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Woordvooraf

Voor een concurrerende land- en tuinbouw is de kwaliteit van het produkt
van een zeer grote betekenis. Vanuit het landbouwkundig onderzoek is reeds
vele jaren aandacht besteed aan zowel de fytosanitaire als de fysiologische
kwaliteit van produkten. Het CABO besteedt reeds meer dan 15jaren aandacht aan het verkrijgen van een beter inzicht in fysiologische processen om
daarmee gericht de kwaliteit door veredeling, teelt of bewaring te kunnen
verbeteren. Duidelijke successen zijn er geboekt bij de verlenging van de
houdbaarheid van snijbloemen. Betere inzichten zijn er verworven in de nitraat- en nitrosaminen-problematiek. Er zijn echter nog vele problemen met
betrekking tot houdbaarheid, stevigheid en voedselveiligheid die om een
oplossing vragen. Tevens dienen zich vanuit het fundamenteel onderzoek
nieuwe perspectieven aan om met behulp van moleculair-biologische en celfysiologische methoden het inzicht in de fysiologische kwaliteitseigenschappen te verdiepen. Het is nog de vraag of het ook mogelijk is om op korte
termijn nieuwe geavanceerde niet-destructieve bepalingsmethoden toe te
passen.
In dit tweede deel uit de reeks Agrobiologische Thema's, zijn de lezingen
gepubliceerd die op 15 maart 1990 werden gepresenteerd op de themadag
"Fysiologie en Kwaliteit van Tuinbouwproducten". De onderzoekers van
CABO geven u in samenwerking met collega's van de proefstations, collegainstituten en universitaire vakgroepen een actueel beeld van de stand van
zaken en de nieuwe perspectieven in het onderzoek. De medewerking van de
gastsprekers, de heren Welles (PTG), Van Meeteren (PBN/LUW), mevr.
Lambrechts (RUU) en de heer Van Doorn (ATO) hébben wij zeer op prijs
gesteld.

Dr.ir.J.H.J. Spiertz
Directeur CABO

Belangrijke kwaliteitsproblemen bijdeteelt
vangroentegewassen onderglas

ir.G.W.H.Welles
ProefstationvoorTuinbouw onder Glas (PTG),Naald.i/ijk

Samenvatting
In de glasgroenteteelt spitst het kwaliteitsonderzoek zich toe op driebelangrijke aandachtsvelden, namelijk verbetering vande uitwendige en inwendige
kwaliteit enverlengingvan de houdbaarheid. Ophet Proefstation voor Tuinbouwonder Glasisinde afgelopen 15jaarveelempirisch onderzoekverricht
naar het effect van teeltmaatregelen en rassen op de kwaliteit. Belangrijke
knelpunten ten aanzien van de uitwendige kwaliteit verdienen nadere aandacht,met namekleuropbouw en-behoudvankomkommer entomaatenhet
verminderen van de gevoeligheid voor uitwendige fysiologische afwijkingen
bij tomaat en paprika. Voor wat betreft de inwendige kwaliteit staat de
smaakvan tomaat, paprika, radijs en meloen en het nitraatgehalte vanbladgewassen centraal in het onderzoek van zowel het PTG als enkele Wageningse instituten. Ook naar verbeteringvan de houdbaarheid wordt veel onderzoek verricht, onder andere via een samenwerkingsproject met ATO gerichtopstevigheidsopbouw, -behoud en-afbraak bijtomaat.
In samenwerking met de Wageningse instituten zal er op het PTG in de
komende jaren veel aandacht worden gegeven aan verklarend onderzoek
voor opbouw vankwaliteit inde teeltfase. Dit betreft de aspecten houdbaarheid en inhoudstoffen. Het objectief kunnen meten van de verschillende
kwaliteitsparameters isookinditverbandvangrootbelang.

1.1

Inleiding

Hetbegripproduktkwaliteit kanzowelvanuit deproducent alsvanuit deconsument worden benaderd. Beide benaderingen, ook wel uitgedrukt als
'fitness for sale' en 'fitness for use', liggen in eikaars verlengde en bereiken
eensynthese alskwaliteitswensen vandeconsumentgoedwordenvertaald in
technischespecificaties (Steenkamp,1987).
Cramwinckel (1989) onderscheidt de tweedeling analytische en emotionele
kwaliteit.Alleprodukttechnische eigenschappen dieeenbelangrijke bijdrage
aan de kwaliteit van eenprodukt geven worden gerekend tot de 'analytische
kwaliteit' en dekwaliteitenvanhetprodukt,zoalsdeconsument deze beleeft,
tot de 'emotionele kwaliteit'. Naarmate een produkt een grotere emotionele

waarde krijgt kunnen produkttechnische eigenschappen een kleiner deel van
de kwaliteit verklaren.
Voor producenten in de voedingstuinbouw is het van belang om zoveel mogelijk met de wensen van de consument rekening te houden. Zowel onderzoek vanuit de markt- en kwaliteitskunde om verwachtingen van de consument om te kunnen zetten in operationeel bruikbare specificaties als onderzoek vanuit de teeltkunde om meetbare produkttechnische eigenschappen
(analytische kwaliteit) optimaal te kunnen benutten in het produktieproces
zijn noodzakelijk. Uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat samenwerking
tussen beide disciplines een voorwaarde is om tot een voor de doelgroep (=
consument) optimaal resultaat te komen.
Voor de sector glasgroenten is samenwerking van afzetorganisaties, met mogelijkheden tot het (doen) uitvoeren van marktkundig en sensorisch onderzoek, met onderzoekinstellingen en producenten (telers) dan ook essentieel
om een optimaal resultaat te verkijgen.
Het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen (CBT) is voor de voedingstuinbouw, dus ook de glasgroenteteelt, een belangrijke organisatie, waar het
gaat om het signaleren van veranderingen in wensen, behoeften en verwachtingen van de consument (én handel) en het geven van informatie over optredende en te verwachten knelpunten in het tuinbouwkundig onderzoek. In
het navolgende zal een overzicht worden gegeven van de belangrijkste aandachtsvelden met betrekking tot produktkwaliteit voor het glasgroente-onderzoek. Hierbij wordt met name het lopende en voor de middellange termijn geplande onderzoek aan glasteelten op het Proefstation voor Tuinbouw
onder Glas (PTG) te Naaldwijk belicht. Tevens zal daarbij worden aangegevenwelke problemen een instellings-overschrijdende aanpak vragen.

