien. 
 
Winterpeen zaaien op vooraf gefreesde ruggen. 
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Zaaien en zaad 
1 Gram peen zaad bevat circa 1000 zaden van 2-4 mm lang en 1-2 mm breed.(duizendkorrelgewicht 
is gemiddeld 1 gram). Peen zaad kiemt al vanaf 1.3 graden. Tot 90% opkomst zijn circa 200 
graaddagen nodig (gemiddelde etmaaltemperatuur X aantal dagen). In het voorjaar komt daarmee 
het effect van een vroege of late grond met enkele graden temperatuurverschil sterk naar voren in 
het aantal dagen tot opkomst. Het opkomstpercentage wordt niet beïnvloed tussen temperaturen 
van 10en 28 graden. Zuurstofgebrek rondom het kiemplantje (teveel vocht) beïnvloedt eveneens de 
opkomst nadelig. De kiemkracht van zaad (kiemingsmogelijkheden onder optimale omstandigheden) 
ligt rond de 70% voor normaal zaad. Waspeen wordt meestal vlakveld gezaaid op rijen van 37,5 tot 
50 cm, er wordt tussen de 7 en 20 kg zaad per ha gezaaid. Waspeen wordt met een pneumatisch 
nokken rad zaaimachine gezaaid. Het zaad wordt via luchtslangen naar de zaaikouters geblazen. De 
grote hoeveelheid zaad met relatief grote rijen afstand maakt band zaai noodzakelijk in plaats van 
zaaien op regels. De zaaitijd van waspeen is van begin maart tot begin juni. Om verstuiven op 
hiervoor gevoelige percelen of perceelgedeelten tegen te gaan, wordt gerst mee gezaaid die later 
doodgespoten dient te worden. Papierpulp is de laatste jaren ook een goede manier om stuiven 
tegen te gaan. Schijven- en winterpeen op zandgrond worden vaak op bedden geteeld, 4 rijen op 1.6 
meter is de meest voorkomende methode. De zaad hoeveelheid bij schijvenpeen ligt tussen de 1.7 en 
2.2 miljoen zaden per ha. Zaad hoeveelheid bij winterpeen ligt rond de 0.55 en 0.7 miljoen per ha. Op 
zavel- en kleigronden wordt grove peen op ruggen op 75 cm gezaaid. De teelt op ruggen maakt ook 
de oogst  van grove peen op zavel- en lichte kleigronden mogelijk. De zaaitijd van winterpeen is de 
periode maart-april. Vroeg gezaaide winterpeen is geen probleem omdat er geen bovengrens aan de 
maatsortering is verbonden en vooral het ras “Karotan” een groot aantal groeidagen heeft (circa 160-
180 dagen).  
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Bemesting       
Peen is gevoelig voor hoge zoutconcentraties, vooral in het kiemplantstadium. De bemesting dient 

daarom voor het ploegen of spitten te worden gestrooid, opdat de meststoffen goed door de 

bovenste 25 à 30 cm worden gemengd. Gewenst is een PH van 5.5-6.5. De volgens het 

analyserapport te strooien hoeveelheid kan het best in het najaar worden gegeven. Op zandgronden 

komt vaak magnesiumgebrek voor, zodat magnesiumhoudende kalkmeststoffen de voorkeur 

verdienen. In het algemeen heeft peen weinig stikstof nodig. De totale stikstofopname bedraagt 80-

200 kg N per ha, afhankelijk van het opbrengstniveau (60-140 ton per ha). Zeker is wel dat een 

stikstofaanbod niet hoger mag zijn dan 150 kg N per ha en dat meestal volstaan kan worden met een 

gift van ten hoogste 100 kg N. Het stikstof bemestingsadvies gebaseerd op een basisbemesting na 

analyse van het Nmin – gehalte in de laag 0-60 cm luidt voor was-en bospeen 80-Nmin en voor 

winterpeen 100-Nmin. Bij een Nmin- voorraad in de bodem groter dan 150 kg N per ha en op 

gescheurd grasland kan de kwaliteit van het geoogste product negatief beïnvloed worden. Bij gebruik 

van organisch meststoffen moet op de kunstmestgift bezuinigd worden. De hoeveelheid die in 

mindering gebracht kan worden hangt af van de hoeveelheid en de soort organische mest die 

gebruikt is, en het tijdstip waarop de organische mest is toegediend. Indien de organische mest in 

het najaar is toegediend kan een Nmin monster, dat voor het zaaien is genomen de benodigde 

informatie geven. Als de organische mest kort voor het zaaien wordt toegediend, moet de 

stikstofwerking van de mest worden berekend en in mindering worden gebracht op de N-gift. 

