
 
KOOLRAAPBrassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. 

Engels : swede; turnip 
Duits : Kohlrübe (f); Steckrübe (f) 

Frans : chou-navet (m) 
Italiaans: cavolo (m) rapa 
Spaans : colinabo (m) 
Deens : kålrabi; kålroe 
Zweeds : kålrot 

MEDEDELING NR. 30 

Uitgave van het Sprenger Instituut, Haagsteeg 6, Wageningen 
(augustus 1976) 

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Gebruik van de tekst 
is voor eigen risico en aansprakelijkheid is derhalve uitgesloten. 
 
Wegens het omzetten van de papieren boeken naar digitale bestanden, 
komen er soms schrijffouten in de tekst voor. Ziet u een onoverkomelijke 
spelfout, dan bent u welkom deze te mailen naar info@koudecentraal.nl  



 
Koolraap wordt hoofdzakelijk op landbouwbedrijven geteeld, waardoor maar 
een klein gedeelte via de groenteveilingen wordt aangevoerd. De export 
van koolraap heeft zeer weinig te betekenen. De verwerking door groente- 
drogerijen is nog wel van enige betekenis. 

Bij kortstondige opslag stelt de koolraap geen hoge eisen aan de condi- 
tionering. Bij langdurige bewaring, b.v. langer dan een maand, dienen la- 

gere temperaturen te worden gehandhaafd, waarbij het produkt tegen indro- 
gen beschermd moet worden. 

Het sorteren van koolraap gebeurt als regel in één arbeidsgang met het 
klaarmaken voor de veiling. Sorteermachines worden hierbij niet gebruikt. 

Aan de consument wordt koolraap als hele knol of als panklare groente aan- 
geboden. 
Het is een gezonde groente. In Scandinavië, waar dit gewas vrij veel ge- 
geten wordt, noemt men de koolraap wel 'de citroen van het noorden'. 



 
koolraap botanische gegevens 01. 

01. BOTANISCHE GEGEVENS 

Zie voor buitenlandse benaming het schutblad. 

01.01 Nomenclatuur - De koolraap behoort tot de familie van de Kruisbloe-
migen (Cruciferae) en tot het geslacht Kool (Brassica L). De vol-
ledige benaming is Brassica napus L. var. napobrassica (L) Rchb. 

01.02 Gewassoort - De koolraap is een tweejarig gewas. In het jaar van de 

uitzaai worden een bladrozet en een knol gevormd. Het volgende sei-
zoen gaat de plant bloeien. 

01.03 Blad - De enigszins vlezige bladen zijn iets bedauwd en rozetvormig 
ingeplant. De bladen zijn onregelmatig van vorm en hebben een zeer 

duidelijke middennerf en een lange bladsteel. De bladstand is ver- 
spreid. 

01.04 Bloem - De bloemen zijn tamelijk groot en helder lichtgeel van kleur. 
D e  v i er  kr oo n bl a de r en  s t aa n  t we e  a a n t we e t eg e no v er  e l ka a r en  bi j  
volle bloei niet geheel hor1zontaal. De kelkbladeren zijn rechtop-
staand. 

Brassica napus L.

01.05 Voortplantingsorganen - De zes meeldraden zijn alle rechtopstaand 
met honingklieren aan de voet. De stamper heeft een tweehokkig boven-
standig vruchtbeginsel met een korte stijl. 

01.06 Bestuiving - Kruisbestuiving door insecten. 

01.07 Vrucht - De vrucht is een hauw. Deze kan ongeveer 8 cm lang worden 
en bevat ronde gladde violetzwarte zaden met een doorsnede van 1 tot 
2 mm. Lit. 01. 

01.08 Vermeerdering - Er wordt meestal ter plaatse gezaaid en zo nodig ge -

dund. Voor normale zaai is ongeveer 10 g zaad per are nodig, voor 
precisiezaai ca. 6 g, hetgeen na dunnen ca. 550 -570 planten per are 
oplevert. Lit. 02. 
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koolraap geschiedenis 02. 