1.2

Aandachtsvelden binnen het kwaliteitsonderzoek

Het (fysiologisch) onderzoek naar kwaliteit strekt zich zowel over de teeltals over de bewaarfase van produkten uit. Centrale vraag hierbij ishoe kwaliteit in termen van produkteigenschappen (analytische kwaliteit) wordt opgebouwd in de pre-harvest fase en op welke wijze deze eigenschappen kunnen
worden behouden of verloren gaan tijdens de post-harvest fase. De stuurgroep Kwaliteit Voedingsgewassen van de NRLQ-taakgroep Produktfysiologie onderscheidt hierbij de volgende -belangrijkste - produkteigenschappen:
stevigheid, inhoudstoffen, kleur, vochtgehalte, fysiologische afwijkingen en
parasitaire afwijkingen.
Bij het PTG wordt veelal van devolgende indeling uitgegaan:
1. uitwendigekwaliteit (vorm, kleur en het aan- of afwezig zijn van zichtbare kwaliteitsgebreken);
2. inwendige kwaliteit: positief gewaardeerde (smaak en vitaminegehalte)
en negatief gewaardeerde inhoudsstoffen (nitraat, residuen van gewasbeschermingsmiddelen en zware metalen);
3. houdbaarheid (verandering van stevigheid, kleurverlies en het optreden
van ziekten, met name rot).
Het PTG richt zich op vrijwel alle genoemde kwaliteitsaspecten, zij het dat
de teeltfase (opbouw van kwaliteit) hierbij centraal staat en het onderzoek in

de post-harvest fase zich hoofdzakelijk beperkt tot het bestuderen van de naeffecten van de tijdens de teelt opgebouwde kwaliteit.
Aan de kwaliteit liggen - afhankelijk van het probleem -verschillende fysiologische processen in de plant ten grondslag: waterhuishouding en minerale
voeding, stofwisseling en assimilatenverdeling, ontwikkeling en hormonale
regulatie.Waar mogelijk zal bij de bespreking van kwaliteitsproblemen
hierop nader worden ingegaan.
1.2.1

Uitwendige kwaliteit

Het uiterlijk van groenten is en blijft een uiterst belangrijke kwaliteitsparameter aangezien de consument 'met zijn ogen koopt'. Dankzij juist deze over
het algemeen uitstekende uiterlijke kwaliteit van onze groenten is met name
de positie van glasgroenten op de internationale markt sterk en bij enkele
Produkten, zoals paprika en aubergine, breidt de export nog uit.
Alle genoemde kwaliteitsaspecten in relatie tot het uiterlijk blijken door raskeuze en het nemen van maatregelen in meer of minder belangrijke mate te
kunnen worden beïnvloed. In het praktijkonderzoek hebben vooral de aspecten kleur en zichtbare afwijkingen veel aandacht. Voor een aantal produkten
blijven echter de kwaliteitsproblemen in bepaalde perioden van het jaar
groot. Gezien de complexiteit van deze problemen zal dan ook meer
achtergrondsonderzoek, geënt op de reeds verkregen empirische resultaten,
in de nabije toekomst noodzakelijk zijn. Als belangrijkste knelpunten kunnen
in dit verband worden genoemd:
1. opbouw, behoud en afbraak van pigmenten bij met name komkommer
en tomaat;
2. ontstaan van fysiologische afwijkingen tijdens aanleg en groei van de te
oogsten organen, met name het optreden van zwelscheuren, goudspikkels en kroonverlies bij tomaat en het optreden van zwelscheuren, stip
bij paprika en kelkverdroging bij aubergine.
Bij tomaat ontstaan vooral kleurproblemen in de zomerperiode tijdens hoge
instraling en hoge kastemperaturen. Ondanks dat de biosynthese van de belangrijkste pigmenten lycopeen en beta-caroteen nog niet geheel is opgehelderd (Tomes, 1963) is er veel empirisch onderzoek verricht naar de effecten
van verschillende omstandigheden en factoren op het kleuringsproces, o.a.
kastemperatuur, lichtsamenstelling, groeiregulatoren en voedingsamenstelling. De opgave voor het praktijkonderzoek is deze kennis te vertalen in
praktische teeltmaatregelen.
Bij komkommer vormen de chloroplasten en dan met name het chlorofyl het
belangrijkste pigment voor de kleur bij de oogst. Zowel de biosynthese van
chlorofyl (Quispel en Stegwee, 1983) als de invloed van teeltomstandigheden
en rassen op de kleur van de vrucht bij de oogst en na bewaring zijn door velen onderzocht (o.a. Janse, 1988). Bij onvoldoende lichttoetreding in het gewas worden er in de vruchtschil onvoldoende chloroplasten gevormd en deze
kunnen worden omgezet in chromoplasten (gele kleur). In de zomerperiode
zijn het vooral het grote bladoppervlak van het volgroeid gewas en de hoge
kastemperatuur, die verantwoordelijk zijn voor respectievelijk een verminderde aanmaak en omzetting c.q. afbraak van het chlorofyl in de vruchtschil.
Afhankelijk van de positie van de vruchten aan de plant, vindt deze vermin-