 
De fosfaatbehoefte van peen is meer dan 80 kg P2O5 per ha waarvan ongeveer 80% in de wortel 
wordt opgeslagen. Peen gewassen zijn fosfaat minnend. De tabel hieronder geeft de gift P2O5 in kg 
per ha aan bij een Pw-getal wat via grondonderzoek verkregen is. 

waardering Pw-getal P2O5 gift in kg per ha op zand 
P2O5 gift in kg per ha op klei 
grond 

zeer laag <11 235 245 

laag 11_20 235 245 

voldoende 21-30 235 190 

ruim 
voldoende 31-45 95 85 

vrij hoog 46-60 55 55 

hoog >60 20 20 

 
Peen is een gewas met een zeer hoge kaliumbehoefte. Kali heeft een positief effect op de kwaliteit 
en daarmee verminderde ziektegevoeligheid en betere bewaarbaarheid van de peen. Bijmesten met 
chloor arme kalimeststoffen heeft de voorkeur. Het percentage afslibbaar, PH en het organisch 
stofgehalte zijn factoren die de beschikbaarheid van kalium in de bodem beïnvloeden. Omdat het 
kaliumgehalte in de bodem de beschikbaarheid van magnesium negatief beïnvloed, is een extra MgO 
gift gewenst. MgO bevordert een steviger loof dat minder gevoelig is voor ziekte-en aantastingen. 
Kalium bemesting komt vaak tot stand aan de hand van een K-getal. Hoe lager het getal hoe meer 
kalium aangewend zal moeten worden. De tabel onder de foto geeft  meer duidelijkheid over de 
hoeveelheden die dan gestrooid dienen te worden.  
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Kali bij bemesting tijdens de teelt van schijvenpeen.

 
 

Advies voor kaligift in kg 
per ha K2O in relatie tot 
het K-getal     

K-getal zand klei 

<8 250 400 

10 250 400 

12 230 370 

14 210 340 

16 190 310 

18 170 280 

20 150 250 

22 130 220 

24 110 190 

26 90 160 

28 70 130 

30 50 100 

 
Praktijkadvies bij te mesten hoeveelheid K2O in de teelt van winterpeen op zandgronden is: 

 200 kg per ha K2O verminderd met de aanwezige K2O in juli.    

 150 kg per ha K2O vermindert met de aanwezige K2O in augustus 
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Voor was- en schijvenpeen zijn de geadviseerde hoeveelheden: 

 150 kg per ha K2O verminderd met de aanwezige K2O in juli 

 100 kg per ha K2O verminderd met de aanwezige K2O in augustus 
 
Magnesium 

Vooral op lichte gronden kan vrij gemakkelijk magnesiumgebrek ontstaan. Ook is de PH sterk van 
invloed op de beschikbaarheid van magnesium. Op kleigronden met hogere PH kan ook gebrek aan 
Magnesium ontstaan.  Indien er minder als 75 mg MgO per ha aanwezig is dan is het raadzaam om 
een extra Magnesiumbemesting vooraf aan het zaaien uit te voeren met Kieseriet of eventueel met 
een magnesiumhoudende kalkmeststof. Op de zandgrond is het zinvol om bij de ziektebestrijding 
nog een magnesium-bladvoeding toe te voegen voor een “weerbaarder” gewas. 
  
Gebrek verschijnselen door de hoofdelementen (N,P, K, Mg) kunnen vermeden worden met een 
goede basisbemesting en eventuele bij bemesting met kunstmest. Met bladbespuitingen kan een 
kleine hoeveelheid voedingselement worden opgebracht. Dit garandeert een snelle opname door de 
plant. Hiermee kunnen gebrek verschijnselen worden opgeheven of worden voorkomen, met name 
die betrekking hebben op magnesium- en boriumgebrek. Magnesiumgebrek uit zich in chlorotische 
verschijnselen in het oudere blad (afname bladgroenkorrels). Meestal wordt Bitterzout (MgSO4) 
gespoten of mee gespoten samen met fungiciden. Boriumgebrek uit zich in slechte groei, 
rozetvorming, bozig uiterlijk, oranje getinte bladeren, bruinverkleuring van wortelen die na stoom-of 
loogschillen zwart verkleuren. Boriumgebrek kan vooral optreden op lichte zandgronden met een 
laag organisch stofpercentage, hoge PH en in droge perioden. Veelal wordt eenmalig circa 2 ltr of 2 
kg boriumbladmeststof gespoten tussen het 5e en 7e bladstadium. 
 