02. GESCHIEDENIS 

Over de herkomst van de koolraap bestaan verschillende meningen. Lin- 

naeus zegt dat Brassica napus voorkwam op de zandgronden aan de kusten 

van Zweden, Holland en Engeland. Fries noemt Br. campestris (een type 

van rapa) als wilde plant in Scandinavië, Denemarken en Finland. Vol- 

gens Ledebour kwam de koolraap voor in geheel Rusland, Siberië en bij 

de Kaspische Zee. Een andere geschiedschrijver, De Candolle, meent dat 

de Brassica met vlezige wortels eerst verspreid is in Europa en later 

in Azië. Hoe het ook zij, de cultuur van Br napus en Br rapa is al 

zeer oud. Plinius beschreef reeds lange, platte en ronde koolrapen on- 

der de namen napus en rapus. Napus werd in het Middelengels of Angel- 

saksisch nepe en naep. Een van deze woorden werd verbonden aan turn om 

h i e r m e d e  h e t  r o n d e  t y p e  a a n  t e  d u i d e n .  H e t  h u i d i g e  E n g e l s e  w o o r d  

'turnip' zou hieruit zijn ontstaan. 

Koolrapen zijn door de eeuwen heen gebruikt als voedsel voor de mens 

en als veevoer. De grootte van de Br. rapa schijnt ook sterk tot de 

verbeelding van de schrijvers te hebben gesproken. Exemplaren van 30 

en 40 pound worden genoemd en men heeft zelfs van een raap van 100 

pound .'gehoord'. Voor consumptie houdt men het echter op de kleinere 

Br.  napus die dan liefst niet zwaard er dan 2 kg per stuk m ag zijn. 

De koolraap voelt zich het beste thuis in de gematigde klimaatzone, 

zowel in Europa als in Amerika. In de nieuwe wereld zaaide Cartier in 

154 0 koolrapen  in Canada, waar het n u nog een produkt van betekenis 

is. In de Verenigde Staten zijn Californië en Oregon de belangrijkste 

produktiegebieden. In Californië zijn ze het gehele jaar beschikbaar. 

Lit. 04. 

Ook in de Scandinavische landen wordt de koolraap op vrij grote schaal 

geteeld. Het betreft hier over het algemeen geelvlezige rassen met een 

kleinere knol dan van onze rassen. Het is daar een van de belangrijk- 

ste  groentesoo rten. In verband met h et hoge vitamine C-geh alte wordt 

de koolraap daar wel 'de citroen van het noorden' genoemd. 

In ons land had de koolraap reeds in de Middeleeuwen een gewaardeerde 

plaats in het voedselpakket. Als tuinbouwprodukt is dit gewas thans 

nie t meer zo b elangrijk. De oppervla kte is ongeveer 130 ha , waarvan 

het meeste in Friesland en Groningen ligt. In de Bommelerwaard is de 

koolraap van oudsher van enige betekenis als nateelt.van vroege aard- 

appelen. De totale produktie is niet nauwkeurig bekend, doordat een 

deel van de handel zich buiten de veiling afspeelt. 



 
koolraap rassen 03. 

03. RASSEN 

03.01 Raskeuze - De keuze van het ras wordt bepaald door de bestemming van 
het produkt (vers gebruik of industrie). 

03.02 Gewenste eigenschappen - 
- hoge produktie 
  r e s i s t e n t  t e g e n  z i e k t e n  
  g o e d  r o o i b a a r  

- glad, zonder 'deuken' 

  ronde vorm, weinig vertakt, fijne hals 
- egaal geel- of witvlezig 

mals en niet houtig of glazig wordend 

  g oe d  b ew a ar b aa r .  