derde aanmaak en/of afbraak inverschillende mate plaats. Dit leidt dan ook
tot heterogeniteit in de kleur, hetgeen de presentatie van het produkt vermindert. Het praktijkonderzoek is er tot op heden niet volledig in geslaagd
deze problemen op te lossen, hoewel door rassenkeuze, gewasonderhoud en
aanpassing van de voeding (EC, K + , NH 4 + ) de kleur kan worden verbeterd
(Janse, 1988a). Mogelijk dat het recentelijk op ATO gestarte onderzoek naar
de chlorofyl-synthese en -afbraak nieuwe aanknopingspunten voor het praktijkonderzoek oplevert.
Bij de fysiologische afwijking zweischeurtjesin de vruchtwand van tomaat en
paprika, spelen meerdere fysiologische processen een rol. Bakker (1988)
bracht het optreden van deze scheurtjes bij tomaat in verband met de groeisnelheid van de vruchten en suggereerde dat een gewijzigde assimilatenverdeling in de plant (blad/vrucht-verhouding) degevoeligheid voor zweischeurtjes kan beïnvloeden. Zweischeurtjes ontstaan steeds tussen 6 en 7 weken na
de vruchtzetting, hetgeen gezien de hoge groeisnelheid in die periode, wijst
op een wanverhouding tussen toename in vruchtgrootte en epidermisgroei.
De waarnemingen van Den Outer en Veenendaal (1987) geven aan dat de
epidermiscellen van vruchten met zweischeurtjes tot 80 % dikkere celwanden
hebben in vergelijking met dievan vruchten zonder zweischeurtjes. Hierdoor
zou de elasticiteit van de epidermis mogelijk kunnen worden verminderd,
hetgeen samen met bovengenoemde wanverhouding tot .meer zwelscheuraantasting aanleiding kan geven.
Naast de assimilatenverdeling en stuggere weefsels speelt mogelijk de waterhuishouding en de mate van worteldruk bij het optreden van zweischeurtjes
een rol, zoals bleek uit een grotere gevoeligheid voor zweischeurtjes bij paprika als deze werd geteeld onder een hoge kasluchtvochtigheid (Bakker,
1987).
Bij paprika zijn - in tegenstelling tot bij tomaat - de rasverschillen in gevoeligheid voor zweischeurtjes gelukkig dermate groot dat verwacht mag worden
dat dit probleem spoedig tot het verleden gaat behoren. Teneinde eventuele
rasverschillen in gevoeligheid ten aanzien van zweischeurtjes vroegtijdig op
te kunnen sporen, wordt momenteel op het CRZ bij tomaat een snelle
toetsmethode ontwikkeld.
Bij zowel tomaat als paprika kunnen in bepaalde perioden van het jaar
respectievelijk goudspikkels en stip het uiterlijk van de vrucht ontsieren.
Onderzoek op de LUW (o.a. Den Outer en Veenendaal, 1987) heeft aangetoond dat hier sprake isvan plaatselijke ophoping van kristallijne verbindingen, met name calcium-oxalaat-monohydraat, welke plaatselijk leidt tot afsterven van cellen in de vruchtwand. Alle maatregelen die leiden tot een geringere Ca-toevoer naar de vruchten, blijken effectief dit probleem te verminderen. Voor de teler betekent dit echter dat een evenwicht moet worden
gevonden in maatregelen, aangezien een geringe Ca-toevoer gemakkelijk kan
leiden tot een grotere gevoeligheid voor neusrot (Sonneveld, 1989).
Een fysiologische kwaliteitsafwijking, welke zeer waarschijnlijk op eenzelfde
proces berust, ishet optreden van kelkverdroging van aubergine met name in
de voorjaarsmaanden. Ook hier is aangetoond dat in het kelkweefsel plaatselijke ophoping van Ca-oxalaat-verbindingen optreedt, hetgeen tot plaatselijke necrose leidt. In tegenstelling tot bij tomaat en paprika, waar het gaat
om te hoge Ca-toevoer naar devruchten, vergroten hierjuist maatregelen die

het Ca-transport naar de (kelk)bladeren bevorderen, het probleem. Immers
de kelk gedraagt zich als een blad, hetgeen betekent dat een sterke toename
in de verdamping zal leiden tot méér kelkverdroging (Tabel 1.1).
Een combinatie van maatregelen als raskeuze, voedingssamenstelling en
beheersing van het klimaat (met name luchtvochtigheid) blijkt dusdanig effectief te zijn dat van genoemde drie afwijkingen alleen het probleem
goudspikkels in combinatie met neusrot, momenteel nog in het praktijkonderzoek aandacht krijgt.
Tabel 1.1

Invloed van teeltmaatregelen (luchtvochtigheidsregime en
Ca/K verhouding in devoedingsoplossing) op drie fysiologische kwaliteitsafwijkingen, namelijk goudspikkels bij tomaat,
stip bij paprika en kelkverdroging bij aubergine.Tomaat en
aubergine zijn beproefd in dewinter en het voorjaar; paprika in
een herfstteelt.

% vruchten met
goudspikkels
bij tomaat

% vruchten
met stip
bij paprika

% vruchten
kelkverdroging
bij aubergine

Luchtvochtigheidsregime:
Dag hoog;nacht hoog
Dag laag; nacht hoog
Dag hoog;nacht laag
Dag laag; nacht laag

74
52
58
48

59
70
46
52

<1
12
8
41

LSD (5 %)

11

15

7

Hoog
'Normaal'
Laag

25
55
79

40
65
-

17
23
33

LSD (5 %)

9

5

6

Voedingssamenstelling:
K/Ca verhouding in de
voedingsoplossing:

Tot slot kan bij de uitwendige kwaliteit ook het probleem van kroonverlies bij
tomaat worden genoemd. Dit probleem treedt voornamelijk op in de warme
zomermaanden, hetgeen mogelijk wijst op een verhoogde ethyleenproduktie
in de plant c.q. vrucht onder extreme klimaatsomstandigheden. Om twee redenen is nadere aandacht van het onderzoek voor dit probleem gewenst. Op
de eerste plaats vanwege het feit dat tomaten mèt kroontje moeten worden

geleverd. Zonder kroontje worden tomaten door Westeuropese consumenten
niet als vers herkend. Op de tweede plaats vanwege de grote gevoeligheid
van kroonloze vruchten in de zomerperiode voor het opreden van waterig rot
bij transport in een watergoot (Verkerke e.a., 1990). In de komende maanden zal het PTG, zo mogelijk samen met andere onderzoekinstellingen, onderzoek verrichten naar de oorzaken en mogelijke oplossingen voor dit probleem.
1.2.2

Inwendigekwaliteit

De inwendige kwaliteit van groenten geniet steeds meer belangstelling, zowel
van consument als ook van het tuinbouwkundig onderzoek.
Bij dit kwaliteitsaspect spelen ook emotionele waarden van de consument
een belangrijke rol. Om het imago van de voedingstuinbouw - en met name
de glastuinbouw -te verbeteren zal dan ook veel moeten worden gedaan aan
een positieve beeldvorming naar buiten en zal in het onderzoek de wijze van
produceren (milieuvriendelijkheid) en (arbeids)omstandigheden nadere aandacht moeten krijgen.
Drie belangrijke inwendige kwaliteitsaspecten zijn bij de glasgroenten in onderzoek, namelijk het nitraatgehalte bij blad- en knolgewassen (met name
kropsla), de smaak bij met name tomaat, paprika, meloen en radijs en inwendigefysiologischeafwijkingen (o.a. radijs).
Voor wat betreft verlaging van het nitraatgehalte lijken er -naast veredeling enige mogelijkheden te zijn om bij kropsla, geteeld in voedingsfilm, de
nitraataccumulatie in de winterperiode door een aangepaste voedingsamenstelling teverminderen (De Boon en Van der Steenhuizen, 1987).Zie ook de
bijdrage van Blom-Zandstra die hierop in Hoofdstuk 3 ook nader ingaat. Op
het PTG wordt momenteel onderzocht in hoeverre door een gedoseerde Ntoediening en een gedeeltelijke vervanging van NO3" door Cl" en SO42", de
nitraatophoping kan worden verminderd, zonder verlies aan groeisnelheid en
uitwendige kwaliteitseigenschappen. De resultaten van dit onderzoek zijn
behalve voor sla ook voor andere blad- en knolgewassen van belang (o.a. radijs).
Onderzoek naar verbetering van de smaak blijkt bijzonder gecompliceerd te
zijn. Bij de tomaat zijn vele produkteigenschappen voor de smaak verantwoordelijk. In een door het CBT gefinancierd onderzoek, uitgevoerd door
CIVO-TNO, wordt nagegaan welke produkteigenschappen bij tomaat bepalend zijn voor de smaakwaardering van de consument en met welke - instrumentele - analysemethoden deze eigenschappen kunnen worden gemeten.
Uit de resultaten van de eerste fase van het onderzoek blijkt dat consumenten drie onafhankelijke criteria hanteren ten aanzien van de kwaliteitsbeoordeling. Dit zijn het uiterlijk, de snijvastheid en de smaak. Ten aanzien van de
smaakwaardering spelen de volgende eigenschappen, afhankelijk van het
type tomaat, in meer of mindere mate een rol: stevigheid in de mond, meligheid, taaiheid van de schil en geur- en smaakkenmerken (zuurheid, zoetheid
en 'kruidige smaak') (Van Gemert en Wolters, 1989). Deze kennis over de
voor smaak verantwoordelijke eigenschappen en stoffen is nodig om het
praktijkonderzoek richting te geven. Op het PTG is men op grond van deze
gegevens en onderkenning van het belang van het aroma voor de

smaakwaardering (Schijvens en Van der Vuurst de Vries, 1986) afgestapt van
de instrumentele bepaling van refractie- en zuurgehalte en worden de effecten van teeltmaatregelen en rassen op de aangenaamheid gescreend met een
eigen (consumenten)panel. Teneinde de gevonden verschillen in aangenaamheid te kunnen herleiden tot - voor veredelingsbedrijven en het teeltonderzoek - bruikbare produkteigenschappen wordt momenteel ook een eigen expert-panel getraind.
De produkteigenschap meligheid bij vleestomaten blijkt sensorisch goed te
kunnen worden waargenomen. In samenwerking met het Agrotechnologisch
Instituut (ATO) wordt nog ditjaar op het PTG een onderzoekproject gestart
naar de mogelijkheden van objectivering van deze eigenschap.
Met behulp van genoemde beide panels zullen in de komende jaren behalve
tomaat ook paprika, meloen en radijs meer aandacht krijgen. Bij paprika zal
het accent daarbij vooral liggen op het in stand houden van het via consumenten- en panelonderzoek vast te stellen smaakprofiel van de afzonderlijke
vruchtkleuren. Onderzoeksvoorstellen daartoe worden momenteel door enkele instituten voorbereid.
Dat smaakonderzoek niet altijd complex hoeft te zijn, bewijst het onderzoek
op het PTG bij meloen. Aangezien er een hoge correlatie bestaat tussen het
suikergehalte en de sensorische beoordeling op aangehaamheid, kan in principe door vaststelling van de refractie ('soluble solids') in het teelt- en rassenonderzoek snel vooruitgang worden geboekt. Op veilingen wordt overigens inmiddels bij de keur van meloen al een minimumnorm voor het
suikergehalte van 8 % gehanteerd en bij cherrytomaten van 6 %.
Tot slot de kasradijs. Belangrijke inwendige kwaliteitseigenschappen zijn
naast het nitraatgehalte, ook voosheid en de scherpte. Naar de oorzaken van
het ontstaan van voosheid tijdens de teelt iszowel door het PTG als door de
LUW onderzoek verricht. Duidelijke verschillen in voosheid door teeltmaatregelen (onder andere temperatuur envoedingsconcentratie; Hey en Kobryn,
1988) en raskeuze zijn vastgesteld. Het in 1987-door de vakgroep Plantencytologie en -morfologie van de LUW - gestarte achtergrondsonderzoek naar
het ontstaan van voosheid, zal dienen te worden voortgezet. Nieuwe onderzoeksvoorstellen zijn daartoe in voorbereiding. Daarnaast zullen objectieve instrumentele - meetmethoden ontwikkeld dienen te worden. Uit consumentenonderzoek van het CBT is gebleken dat vooral consumenten van oudere
leeftijd een voorkeur hebben voor scherper smakende radijs in de winterperiode. In een samenwerkingsproject met het PTG is inmiddels door het
RIKILT aangetoond dat de sensorische score voor scherpheid goed correleert met het gehalte aan de glucosinolaatverbinding 4-methylthio-butenyl
(Westerling e.a., 1989). Momenteel wordt op het RIKILT nagegaan of de
dure en tijdrovende bepaling van deze glucosinolaatverbinding met behulp
van de ontwikkelde HPLC-methode kan worden vervangen door een goedkopere en vooral snellere methode. Een snelle objectieve meetmethode is
ook hier voorwaarde voor een systematische toepassing in het rassenonderzoek, het teelt- en veredelingsonderzoek en vooral ook toepassing bij de keur
op de veiling.

