WITLOF TEELT (zonder dekgrond)
Geen teelt die je op zoveel verschillende manieren kan telen als witlofkroppen. Tussen de
klassieke teelt onder golfplaten met dekgrond tot de teelt zonder dekgrond in een emmer, kist
of vat in de garage of kelder zien we oneindig veel varianten. Het is juist de teelt zonder
dekgrond die het voor iedereen mogelijk maakt wat witlofwortels te forceren tot mooie,
goudgele kroppen. Bij de teelt met dekgrond wordt er een dikke laag aarde op de wortels
gelegd. Deze wortels kunnen in de schuur, kas of folietunnel staan. Of ze kunnen in openlucht
staan, maar dan wordt de laag aarde bij vorst nog eens afgedekt met stro en folie.
Een variant hierop is dat de dekgrond vervangen wordt door stro of bladeren die op de wortels
gelegd worden met daar een zwart doek overheen.
De teelt zonder dekgrond is de meest recente variant. Let wel, voor de teeltwijze met dekgrond
moet het ras geschikt zijn. Rassen waarbij staat “teelt met dekgrond” groeien moeilijker zonder
dekgrond, de kroppen zijn dikwijls te los. Rassen waarbij staat “teelt zonder dekgrond” kunnen
zowel zonder als met dekgrond geteeld worden.
De wortels klaar maken
De wortels zijn al op lengte gesneden en ook het loof is al afgesneden. Zo dit niet het geval is snij
je best de worteltop af zodat de wortels allemaal ongeveer 18 centimeter lang zijn. Ook het loof
wordt afgesneden zodat er alleen een kraag van enkele centimeters overblijft. Rotte blaadjes
worden daarbij verwijderd.

Wortels inzetten
Neem een kist, emmer, bak die minstens 25 cm hoog is. Maak een substraat met de helft
tuingrond en de helft potgrond of zeer goed verteerde compost. Vul de grond van de kist met
enkele centimeter aarde. Plaats een rij witlofwortels. Strooi daar wat grond tegenaan. Plaats de
volgende rij witlofwortels. Strooi en druk daar dan opnieuw wat grond tegenaan. Ga zo door tot
de kist vol is.
Strooi nu een laag grond van enkele centimeters over de wortels. En spoel dan deze grond
tussen de wortels met de tuinslang en sterke waterstraal. Zodat de koppen van de wortels
opnieuw zichtbaar worden en bijna vrij van aarde zijn.
Deze wortels hebben nu voldoende grond en voldoende water. In principe hoeft water geven
niet meer tot het einde van de teelt. Laat de bakken enkele uren buiten staan om het overtollige
water te laten uitlekken.

Het plaatsen van de bakken
Plaats een kartonnen doos of kist omgekeerd op de kist met wortels. En dek af met folie of
zwarte doek. Zo ligt de folie of doek niet op het witlof en blijft het groeiende loof droog. Let er
goed op dat niet het minste straaltje licht aan het witlof kan.
Het beste is deze opstelling niet te warm. Want de groeiende witlofwortels produceren ook
warmte. Je schrikt er wel even van als je de bedekking wegneemt, hoe warm het onder de
afdekking kan worden. Professionele telers hebben koeling in hun witlofcellen!
In een garage met omgevingstemperatuur staan ze perfect. Wil je niet dat ze snel groeien, dan
kies je de koelste plaats uit, eventueel buiten onder een afdak. Wil je de groei er in brengen,
plaats ze dan in de garage of berging. Vooral als je meerdere kisten tegelijk gevuld hebt is het
goed dat je ze bij verschillende temperaturen kan zetten. Let wel : kamertemperatuur is haast
altijd te warm, omdat de kroppen dan veel te los zullen groeien.
Na twee weken zijn het nog maar losse blaadjes en van een stevige krop is nog maar weinig te
bespeuren.

De oogst
Vier a vijf weken na het inzetten zijn de kroppen klaar om te oogsten. Je hoeft niet alles in één
keer te oogsten. Als het koel is groeien de kroppen niet meer zo snel. Als eenmaal de kroppen
open groeien is het beter ze allemaal te oogsten en te bewaren in de koelkast, daar bewaren ze
nog wel een drietal weken. Oogsten van witlof doe je door de krop van de wortel te kraken.
Neem de krop tussen duim en wijs- en ringvinger. Geef er een draaiende beweging aan tot de
krop afkraakt. Daarna nog even de losse en bruine blaadjes verwijderen.