03.03 Teeltperioden - Koolrapen worden uitsluitend in de vollegrond ge-
teeld en overwegend ter plaatse op rijen gezaaid -en later uitgedund 
op 35 á 40 cm. Op beperkte schaal wordt wel op een bed gezaaid en 
later uitgeplant b.v. voor een nateelt. Lit. 02. 

Teeltperioden met zaai-, plant- en oogsttijden van koolraap 

 
Vroeg gezaaide koolrapen worden vaak houtig; men geeft daarom de 

voorkeur aan later zaaien. Volgens zaaitijdenproeven van het proef-

station te Alkmaar kunnen witvlezige rassen tot 25 juni en geelvle-

zige tot 1 juli worden gezaaid. Lit. 01. 

03.04 Rassenindeling - Bij de koolraap onderscheidt men witte en gele ras-
sen. De gele rassen worden voor verse consumptie gebruikt; voor de 
witvlezige rassen is er enige vraag bij de verwerkende industrie. 

De volgende tabel is ontleend aan de Rassenlijst voor groentegewas-

sen 1974. 

Rassentabel voor koolraap 
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koolraap ziekten en gebreken 04. 

04. ZIEKTEN EN GEBREKEN 

Voor kwaliteitsachteruitgang tijdens de bewaring zie 11.01. 

I n d ez e  r u br ie k  z i jn  sl ec h ts  di e z ie k te n  e n g eb r ek e n op g en o me n d ie  

hun sporen nalaten op het geoogste gewas. Een enkele primaire aantas- 

ting is opgenomen omdat deze vaak de oorzaak is van secundair bederf. 

04.01 Dierlijke parasieten - 
Boorsnultkever Ceuthorrhynchus pleurostigma Marsh. (galboorsnult- , - -  
kever). De larven van deze kever veroorzaken vrijwel ronde knobbels 

aan de rapen. 

04.02 Bacteriën en schimmels - 
Grauwe schimmel Botrytis cinerea Pers. ex Pers. Onder zeer vochtige 

omstandigheden treedt deze aantasting op, waarbij de geTnfecteerde, 

del en van de raap grauwgr ijs tot lichtbruin gek leurd worden. Vaak 

kan in dergelijke.gevallen natrot volgen, waardoor de raap een on- 

aangename lucht verspreidt. Lit. 03. 

Natrot Erwinia carotovora (Jones) Holland. Rotting, meestal uitgaan- 
de van de kop. De raap gaat hierbij over in een slijmerige stinkende 

massa. Dit is meestal een gevolg van de aantasting door de koolgal- 

mug. 

Sclerotiënrot Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (stat. myc. 
'cierotium varium Pers. ex S.F.Gray). Deze grondschimmel veroorzaakt 

een waterig zachtrot, dat o.a. tijdens de bewaring of transport tot 

uiting kan komen. Het weefsel van de koolraap kan geheel bedekt zijn 

door een wit schimmelpluis dat gezonde rapen eromheen kan aantasten. 

Typerend zijn de zwarte sclerotiën, dit zijn de vruchtlichamen waar- 

m e d e  d e  s c h i m m e l  s l e c h t e  o m s t a n d i g h e d e n  k a n  o v e r l e v e n .  L i t .  0 3 .  

V a l s e  m e e l da u w  P e ro n o s p o r a  p a r a s i t i c a  ( P e r s . e x  G r e v . )  F r .  V o o r a l  

bi j  j o ng e p la n te n k om e n g ee lw i tt e  v l ek ke n  o p  d e b la d er e n vo o r.  Aa n  

de onderzijde van dergelijke vlekken treft men een paarswit schim- 

mel pluis aan. Als rijpend e koolrapen worden aan getast door valse 

mee ldauw kan de schimmel via de bladeren naar d e top van de raap 

groeien. Dergelijk aangetaste rapen vertonen bruine vlekjes en/of 

streepjes in het weefsel. Bij bewaarde koolrapen kan het centrale 

gedeelte van de raap zwart verkleurd worden door de schimmel. De 

verkleuring kan gelijken op die, veroorzaakt door boriumgebrek, maar 

is in het algemeen wat zwarter en niet zo waterig. Lit. 03. 