1.2.3

Houdbaarheid

In het algemeen kan de houdbaarheid van een produkt worden omschreven
als de periode gedurende welke het produkt nog verkoopbaar geacht wordt.
Afhankelijk van het produkt bepalen verschillende eigenschappen de lengte
van deverkoopbare periode.
Bij vruchtgroenten spelen stevigheid (tomaat, paprika), kleurverlies
(komkommer) en het optreden van rot (komkommer, paprika, bladgroenten)
een belangrijke rol bij de houdbaarheid. De bovengenoemde - subjectieve omschrijving van houdbaarheid geeft aan dat vooral de handel belang hecht
aan een lange houdbaarheid. Een vermindering van de toeleveringsfrequentie aan de detailhandel en een gewenste verruiming van het afzetgebied voor
kasprodukten maken een langere houdbaarheid in de toekomst wenselijk (de
Veer, 1988). Echter ook de consument stelt het op prijs om het produkt enkele dagen te kunnen bewaren zonder smaakvermindering.
Het houdbaarheidsonderzoek neemt op het PTG reeds velejaren een belangrijke plaats in. Hierbij gaat het in de eerste plaats om het - empirisch -vaststellen van de effecten van teeltmaatregelen en rassen op de houdbaarheid
van met name vrucht- en bladgewassen. Veel gegevens zijn in de afgelopen
15jaar verzameld en sedert enkele jaren wordt ook op veilingen via houdbaarheidscontroles systematisch de ondergrens voor houdbaarheid bewaakt
en worden telers gemotiveerd via teeltmaatregelen en rassenkeuze de kwaliteit teverbeteren. In het teeltkundig onderzoek zijn voor wat betreft de teeltfase de meeste gegevens verzameld bij tomaat en komkommer (Tabel 1.2).
Bij beide produkten zal hieronder nader worden aangegeven welke houdbaarheidsaspecten nader fysiologisch onderzoek vragen.
Tomaat
In het praktijkonderzoek wordt de houdbaarheid bepaald middels de doorkleursnelheid en het uitstalleven. De doorkleursnelheid is het aantal dagen
van oogst tot het bereiken van het kleurstadium 100 % oranje; het uitstalleven is het aantal dagen tussen kleurstadium 100 % oranje en het stadium
waarop de vrucht (met de hand) zacht aanvoelt. Hieruit blijkt dat vooral het
stevigheidsverlies in de tijd als maat voor de houdbaarheid wordt genomen,
hetgeen ook door Stenvers (1975) is beschreven.
Hoewel de gevolgde methode subjectief is,voldoet hij voor het aantonen van
verschillen tussen teeltbehandelingen en rassen goed. In Tabel 1.2 zijn de
kwalitatieve effecten van enkele belangrijke teeltomstandigheden in relatie
tot de houdbaarheid voor tomaat samengevat.
Uit Tabel 1.2 blijkt dat naast invloed van de klimaatfactoren, vooral ook de
voedingsconcentratie en -samenstelling de houdbaarheid beïnvloedt. Aangezien uit onderzoek op het PTG ook isgebleken dat de aanwezigheid van enkele uitwendige kwaliteitsafwijkingen, zoals bijvoorbeeld zweischeurtjes en
goudspikkels, de houdbaarheid van tomaat kan verkorten, is onderzoek naar
vermindering van het optreden van deze fysiologische afwijkingen ook uit
houdbaarheidsoogpunt van belang.
Dat naast de vruchtstevigheid ook andere factoren een rol kunnen spelen bij
de houdbaarheid, bleek ook uit een door het voormalige Sprenger Instituut
(nu ATO) op de veiling ontwikkeld houdbaarheidsmodel.
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Naast de vruchtstevigheid bij aanvoer bleken vooral het kleurstadium en het
optreden van zweischeurtjes en goudspikkels de houdbaarheid redelijk te
kunnen voorspellen (Polderdijk en Damen, 1987a). Redelijk, omdat in totaal
maximaal slechts 44 % van de verschillen in houdbaarheid tussen de partijen
kon worden verklaard. Met behulp van een instrumentele meting van de
vruchtstevigheid kan wellicht echter de nauwkeurigheid belangrijk worden
opgevoerd. Momenteel wordt daarom door het ATO nagegaan of met
behulp van eenvoudige stevigheidsmeters het model gebruikt kan worden bij
de veilingkeur om de slechtst houdbare partijen uit de aanvoer te halen.

