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SLA 

II. KWALITEITSVOORSCHRIFTEN 

A. Minimumeisen 

o Intact: het gehele eetbare deel van de krop moet onbeschadigd zijn. Kleine 

beschadigingen aan het buitenblad worden toegestaan. 

o Gezond: het product moet vrij zijn van ziekten en ernstige gebreken zoals: 

- slakkenvraat en luis; 

- wit of meeldauw; 

- smet, rot. 

o Schot: het begin van de bloemstengel mag niet zichtbaar zijn. 

o Schoon: de bovenkant van de sla moet schoon zijn. Wanneer de bovenste laag van de 

twee lagen sla is verwijderd, mag er geen ingewaterd vuil (aarde) in of op de onderlaag 

zichtbaar zijn. Tevens mogen er geen donker doorschijnende plekken op nerf of blad 

aanwezig zijn, want dit duidt op duidelijke sporen van aarde. 

 

Voor ernstige gebreken geldt een tolerantie van 2% voor Nederlandse sla en 3% voor buiten- 

landse sla. 

B. Indeling 

i) Klasse I 

o Onder een voldoende ontwikkeling van de krop wordt verstaan dat de broek voldoende 

gesloten dient te zijn (niet graterig) en dat er minimaal van enige hartvorming sprake is. 

Dit laatste betekent dat er minimaal een of meerdere blaadjes in het hart enigszins 

gedraaid moeten zijn, waarbij het groeipunt niet meer zichtbaar is. 

o Het groeipunt mag maximaal 50% van de totale krophoogte zijn, mits deze niet misvormd 

is. 

 

Toegestaan is/zijn: 

o voor zware, omvangrijke sla van klasse I een lichte mate van geelverkleuring van maximaal 

twee ombladeren per krop; 

o het hart van de krop dient over ten minste een derde van de plant een gele kleur 

te vertonen; 
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o voedingsstippen van mineervlieg mogen slechts in beperkte mate op het buitenblad 

voorkomen, echter geen mineergangen; 

o het snijvlak dient nog minimaal redelijk vers te zijn. Een donkerbruin (oud, ingedroogd) 

snijvlak is ongeschikt voor de klasse I; 

o een lichte bladkneuzing of een gescheurde nerf van maximaal drie ombladeren; 

o een enkel stipje van oude glazigheid in het hart, mits niet smetterig; 

o een lichte mate van droogrand aan maximaal enkele buitenbladeren. 

 

Toegestaan bij ijsbergsla is/zijn: 

o scheurtjes in twee buitenbladeren, mits niet door de hoofdnerf; 

o een klein nokje aan het snijvlak om te voorkomen, dat ijsbergsla in ‘t leven gesneden 

wordt; 

o een roze snijvlak; 

o een losgesprongen blad dat strak op de bol zit; 

o inwendig droogrand tot een oppervlak van maximaal 3 cm²; 

o een elleboog, mits onbeschadigd. 

 

Opm. voor buitenlandse sla wordt een wat minder vers uiterlijk geaccepteerd. 

ii) Klasse II  

 Toegestaan is/zijn: 

o sla zonder enige kropvorming; 

o enige buitenbladen welke in lichte mate zijn beschadigd, verwelkt en/of gelig verkleurd 

zolang het hart maar onbeschadigd is. Bladrand en verwelkte bladuiteinden zijn 

toegestaan evenals lichte sporen van hagel, vorst en gebroken nerven; 

o voedingsstippen en slechts in zeer lichte mate mineergangen; 

o een lichte smetaantasting aan maximaal twee buitenbladen binnen een tolerantie 

van 10%. Daarboven dienen de kroppen te worden geschoond of te worden verwijderd. 

 