Zwartrot Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk.(stat. myc. Rhizoc- 
tonia solani Kühn). Deze schimmel veroorzaakt zowel te velde als 

tijdens de bewaring schade. Er vormen zich licht ingezonken ronde 

plekken op de raap. Deze zijn eerst lichtbruin, maar naarmate de 

aantasting ernstiger is, zijn deze donkerbruin tot zwart. In zeer 

ernstige gevallen is het inwendige van dergelijke aangetaste rapen 

waterig. Tijdens bewaring kan men het aangetaste weefsel waarnemen 

als Lichtbruine en donkerbruine concentrische ringen. Lit. 03. 

04.03 Virusziekten - niet van toepassing. 

04.04 Gebrekziekten - 

Bruin (boriumgebrek). Op de doorsnede zijn de rapen bruinachtig en 

grazig. 

04.05 Fysiologische bewaarziekten - niet van toepassing. 

04.06 Overige ziekten en gebreken - niet van toepassing. 



 
koolraap samenstelling en calorische waarde 05. 

05. SAMENSTELLING EN CALORISCHE WAARDE 

Van verwerkte koolrapen (gedroogd) zijn geen gegevens beschikbaar. 

Bestanddelen en calorische waarde In eenheden per 100 g 

eetbaar gedeelte. 

KOOLRAAP 

eetbaar 

gedeelte 

83% 
(71-85%) 

calor ische 

waarde 

35 kcal 

146 kJ (D) 

26 kcal 

108 kJ (N) 

In vergelijking met het gemiddelde van de 47 andere groentesoorten, 

die in de Nederlandse voedingsmiddelentabel worden vermeld, kan de 

koolraap als een redelijke bron van nutriënten worden beschouwd. 

De gehaltes per gewichtshoeveelheid zijn voor calcium, nicotinezuur, 
vitamine B6 en vitamine C ongeveer gelijk aan de overeenkomstige ge-
middelden van de 47 groentesoorten. De gehaltes bedragen v oor vita-

mine Bi en kalium 1/2, voor vitamine 82 en ijzer 1/3 en voor caroteen 
slechts 1/10 van deze gemiddelden. 

Volgens de Nederlandse voedingsmiddelentabel bedraagt het kookverlies 

voor vitamine B6 en C ca. 30%. Eenze lfde verlies wordt In Amerikaanse 

literatuur ver meld voor koolhydraten , as, natrium, kalium en vitamine 
B2. Kookverlies voor vet en ruwe celstof 0%; voor eiwit, fosfor en 

ijzer 20%. Lit. 04. 
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koolraap fysische en fysiologische gegevens 06. 

06. FYSISCHE EN FYSIOLOGISCHE GEGEVENS 

De onderstaande gegevens gelden, indien niet anders aangegeven, voor 
koolraapknollen. Voor ladingsdichtheid zie 10.04, voor stortdicht-
heid van gedroogde koolraap 14.03. 

06.01 Watergehalte - ongeveer 90%. 
06.02 Dichtheid - Pprodukt = 985-1030 kg/m3. 

06.03 Stortdichtheid - o 

-bulk = ca. 600 kg/m3. 

06.04 Vriespunt -"Het hoogste vriespunt van koolraap is -1,0°C. 
Bij deze temperatuur vormen zich de eerste ijskristallen. Het gemid-

delde vriespunt is -1,2°C. Het gemiddelde vriespunt van het loof is 

0,9°C. 

06.05 Overgangswarmte - De overgangswarmte van koolraap bij bevriezen of 
ontdooien is 280 kJ/kg of 67,0 kcal/kg. 

06.06 Soortelijke warmte - 
= 3,98 kJ/kg-K of 0,95 kcal/kg-°C bij t = 20°C, 

c
produkt 
produkt = 1,97 kJ/kg-K of 0,47 kcal/kg-°C bij t = -20°C. 