Tabel 1.2

Invloed van teeltmaatregelen op de houdbaarheid* van tomaat
en komkommer. + = positief effect; - = negatief effect; 0 =
geen effect. +/- of 0/-: afhankelijk van seizoen. (Janse, 1988a;
1988b).

Teeltfactor

Luchttemperatuur
Lichtintensiteit
C02-concentratie
Luchtvochtigheid
Voedingsconcentratie
Voedingssamenstelling
(K/Ca-verhouding)
Plantdichtheid
Teeltmedium
(substraat/grond)

Tomaat

Komkommer

+ /•

o/0

+
<y-

+
+

+
+

+
+

Houdbaarheid bepaald op basis van vooral stevigheid (tomaat) en op
basis van de vruchtkleur na bewaring, c.q. het optreden van vruchtrot
(komkommer).
Meer inzicht in de processen en parameters welke de vruchtstevigheid bij de
oogst bepalen, kan voorspelling van de houdbaarheid vergroten en nieuwe
impulsen geven aan het teelt- en veredelingsonderzoek. Een meer gerichte
toepassing van respectievelijk teelt- en selectietechnieken aan de hand van
verkregen objectieve criteria c.q. signaalkenmerken voor vruchtstevigheid
wordt dan immers mogelijk.
Hobson (1984) verzamelde basisgegevens welke het belang van de verschillende factoren die aan de vruchtstevigheid tijdens de rijping bijdragen kunnen kwantificeren. Ongeveer 65 % van het stevigheidsverlies tijdens de rijping zou door enzymen (polygalacturonase 1en 2), 10% door celturgor, 10 %
door de morfologische bouw van de vrucht en de overige 15 % door plasmo-
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desmata, celwandmateriaal en overigeenzymactiviteit (onder andere cellulasen) veroorzaakt worden. In een in 1989 gestart samenwerkingsproject
'stevigheid tomaat' tussen het ATO en het PTG zal het belang van deze en
andere factoren zowel tijdens de opbouwfase (vruchtgroei aan de plant) als
tijdens de behoud- en afbraakfase (bewaarfase) worden onderzocht. Het
PTG levert hierbij vooral anatomisch/morfologische inbreng, terwijl op het
ATO vooral onderzoek op cel- en weefselniveau plaatsvindt
(membraansamenstelling, turgor en enzymactiviteit).
De in dit project verkregen kennis is niet alleen uit houdbaarheidsoogpunt
van belang. Immers vruchtstevigheid bij de tomaat is ook een belangrijke eigenschap bij de smaakwaardering (zie onder 1.2.2).

Objectieve instrumentele metingvan stevigheid bij tomaten op
het PTG.
Komkommer
Bij komkommer bepalen de vruchtkleur bij de oogst en het optreden van rot
slechts voor een deel de houdbaarheid. Uit houdbaarheidsonderzoek, dat het
voormalige Sprenger Instituut in 1987 op veilingen uitvoerde, bleek dat bij
tweederde deel van de onderzochte komkommers de houdbaarheid bepaald
werd door geelverkleuring, eenvijfde deel door het optreden van 'slappe
vruchtnekken' en bij het overige deel door vruchtrot en 'slappe vruchten'.
Gedurende de bewaring trad vruchtrot het eerst op, vervolgens respectievelijk 'slappe vruchtnekken', geelverkleuring en 'slappe vruchten'. Maximaal 19% van de variatie in houdbaarheid tussen partijen kon met deze eigenschappen worden verklaard, hetgeen te weinig is om slecht houdbare partijen bij de keur op te kunnen sporen (Polderdijk en Damen, 1987b). In Ta12

bel 1.2 zijn de kwalitatieve effecten van enkele teeltmaatregelen op de houdbaarheid weergegeven. In het onderzoek is vooral gelet op geelverkleuring
na bewaring en het optreden van rot.
Voor het toekomstig onderzoek betekent dit dat ter verbetering van de
houdbaarheid aan meerdere kenmerken aandacht besteed moet worden.
Naast de vruchtkleur bij de oogst verdient het voorkomen van rot veel aandacht. De oogst- en sorteerhandelingen dienen zodanig te zijn dat vrucht- en
steelbeschadigingen zoveel mogelijk worden tegengegaan, aangezien beschadigingen goede ingangspoorten zijn voor schimmels (Janse, 1988a). Een
nauwkeurige, instrumentele, meting van de vruchtkleur zou mogelijk de
voorspelbaarheid van de houdbaarheid direct na de oogst kunnen vergroten.
Het probleem 'slappe nekken' en 'slappe vruchten' treedt vooral in de zomerperiode op na bewaring, doch aangetoond is dat teeltmaatregelen de
mate van optreden van 'slappe nekken' kunnen beïnvloeden. Ook treden
duidelijk rasverschillen op. Door alleen volgroeide vruchten te oogsten van
een behoorlijk met vruchten belast jong gewas, kan het probleem aanzienlijk
worden verminderd (Janse, 1990). Op het PTG wordt in de komende zomerperiode naar mogelijke achtergronden van dit probleem gezocht, zo mogelijk
met ondersteuning van Wageningse instituten.

1.3

Totslot

In het voorgaande zijn een aantal belangrijke kwaliteitsvraagstukken bij enkele vruchtgroenten en een enkel eenmalig oogstbaar gewas besproken.
Kwaliteitsonderzoek op het PTG vindt daarnaast ook plaats bij vrijwel alle
andere groentegewassen welke in de praktijk worden geteeld. Veelal betreft
het ook hier empirisch onderzoek (rassen, effecten van teeltmaatregelen op
diverse kwaliteitskenmerken). In de komende jaren zal het, in nauwe samenwerking met andere onderzoekinstellingen, noodzakelijk zijn om enerzijds
het verklarend onderzoek naar de achtergronden van kwaliteitsopbouw tijdens de teelt verder te versterken, anderzijds de verkregen kennis te kwantificeren en in te bouwen in bestaande simulatiemodellen (onder andere ten
behoeve van de kasklimaatregeling). Objectivering van de kwaliteit, middels
het ontwikkelen van instrumentele meetmethoden voor de verschillende
kwaliteitsparameters, is ook hiervoor van groot belang teneinde te kunnen
komen tot een bedrijfseconomische duiding van het begrip kwaliteit en het
ontwikkelen van beslissingsondersteunende systemenvoor de teler.

