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RASSENLIJST INDUSTRIËLE CICHOREI 
TELT ÉÉN NIEUWKOMER

Het ILVO bundelde de resultaten van de rassenproeven voor industriële cichorei die het 
organiseerde tussen 2007 en 2016 in een nieuwe editie van de Belgische beschrijvende ras-
senlijst. Er werd één nieuw ras opgenomen, dat de naam Oboe kreeg. – Joke Pannecoucque, ILVO

Jaarlijks worden onder coördinatie van 
het ILVO zes rassenproeven met industri-
ele cichorei aangelegd in verschillende 
landbouwstreken. Nieuwe rassen worden 
vergeleken met reeds bekende rassen. 
Wanneer een nieuw ras goede kenmer-
ken vertoont, waarbij voornamelijk de 
koolhydraatopbrengst belangrijk is, kan 
het toegelaten worden tot de Belgische 
rassenlijst.

Kleine teelt
Met ongeveer 6.250 ha is industriële 
cichorei een relatief klein gewas in 
België. Cichorei wordt voornamelijk 
geteeld voor het koolhydraat inuline dat 
zich opstapelt in de wortels. Inuline wordt 
door voedingsdeskundigen geprezen voor 
zijn bijzondere eigenschappen. Het 
bestaat uit een aaneenschakeling van 
fructosemoleculen met op het einde een 
glucosemolecule. In tegenstelling tot 
gewone suikers, die vaak ook bestaan uit 
fructose en/of glucose, kan inuline niet 
verteerd worden in het menselijke li-
chaam. Het wordt beschouwd als een 
voedingsvezel. Deze bijzondere eigen-
schap zorgt ervoor dat inuline in de 
voedingsindustrie vaak gebruikt wordt als 

prebiotische vezel of als vetvervanger in 
onder andere zuivel- en bakkerijproduc-
ten. De verwerkende industrie wenst 
voornamelijk lange inulineketens.
De teelt van inulinecichorei concentreert 
zich voornamelijk in de leemstreek, waar 
ongeveer 75% van het Belgische areaal 

te vinden is. De koolhydraatopbrengst 
wordt bij de teelt van cichorei gezien als 
de belangrijkste parameter. Op basis van 
onze proefveldgegevens schommelt die 
rond 12 ton/ha. De koolhydraatopbrengst 
verkrijgt men door de netto-opbrengst 
aan cichoreiwortels te vermenigvuldigen 

AKKERBOUW

Tabel 1 Plant- en teeltkenmerken van industriële cichoreirassen op de Belgische rassenlijst 2017 
- Bron: ILVO

Vertakte 
wortels (%)

Jeugdgroei 
(1-9)

Loofontwikke-
ling (1-9)

Groenblijven 
loof (1-9)

Koprot 
(gevoelig-
heidsgraad)1

Tarra (%) Schieterresis-
tentie (1-9)

Canzona 4 7 7 6 4 7 8

Dacapo 6 7 8 7 3 9 9

Diesis 2 7 7 6 3 8 7

Gong 3 7 7 7 4 8 8

Hera 3 7 7 6 4 8 8

Koto 5 7 7 7 4 8 9

Krips 5 7 8 7 3 8 7

Legato 5 7 7 6 2 8 8

Maurane 6 7 8 6 3 9 6

Melci 4 7 7 6 4 8 6

Oboe (nieuw) 9 7 6 5 4 7 9

Selenite 5 7 8 6 3 8 7

Gemiddelde 4,9 7,1 7,2 6,3 3,2 8,1 7,7
1 Gevoeligheidsgraad = 1 x het % licht aangetaste wortels + 2 x het % sterk aangetaste wortels
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met het koolhydraatgehalte. De landbou-
wer kan het koolhydraatgehalte moeilijk 
sturen. Dit is voornamelijk rasafhankelijk 
en het schommelt van 18,8 voor het ras 
met het laagste koolhydraatgehalte tot 
21,0 voor het ras met het hoogste kool-
hydraatgehalte (tabel 2). Voor een land-
bouwer is het dus belangrijk om de netto-
wortelopbrengst trachten te 
maximaliseren. Door het droge najaar in 
2016 vormde het vermijden van punt-
breuk tijdens het rooien een grote uitda-
ging. De nettowortelopbrengst in onze 
proefvelden bedroeg gemiddeld 60,5 ton/
ha (=100%). Het beste ras realiseerde 
een opbrengst van 107%; het minst 

goede ras 94%. Een goede rassenkeuze 
is dus belangrijk.

Rassenlijst
Op de beschrijvende Belgische rassenlijst 
voor industriële cichorei staan momen-
teel twaalf rassen. Deze rassen zijn 
gedurende meerdere jaren heel zorgvul-

dig getest op verschillende locaties in 
België. Naast de opbrengstgegevens en 
het koolhydraatgehalte worden ook de 
belangrijkste landbouwkundige eigen-
schappen beschreven, zoals het aandeel 
vertakte wortels, jeugdgroei, loofontwik-
keling, het groen blijven van het loof, 
koprotgevoeligheid, tarrapercentage en 
schieterresistentie. In 2017 is een nieuw 
ras opgenomen: Oboe (Chicoline Co-
sucra, Groupe Warcoing).  n

Alle informatie vind je ook op de website 
van het ILVO (www.ilvo.vlaanderen.be), 
ILVO-mededeling nr. 227.

Op koolhydraatgehalte  
kan je alleen sturen via  
je rassenkeuze.

Tabel 2 Landbouwkundige waarde van industriële cichoreirassen op de Belgische rassenlijst 2017 
- Bron: ILVO

Opbrengst (relatief) vers Opbrengst (relatief) 
koolhydraten

Totaal koolhydraatgehalte1 DP polymerisatiegraad2

Canzona 96 100 20,5 10,6

Dacapo 94 99 21 11,2

Diesis 101 100 19,8 10,3

Gong 99 101 20,2 10,2

Hera 101 98 19,3 9,8

Koto 100 103 20,5 10,8

Krips 100 100 19,8 10,7

Legato 101 103 20,1 10,7

Maurane 98 96 19,3 9,9

Melci 100 99 19,6 9,9

Oboe (nieuw) 107 101 18,8 10,5

Selenite 103 100 19,2 9,6

Gemiddelde 60,5 ton/ha 12,0 ton/ha 19,8 10,3

100 = gemiddelde van alle rassen

1 Totaal koolhydraatgehalte = (% fructose + % glucose, na hydrolyse) / 1,1

2 DP polymerisatiegraad = (verhouding fructose / glucose, na hydrolyse) + 1

Naast de opbrengst en het koolhydraatgehalte 
zijn landbouwkundige kenmerken zoals 
jeugdgroei, loofontwikkeling en schieterresi-
stentie bepalend of een ras erkend kan worden.
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Syngenta NV,
Technologiepark 30, 9052 Zwijnaarde, Tel. 09/210 17 60, 
Fax 09/231 30 13, www.syngenta.be

®/™ zijn gedeponeerde handelsmerken van een bedrijf van de Syngenta-groep.

Ontdek meer op www.syngenta.be

MaxiMaïs: 
superkracht uit 3 toprassen
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