De soortelijke warmte van bulk is gelijk aan de soortelijke warmte 
van het produkt, aangezien de bijdrage van de ingesloten lucht te 
verwaarlozen is. 

06.07 Warmtegeleidingscogfficiënt - 
Xprodukt = 0,60 W/m-K of 0,52 kcal/m-h•°C, 

bulk = 0,32 W/m-K of 0,27 kcal./m-h•°C. 

06.08 Warmteproduktie, zuurstofverbruik en koolzuurproduktie - In de af- 
beelding gelden de maximumwaarden voor het pas geoogste produkt. De 
minimumwaarden gelden voor het produkt in rust. De warmteproduktie 
is berekend uit de koolzuurproduktie. 

Warmteproduktie, zuurstofver-
bruik en koolzuurproduktie van 
koolraap. 

06.09 Vluchtige stoffen - geen gegevens, beschikbaar. 

06.10 Vochtafgifte - geen gegevens beschikbaar. 



 
koolraap consumptie 07. 

economische gegevens 08. 

07. CONSUMPTIE 

07.01 Plantedeel voor consumptie — Van dit gewas worden de knollen gege- 
ten. Er worden geel- en witvlezige rassen geteeld. Voor verse con-

sumptie wordt aan de eerste de voorkeur gegeven, terwijl door de ver-

werkende industrie hoofdzakelijk witvlezige rassen worden gevraagd. 

07.02 Consumptiemethoden — Hoewel de veilingaanvoer reeds in augustus be-

gint is koolraap toch een typische wintergroente. De knollen worden 
in staafjes gesneden, gekookt en naar wens met een sausje opgediend 
als groente. Ook kunnen ze worden geraspt en als slaatje worden aan-
gemaakt, al of niet in combinatie met andere rauwe groenten. 

07.03 Consumptie per hoofd — Koolraap is een van de minder gevraagde groen-
t e n.  De  c o ns u mp t ie  i s  d a n o ok  g e ri n g;  p e r j aa r  c a.  60 0  g  pe r h oo f d 
van de bevolking. 

Consumptie van verse koolraap 

 



 
 koolraap oogst 09. 

transport en verpakking 10. 

9 .  O O G S T  

09.01 Oogstmethode - Koolrapen worden meestal met de hand geoogst. De 

knollen worden opgetrokken, op rijen gelegd en met een mes of een 
spade van blad en wortels ontdaan. Wanneer men de koolraap enige 

tijd bewaart, wordt het bijsnijden van blad- en wortelresten, zo-
als dit voor directe aflevering aan de velling geschiedt, achter-

wege gelaten. Het is dan gewenst om de aanklevende grond aan de 
knollen te laten zitten. 

Voor grotere percelen worden wel rooimachines ingezet. Hiervoor zijn 

onder andere aangepaste bietenrooiers bruikbaar. 

09.02 Oogstperiode en oogsttijdstip - Het produkt wordt meestal in vol- 
groeide toestand, omstreeks november geoogst. Aan het eind van de 

groeiperiode neemt het gewicht vaak nog aanzienlijk toe. Koolraap 

kan op het veld lichte vorst verdragen. De smaak zou er zelfs door 

verbeteren (zoeter worden). De kans op houtig worden neemt toe 

naarmate het produkt langer op het veld bl ijft . staan. 

09.03 .0pbrengst - De opbrengst kan 55 tot 80 ton per ha bedragen (lit.01). 

1 0 .  T R A N S P O R T  E N  V E R P A K K I N G  

Voor kleinverpakking zie rubriek 13. 

10.01 Fust - Aanvoer op de veilingen geschiedt in het meermalige fust van

de betreffende veiling. In dit fust wordt het produkt tevens naar de
groot- en kleinhandel verzonden. In dat geval van export pakt men de
koolraap over in eenmalige emballage, meestal in zakken van verschil-
lende afmetingen. 