1.4
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2

Redistributievaninhoudstoffen enkwaliteit
vandekropbijwitlof

Drs.J.A.Reerink
CentrumvoorAgrobiologischOnderzoek(CABO)

Samenvatting
Omverbanden te kunnenleggentussen dekwaliteitvanwitlof endeomstandigheden tijdens zowel de wortelgroei in devollegrond (de teelt),als tijdens
het forceren (de trek), wordt onderzoek verricht naar het verloop van de fysiologische processen tijdens de trek, en de invloed hieropvan verschillende
factoren alstemperatuur, voedingendefysiologische toestandvandewortel.
Deze laatste, ookwel 'rijpheid' genoemd, iseigenlijk een complexvan factoren, dat bepaald wordt door het ras,deteeltomstandighedenendevernalisatieperiodevoor de trek.
Door het ontbrekenvanfotosynthetische aktiviteit tijdens detrek,isdeplant
energetisch, maar grotendeels ook voor bouwstoffen aangewezen op de reserves in de wortel. De beschikbaarheid van de inhoudstoffen in de wortel
voor redistributie bepaalt dan ook de potentiële kropvorming. De wortels
bevatten een grote hoeveelheid fructosepolymeren (inuline).Omdeze reden
wordt het gehaltevanhet afbraakprodukt fructose veelalalsindicatievoorde
rijpheid gebruikt. Een groot deel van de fructose wordt echter omgezet in
saccharose. Bovendien blijken andere inhoudstoffen van de wortel, waaronder organische stikstofverbindingen, eenbelangrijk aandeel in dekropdrogestof te vormen. Ook de beschikbaarheid van deze stoffen is afhankelijk van
de omstandigheden tijdens dewortelteelt, zoalsdebemestingvan debodem,
envandelengtevandekoudeopslagperiode.
De nutriëntengift tijdens de trek kan maar voor een deel een beperkte beschikbaarheid van mineralenindewortelcompenseren.Door aanpassingvan
detemperatuur tijdens de trek kan devan defysiologische toestand afhankelijke groeisnelheid van de kropgereguleerd worden,maar het voorkomt niet
dat er verschillen in ontwikkeling blijven bestaan, wat blijkt uit bijvoorbeeld
dechemische samenstellingvandekrop.
Deverschillen inontwikkelingveroorzaken niet alleeneenvariabele produktie, maar bepalen ook de morfologische enfysiologischeeigenschappen van
dekrop,endaardoor dekwaliteit.
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2.1

Inleiding

Witlof, Cichorium intybus L. var. foliosum, is een tweejarige plant van de
familie der Compositae, en nauw verwant aan bijvoorbeeld cichorei, C.
intybus L. var. sativus. In het eerste jaar vormen de planten penwortels
waarin reservestoffen worden opgeslagen. De wortels bevatten een wit melksap, waarin bittersmakende stoffen zoals lactucine voorkomen. Witlof is een
langedagplant, die bovendien een koudeperiode nodig heeft voor de inductie
van de bloei in het tweedejaar: de vernalisatie.
Gebleekt cichorei-bladwerd reeds vóór 1550voor consumptie gebruikt, maar
de teelt van witlof deed zijn intrede rond 1850 in België, in de driehoek
Leuven-Brussel-Mechelen, en verspreidde zich van hieruit, via het westen
van België, naar het noorden van Frankrijk en naar Nederland.
Nog steeds zijn deze drie landen de belangrijkste producenten van witlof.
Het aandeel van Frankrijk in de witlofproduktie is het grootst, gevolgd door
België, maar terwijl in deze landen in de jaren zeventig het witlofareaal reduceerde, vond in Nederland juist een uitbreiding plaats. Sindsdien is niet
alleen de Nederlandse produktie enorm toegenomen, maar vooral het aandeel van de export (Tabel 2.1).
Tabel 2.1

Ontwikkelingen in de produktie, export en import (Miljoenen
kg), in Frankrijk, België en Nederland (bron:PAGV, 1989)