Gemiddelde nutriënten opname (kg/ha) door fijne en grove peen 

      
kg/ha N P2O5 K2O CaO MgO 

fijne peen 60 21 170 70 13 

loof 80 12 151 18 8 

wortel 140 33 321 84 21 

totaal           

      
grove peen           

loof  40 9 97 126 17 

wortel 110 69 303 56 17 

totaal 150 78 400 182 34 
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Onkruidbestrijding 
De onkruidbestrijding van peen op zandgronden bestaat uit een combinatie van bodemherbiciden en 
contactherbiciden, die na opkomst wordt gespoten. In de teelt van waspeen en wortelen zijn 
momenteel nog voldoende middelen toegelaten om onkruid  onder controle te houden of te krijgen. 
Bij waspeen kan een stuifdek gezaaid worden om egale opkomst van waspeen te bevorderen en deze 
deels te beschermen tegen weersinvloeden. Dit stuifdek dient naderhand afgespoten te worden 
wanneer deze te groot gaat worden. Advies is wel om Centium 360 CS beter achterwege te laten om 
goede ontwikkeling van het stuifdek te bevorderen.  

 
 
Toegelaten herbiciden Waspeen/Wortelen 

Middel Werkz. Stof Max. dos/ha. Toel. nr. Wachttijd Opmerking 

Challenge Aclonifen 1.5 ltr 8950 70 dgn. Voor opkomst 

Stomp 400 SC pendimethalin 2,0 ltr 10766   max. 1x/teeltseizoen 

Centium 360 
CS  

clomazone 0,25 ltr 12148  max. 1x/ teeltcyclus 

Boxer prosulfocarb 5,0 ltr 10701     max. 2 toep.  
En max 5 ltr/ ha/ 
teeltcyclus 

Sencor SC metribuzin 3 x0,1 ltr 14224 60 dgn. max. 3x/teeltseizoen 

Challenge Aclonifen 1 ltr 8950 70 dgn.  Na opkomst  

Centurion 
Plus 

clethodim 2,0 ltr 14300 48 dgn. max. 1x/teeltcyclus 

Focus Plus cycloxydim 1,0-2 ltr 10866 35 dgn. 1 toepassing/12 mnd. 

N.B. vraag uw adviseur voor de actuele toelatingen of kijk op de website: www.ctgb.nl/toelatingen 
 
   

        

  

http://www.ctgb.nl/toelatingen
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Basisbespuiting waspeen/wortelen 

Bodemherbicide:  

0,15-0,20 ltr centium + 1.5 - 2 ltr stomp + 1,5 ltr Challenge.  

Afhankelijk van grondsoort en weersomstandigheden middelen inzetten en dosering aanpassen. 

Na opkomst bespuiting < 2 bladeren: 

 0,05 sencor + uitvloeier 

Na opkomst bespuiting vanaf 2e echte bladeren: 

Normaal/klein onkruid:  0.5 challenge + 2,00 ltr boxer + 0,1 ltr sencor 

 
Boxer: kamille, kleefkruid, straatgras, nachtschade en melde 
Sencor: kruiskruid, perzikkruid en amaranten soorten 
 
Bij toediening van sencor zorgen dat gewas ook geheel droog is. Wanneer dit niet het geval is kan het 
sencor uitvloeien naar buitenkant van het blad en kan verbranding veroorzaken. 
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Aaltjes en bestrijding 

 
 
De wortelknobbelaaltjes  zoals  M. hapla, M. chitwoodi, M. fallax en de Pratylenchus penetrans 

aaltjes zijn bijzonder schadelijk voor peen. Aantasting veroorzaakt op de wortels vertakkingen en 

misvormingen . Deze ontstaan vanuit knobbels, waardoor spinnetjes ontstaan. Van ieder perceel  

dient voor aanvang van de teelt ook een aaltjes monster genomen te worden. Aan de hand van die 

uitslag kan een perceel goed gekeurd worden.  

  

 
 
De peen vertoont krommingen en vertakkingen met knobbels.   
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Bovengronds is alleen bij hoge  begin besmetting  groeiremming te zien. Op de foto een voorbeeld 
van slechte groei. 
 
De verspreiding van dit aaltje blijft beperkt tot de zand- en dalgronden. 
Noordelijke wortelknobbelaaltjes hebben 2 tot 3 cycli per jaar met 300 tot 500 eitjes per cyclus. 
 