Voor het transport van het veelal gecontracteerde produkt van de 

landbouwbedrijven naar de fabriek, wordt in toenemende mate gebruik 

gemaakt van stapelkisten. 

Maten en gewichten van fust voor koolraap 

 
10.02 Verpakkingsvoorschriften -

  Koolrapen en andere rapen mogen loS in het vervoermiddel worden 
verladen, mits het vervoermiddel schoon is. 

  Wanneer de rapen worden verpakt moet dit geschieden in schone, 
solide emballage. 

10.03 Aanduidingsvoorschriften - voor export. Op iedere verpakkingseen-

held moet goed zichtbaar, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar het 
nettogewicht van de inhoud vermeld zijn. 



 
koolraap transport en verpakking 10. 

bewaring en opslag 11. 

10.04 VerZading - 

Ladingsdichtheid van koolraap in fust 

10.05 Transportcondities — Koolraap is niet erg temperatuurgevoelig. Het 
gedurende korte tijd blootstellen aan hogere temperaturen berokkent 

het produkt weinig of geen nadeel. 

Toelaatbare produkttemperatuur 

tijdens transport 

 

10.06 Voorkoeling — Indien het produkt om de vereiste transporttemperatuur 
te bereiken moet worden voorgekoeld, kan dit het best geschieden met 
geforceerde koude lucht. 

Koolraap is niet geschikt om te worden gevacuUmkoeld. 

11. BEWARING EN OPSLAG 

Zie voor voorkoeling en condities bij transport 10.05 en 10.06. 

11.01 Kwaliteitsachteruitgang — Door rot én schimmelaantasting kan kwali- 
tei tsverlies ontstaan. Di t risico is het groots t bij kuilbewaring, 
waar broei kan optreden en de controlemogelijkheden beperkt zijn. 
Gewichtsverlies ontstaat voornamelijk door verlies aan vocht. 
Vochtverlies kan voosheid tot gevolg hebben. Exacte cijfers omtrent 
het  gewichtsverlies zijn niet beschikbaar. Indi en we echter aanne-
men, dat koolrapen qua gewichtsverlies vergelijkbaar zijn met win-
terwortelen, dan zullen de gewichtsverliezen in een luchtgekoelde 

bew aarplaats gemiddeld 2-2,5% p er maand bedrag en. Het gewichtsver-
lies van gesneden koolraap, verpakt in geperforeerde polyetheen zak-
ken is zeer laag, hetgeen blijkt uit de volgende tabel. 

Gemiddeld gewichtsverlies van gesneden koolraap ver-

pakt in geperforeerde p.e. zakken na 2 dagen opslag 
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koolraap bewaring en opslag 11. 

11.02 Bewaarmethode - 
Kuil Beperkte hoeveelheden worden in kuilen bewaard. Er zijn twee 

afdekmethoden. 
- Het produkt direct afdekken met een laagje grond om het indrogen 

tegen te gaan. Later wordt een winterdek van riet of stro aange-

bracht. 

- De kuil eerst afdekken met riet of stro en daarna met een laag 

grond. 

Tegenwoordig gebruikt men veelal een flinke laag stro met daarover-

heen dik plastic folie. De folie wordt vóór de winter aan één kant 

ingegraven, zodat deze bij invallende vorst direct over de kuil of 

hoop kan worden getrokken. Bij dooi wordt het plastic weer terugge-

slagen. Het pr odukt mag n amelijk nie t verstikke n. Lit. 01. 

Luchtgekoelde bewaarplaats In de luchtgekoelde bewaarplaats kan het 

produkt los gestort tot in het voorjaar worden bewaard. De aanbevo-

len ventilatorcapaciteit is gelijk aan die voor witlofwortelen en 

knolselderij, namelijk ca. 50 m3 lucht per m3 produkt per uur, te 

leveren bij een tegendruk van 15 mm wk. Om de indroging te beperken 

wordt luchtbevochtiging aanbevolen; per m3 toegevoerde buitenlucht 

dient 2 g water te worden verneveld. 

