Knolraap
Net als rucola, kolen, radijzen, mosterd, ..., is de knolraap,
Brassica rapa var. rapifera, een kruisbloemachtige, zo genoemd
naar de vier kroonblaadjes die in een kruis opgesteld staan. Hij
wordt ook nog meiraap of meiknolletje genoemd.
Over de oorsprong van de knolraap is men niet zeker, maar
de plant zou een gemeenschappelijke voorouder hebben met de
Aziatische kolen, waarmee hij nog steeds kan kruisen. De knolraap
werd al geteeld door de Romeinen, waar hij door alle sociale klassen werd
gegeten. Hij werd verspreid over heel Europa. Hij neemt voldoening met
een arme grond, en vormde daarom lang een hoofdbestanddeel van
onze voeding. Vanaf de 16e eeuw werd hij geleidelijk aan onttroond door
de aardappel.

Hoe telen ?
Specifieke noden, kenmerken :
De knolraap is een wortelgroente die gemakkelijk teelt. Hij houdt van lichte gronden en koele temperaturen.
Ontkiemen doet hij al vanaf 7°C, maar bij iets hogere temperaturen gaat het ontkiemen sneller. Knolraap
kan niet tegen droogte, en tijdens de zomer is waternood zeer vaak nefast. De beste momenten om
knolraap te verbouwen zijn in de lente en de herfst. Associatie met erwtjes en sla is voordelig, net als
tomaten, venkel en absintalsem.
Ziekten en plagen:
In vochtige perioden is de plant onderhevig aan slakkenaanvallen, waar in droge perioden de aardvlo, een
kleine springende kever, de kiem kan doorboren, of later de bladeren, wat de groei enorm belemmert. De
koolvlieg legt zijn eieren aan de kroon van de raap, en zijn larven bijten zich gangen door de wortels.
TIP :
Om de knolraap te beschermen tegen aardvlo en koolvlieg, kan men ze bedekken met een antiinsectenzeil. Tomaat, absintalsem en venkel verjagen ook de aardvlo, en kunnen dus best in de buurt
of tussen de rapen geplant worden.
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Keuze van de variëteiten
Er bestaan verscheidene variëteiten, die verschillen in vorm, kleur, smaak, resistentie tegen droogte,
teeltduur, ...
We kunnen een onderscheid maken in functie van de zaaiperiode : :
•
•
•
•

Lenterassen : van Milaan (bolvormige witte knol, met een felrose top), Demi long de Croissy (witte,
cilindervormige, taps toelopende knol);
Zomerrassen : De Nancy à collet rouge (ronde, witte knol met paarse top), Des Vertus Marteau (witte
knol, dikker onderaan);
Herfstrassen : Goudbal (gele, bolvormige knol, goed bewaarbaar), Des Vertus Marteau (witte wortel,
bolle vorm aan de onderkant);
Rassen voor alle seizoenen : Petrowsky (onde, gele knol met witte kern, zeer vroeg)

Teelttechnieken
Zaaien :
De zaaiperiode varieert al naargelang het ras. Zaai de zaadjes in volle aarde, 2 cm diep en met een rijafstand
van 20 cm. Na 4 tot 7 dagen ontkiemen ze al.
Lenterassen kunnen gezaaid worden van maart tot eind april, zomerrassen van mei tot midden juli en
herfstrassen van midden juli tot eind augustus.
Opvolging teelt:
Dun uit tot 4 à 5 cm van zodra de plantjes twee of drie echte bladeren hebben, buiten de twee zaadlobben.
Hou de grond koel en vochtig en mulch in de zomer.
Wied tussen de rijen om overwoekering van onkruid te vermijden.
Oogst:
De oogst begint ongeveer twee maand na het zaaien. Oogst in de lente, zomer en herfst naar behoefte,
van zodra ze groot genoeg zijn, zonder ze echter te groot te laten worden.
Er zijn herfstrassen die goed bewaren in volle grond (Goudbal). Om geen knaagdieren aan te trekken is
het echter beter alles te oogsten en te bewaren in de kelder. Zorg er wel voor dat de bladeren op 1 of 2 cm
afgeknipt zijn, net als het onderste van de wortel.
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