Bouwplan 
Een niet-waardplant als voorvrucht beperkt het risico op schade. Dit aaltje is zeer schadelijk op peen, 
aardappel, witlof, schorseneer, bieten en vlinderbloemigen. Grassen, granen en maïs vermeerderen 
het aaltje niet. De aaltjessterfte bij de teelt van niet-waardplanten en zwarte braak is bijzonder hoog. 
Het aantal aaltjes kan hierdoor in één seizoen tot 95% afnemen. Uitstel van het zaai- en planttijdstip 
in het voorjaar zorgt voor een sterke verlaging van de beginbesmetting. 
  
Granulaten 
Om het noordelijk wortelknobbelaaltje te bestrijden, kunnen granulaten volvelds toegepast worden 
of tijdens het zaaien in de zaaivoor. Vydate® 10G bestrijdt niet alleen het noordelijke 
wortelknobbelaaltje, maar ook het maïswortelknobbelaaltje, wortellesieaaltjes en vrijlevende aaltjes. 
Dosering van Vydate® 10G bij rijentoepassing: 10 kg per ha, gebaseerd op een rug afstand van 
minimaal 50 cm. Dosering van Vydate® 10G bij volveldtoepassing: 40 kg per hectare. Werk het 
granulaat na vol veld strooien direct onder tot een diepte van 10 tot 15 cm.  
 
Vroege aantasting 

Wanneer peen in het begin van het seizoen al vertakkingen vertoont, kan het gewas beter worden 

ondergewerkt. De vertakkingen zijn onherstelbaar, zodat het geen zin heeft het gewas tot aan de 

oogst te laten staan. Ook neemt het aantal aaltjes bij vroegtijdig onderwerken sterk af door de lange 

braakperiode. 
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Ziekten en plagen bestrijding in peen gewassen 
 
Insecticide wortelen 
 
Luizen-/ Rupsen: 

- Gewasbehandeling met Calypso.   
- Gewasbehandeling met Pirimor. 

 
Wortelvlieg (schade door  larven van de wortelvlieg): 
Signalering van de wortelvlieg kan met behulp van goudvallen. Deze goudvallen zijn besmeerd met 
lijm en lokken de wortelvlieg. Wekelijks wordt de druk van de wortelvlieg bepaald door het tellen van 
het aantal vliegen op deze goudvallen. Naar aanleiding van de hoogte van de druk wordt een 
spuitadvies gegeven.  
 

- Gewasbehandeling met Coragen (175 ml) 
- Toedienen van Vydate: Vydate geeft de eerste 6-8 weken van de teelt bescherming 

tegen de larve van de wortelvlieg.  
 
Ook kan gebruik worden gemaakt van uienolie om de wortelvlieg te desoriënteren. De kans dat de 
wortelvliegen hun eitjes in het peen-perceel afleggen wordt hierdoor verkleind.  
 
 
Schade door larven van de wortelvlieg veroorzaakt. 
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Fungiciden wortelen 
 
Sclerotinia / alternaria bestrijding: 
 
In de wortelen zijn verschillende middelen toegelaten tegen sclerotinia en alternaria.  Het advies is 
om met bestrijding te beginnen op het moment dat het gewas het veld nog net niet dicht heeft 
gegroeid. Het heeft de voorkeur om deze middelen af te wisselen, waardoor tevens resistentie 
zoveel mogelijk wordt voorkomen. 
 
Gewasbehandelingen met: 
 

- Luna 
- Reflect 
- Rudis 
- Signum 
- Amistar TOP 
- Score 
- Switch 
- Scala 
- Serenade (biologisch) 

 
Opbrengst verlies door alternaria in het blad 
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Cavity Spot 
Cavity spot kan een peenteelt totaal doen mislukken. Een echte remedie tegen de hardnekkige 
schimmel ontbreekt. Cavity spot wordt veroorzaakt door de schimmel Pythium.  In de literatuur 
worden diverse soorten genoemd, waarvan P. sulcatum en P. violae als de meest belangrijke worden 
beschouwd. De schimmel overwintert op organische stof en gewasresten en kan, met rustsporen, 
langdurig in de grond overleven. De schimmel dringt de peen binnen, waarna deze een afweerreactie 
in gang zet die de verdere groei van de schimmel voorkomt. Het weefsel kan gedurende enige tijd 
onder de nog gesloten epidermis (opperhuid) worden aangetast, voordat de infectie wordt ontdekt. 
Door de natuurlijke lengte- en diktegroei van de peen vergroot de infectieplaats zich en zal de 
opperhuid scheuren. Hierdoor ontstaan donkere, ovale/ronde plekken met in en rond de aangetaste 
plek, wondkurk. Na verloop van tijd kunnen er ook secundaire infecties  door andere organismen 
optreden.  
 