Koelhuisbewaring Losgestorte opslag vereist geleide, verticale 
luchtcirculatie dóór het te laden produkt. Opslag in stapelkisten 

is ook mogelijk. Daarvoor is een niet-geleide luchtcirculatie,b.v. 

met plafondkoelers,geschikt. 

Koeling vindt vrijwel alleen plaats bij langdurige opslag, meestal 

door buitenlucht. Bij zeer lange bewaring, tot omstreeks mei, is 

mechanische koeling noodzakelijk. Tijdens het transport en bij de 

handel is voor het onbewerkte produkt doorgaans geen koeling nodig. 

Voor het gesneden produkt is koeling noodzakelijk. 

11.03 Bewaarcondities en bewaarduur - De aanbevolen opslagtemperatuur van 
onbewerkte koolraap is 0-10C; de aanbevolen relatieve luchtvochtig-

heid is 90-95%. Een overzicht van de maximale opslagduur van gesne-

den en ongesneden koolraap bij verschillende temperaturen is weer-

gegeven in de volgende tabel. 

Maximale opslagduur van koolraap bij een r.v. van 90-95% 

 

Op het veld kan koolraap kortstondig enige lichte vorst doorstaan. 

Tijdens opslag bij temperaturen beneden 00C ontstaat er bevriezings-

schade, spoedig gevolgd door rotting. 



 
koolraap bewaring en opslag 11.

kwaliteit en sortering 12.

In de volgende grafiek is de bewaarduur van onbewerkte koolraap bij 

ver schillende temperature n weergegeven. De gemi ddelde temperatuur 

in een luchtgekoelde bewaarplaats is ca. 4°C. 

Houdbaarheidsgrafiek van 
koolraap. 

11.04 Gemengde opslag - Gecombineerde opslag van koolraap met andere sta-
pelprodukten zoals kool en wortelen geeft geen problemen. Opslag bij 
andere produkten is meestal niet gewenst op grond van het verschil 
in optimale bewaartemperaturen. Voor uien is de voor koolraap aanbe-

volen relatieve Luchtvochtigheid, en veelal ook de optimale tempe-

ratuur, te hoog. 

12. KWALITEIT EN SORTERING 

Zie voor verpakkings- en aanduidingsvoorschriften 10.02 en 10.03, voor 

voorschriften verwerkt produkt 14.02. 

12.01 Kwaliteitssortering en voorschriften - Het sorteren naar kwaliteit 
geschiedt met de hand. Hierbij worden de niet voor consumptie of be-

waring geschikte exemplaren verwijderd. 

De koolraap behoort tot de produkten waarvoor de voorschriften nog 

niet genormaliseerd zijn, d.w.z. dat voor koolraap nog geen gemeen-

schappelijke normen binnen de EEG worden gehanteerd. Voor deze pro-

dukten zijn algemene bepalingen van kracht, die vermeld zijn in de 

kwaliteits- en sorteringsvoorschriften van het Produktschap voor 

Groenten en Fruit. 

Voorschriften (niet genormaliseerd) 

De kooiraap moet zijn: 

- geelvlezig 
  o nv e rt ak t  e n  g a af  
- vrij van wortelen, bladeren en grond 

  d r o o g .  

12.02 Grootte- of gewichtssortering en voorschriften - Van een 'sortering'
naar grootte of gewicht kan bij koolraap niet worden gesproken. Er 

is alleen een minimumeis t.a.v. gewicht. Het gewicht van de kool-

raa p, die in d e handel wo rdt gebracht, moet ten  minste 750 g per 

stuk zijn. 

12.03 Sorteerinstallaties - niet van toepassing. 

12.04 Reiniging - Koolrapen worden ontdaan van overtollige grond en wor-
tels door de teler afgeleverd. 
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