 
 
Ontwikkeling 
Cavity Spot komt vaak op onregelmatige momenten in het veld voor. De ziekte duikt wel extra vaak 
op tijdens natte perioden en op slecht gedraineerde grond. Hierbij kunnen vele indirecte processen 
een rol spelen. Zo hoeft de grond niet constant nat te zijn om een infectie te veroorzaken. Ook een 
kortere periode van vochtverzadiging, gevolgd door droge of ‘normale’ omstandigheden, kan voor 
infecties zorgen. De optimale temperatuur voor de diverse Pythiumsoorten loopt uiteen van 18 tot 
25 graden Celsius en de infectiedruk kan op hetzelfde perceel van jaar tot jaar sterk verschillen. Met 
het toenemen van de rijpheid van de peen neemt ook de gevoeligheid voor Cavity Spot toe. Rijpe 
peen kan in korte tijd hevig worden aangetast, onder voor de schimmel gunstige omstandigheden, 
zoals vocht en een matige temperatuur.  
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Oogst van wortelen 
Waspeen wordt voornamelijk geteeld onder contract. Dit is dus een groot verschil met andere type 
wortelen op gebied van oogst. De contractgever is verantwoordelijk voor de oogst en het transport 
naar het verwerkend bedrijf.  De verwerkende industrie wil een lange tijd waspeen verwerken. Dit wil 
dus zeggen dat ze via een lange zaaiperiode een lange oogstperiode proberen te verkrijgen. 
Waspeen die gezaaid wordt vanaf half maart is dan ook oogstbaar einde juni. Waspeen die pas 
gezaaid wordt einde mei kan op die manier nog geoogst worden in november. De oogstperiode van 
waspeen loopt dus vanaf einde juni tot in de maand november.  
 
Geruime tijd voor de geplande oogstdatum gaat de contractgever een kwaliteitsbeoordeling doen. Op 
deze manier kan er naar de waspeen gekeken worden of de kwaliteit goed is voor de industrie, en kan 
er ook gekeken worden of de sortering de juiste richting uitgroeit,  voor de geplande oogstdatum. 
 
Een groot probleem in de verwerking zijn houterige wortelen. Een houterige wortel, of een wortel 
met een houterige kern, zijn afkomstig van doorgeschoten wortelen (zie de foto's hieronder). Een 
doorgeschoten wortel moet door de teler uitgetrokken zijn voor de oogst. 
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De oogst gebeurd voornamelijk door 3 of 5 wielige rooiers (Type Dewulf, Grimme). De oogst gebeurd 
in één werkgang. Eerst wordt de waspeen ontkopt, wat wil zeggen dat het loof samen met de kopjes 
van de wortelen eraf gesneden wordt en zijdelings afgevoerd wordt. Daarna wordt de waspeen uit de 
grond geschept, waarna ze op zeefmatten vallen waardoor de waspeen gescheiden kan worden van 
zand en andere bestandsdelen. De wortelen zijn dan klaar voor transport naar de verwerking. 
 
Zie hieronder een foto van de rooibek waarmee de waspeen uit de grond gelicht wordt 

 

 Schijvenwortelen (B-peen)/Winterwortelen 
De oogst van B-Peen en winterwortelen kunnen we in principe verdelen in 2 soorten 
oogstsystemen. 

 Bewaarpeen of peen voor versmarkt 
Een groot gedeelte van deze wortelen wordt met een klembandrooier geoogst. 

 

  
Het rooiprincipe van een klembandrooier werkt zo dat de wortelen met het loof tussen 2 rubberen 
riemen wordt geklemd. De wortelen worden met behulp van 2 rooischaren uit de grond gelicht en 
via de rubberen riemen omhoog getransporteerd. Op deze manier worden de wortelen ontdaan van 

 



21 
 

 zand. Het loof wordt eraf gesneden en de wortel valt op een zeefband. Op deze manier wordt de 
wortel gerooid zonder dat er veel kans is op beschadigingen. Deze oogstmanier is dus ideaal voor de 
bewaarpeen of peen voor de versmarkt. 
 

 Peen voor industriële verwerking: 
Deze B-peen of winterpeen wordt meestal geoogst met dezelfde type rooiers als hierboven 
bij de waspeen besproken. Het loof wordt eraf geklapt, en daarna wordt de wortel ontkopt. 
Het loofklappen, ontkoppen en rooien gebeurt meestal in 1 werkgang. 

 
Een foto van geklapte en ontkopte  wortelen 

 
 
 
Een foto van de oogst van industriële peen 

  
 
                                         