land
produktie
export

import

Frankrijk
België
Nederland
Frankrijk
België
Nederland
Frankrijk
België
Nederland

1976/77

1980/81

1984/85

1987/88

97
80
20
1,0
35,1
1,3
0,0
0,0
2,2

166
84
28
4,2
31,6
4,4
5,3
1,7
2,3

186
93
45
2,1
31,5
13,8
9,0
3,4
0,4

199
98
61
5,8
27,0
24,5
6,8
5,0
0,53

Het produktieproces vanwitlof bestaat uit drie fasen.
De teelt van de penwortels vindt plaats vanaf eind april, wanneer meestal
direct in de volle grond wordt gezaaid. De wortels worden vanaf begin
augustus tot half november gerooid. Hierna volgt een periode van koudebehandeling door de wortels direct na het rooien in te kuilen, ofwel op te
slaan in een koelcel bij 0 tot -1°C. Wanneer de wortels bij een hogere
temperatuur in het donker worden geplaatst, ontwikkelt zich door etiolering
de witte krop.De reservestoffen in dewortel fungeren daarbij als bouwsteenen energiebron. De plant blijft in een vegetatief stadium, waarbij wel een
bloemsteel wordt aangelegd: de zogenaamde pit.
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Om de groei van de kroppen te versnellen wordt de temperatuur verhoogd,
waardoor deze fase het 'forceren' of 'trekken' van witlof wordt genoemd. Bij
de trek op hydrocultuur is in de praktijk een trekduur van 21 tot 23 dagen
gebruikelijk.
Omdat het uitgangsmateriaal in hoge mate de forceerresultaten bepaalt, stelt
men aan de teelt van de wortels bijzondere eisen. De bodem moet een goed
vochthoudend vermogen hebben, goed bewortelbaar en niet slempgevoelig
zijn. Het organisch-stof-, stikstof- en kalkgehalte, de pH en de dichtheid van
de grond zijn van grote invloed op wortelgroei (van Kruistum & Buishand,
1982; van Kruistum et al., 1989), evenals de voorvrucht en klimatologische
omstandigheden.
Door de speciale eisen voor de wortelteelt en de toegenomen specialisatie
van de witloftrek wordt een steeds groter deel van de wortels op contract
geteeld (Tabel 2.2).
Tabel 2.2

Ontwikkelingen in het teeltareaal van witlofwortels en het aandeel van de contractteelt. (bron: aug./sept.-steekproef CBS;
PAGV, 1989)

1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988
totale teelt (ha)
2377 3293 3435 3776 4731 6165 5208
contractteelt (ha) 639 795 913 1068 2103 3438 3809
% contractteelt

27

24

27

28

44

56

73

Tijdens de groei van de penwortel worden assimilaten in de vorm van saccharose vanuit de spruit naar de wortel getransporteerd, waar omzetting plaatsvindt in inuline, dat als reserve-koolhydraat wordt opgeslagen. Dit inuline is
een polyfructosaan dat bestaat uit onvertakte ketens van 20 tot 40
fructosyleenheden met een eindstandige glucosylgroep (Meier &Reid, 1982).
Mogelijk bevindt zich ook ongeveer halverwege de keten nog een
glucosyleenheid (Devlin, 1975).
Tijdens de periode van koude opslag vindt onder andere reversie van dit procesplaats: inuline wordt afgebroken tot oligofructosanen en uiteindelijk fructose. In de grote hoeveelheid fructose die vrijkomt vindt isomerisatie tot
glucose plaats, gevolgd door synthese van saccharose. Op deze wijze neemt
het gehalte aan voor redistributie beschikbare koolhydraten toe. De mate
van inuline-afbraak bepaalt in hoge mate degeschiktheid van de wortels voor
kropproduktie, wat wordt aangeduid als 'trekrijpheid'.
De snelheid van deze afbraak is per ras verschillend, afhankelijk waarvan
men ze voor vroege, middelvroege of late trek gebruikt. Door het steeds grotere aanbod van verschillende (vroege en late) rassen en de aanpassing van
de trekomstandigheden, vindt een steeds grotere spreiding van de witloftrek
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over het jaar plaats, wat goed zichtbaar is aan het aanvoerpatroon op de
veilingen (Figuur 2.1).
Aangezien de teeltperiode van de wortels slechts enkele maanden varieert,
wordt de spreiding van de trek in het seizoen gerealiseerd door, naast het gebruik van vroege of late rassen, de lengte van de bewaarperiode te variëren.
Als gevolg van de grotere 'rijpheid' van de wortels na een langere bewaarperiode, treedt een snellere kropgroei op. Dit wordt gecompenseerd door de
trektemperatuur te verlagen.

aug sept okt

Figuur 2.1

nov dec

Procentuele veilingaanvoer vanwitlof per maand, in het seizoen 1980/81 en 1986/87 (bron: PAGV, 1989)

Er zijn echter meer factoren dan alleen de koolhydraatsamenstelling van de
wortels die invloed hebben op de kropontwikkeling. Zo is niet alleen het
gehalte van mineralen in de wortel, maar vooral ook de beschikbaarheid
ervan van belang. De voedingsoplossing kan tijdens de trek voor een deel in
de nutriëntenbehoefte van de groeiende krop voorzien.
Bij de trek van witlof is de relatieve luchtvochtigheid veelal erg hoog, wat een
lage transpiratie tot gevolg heeft. Dit remt ook de opname van nutriënten uit
de voedingsoplossing en het transport ervan door het xyleem.
Een voorbeeld hiervan is de geringe transpiratie in vooral het binnenste van
de krop, de pit, waar bovendien in het begin van de trek weinig celstrekking
plaatsvindt. Door een gereduceerd xyleemtransport ontstaat hier gemakkelijk
een calciumdeficiëntie. Calcium is essentieel voor de stabiliteit van
membranen en van de middenlamel. Wanneer in een later stadium van de
trek de celstrekking toeneemt ontstaan bruinverkleuringen, de zogenaamde
bruine pit, vergelijkbaar met bijvoorbeeld 'bitterpit' in appels (Palzkill et al.,
1976).
Van groot belang voor zowel de haarwortelontwikkeling als de opname van
nutriënten is een goede aëratie van het voedingsmedium. Zuurstof is nodig
voor de respiratie en kan bij een compact weefsel zoals dat van de penwortel
makkelijk beperkend worden. Bij een lage zuurstofspanning is de opname
van ionen alskalium en fosfaat sterk gereduceerd (Marschner, 1986).
Ook de zuurgraad van de voedingsoplossing kan de opname van mineralen
door de wortel sterk beïnvloeden. Een te lage of hoge pH kan niet alleen het
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wortelweefsel beschadigen, maar verstoort ook het membraantransport en
beïnvloedt de valentie van ionen als fosfaat en daardoor de beschikbaarheid
voor opname door de wortels. Dit kan leiden tot deficiëntie in de krop, maar
het tegenovergestelde isook mogelijk.
Een voorbeeld van het laatste is de overvloedige ijzeropname bij een te lage
pH, waardoor blauwverkleuring van het lof optreedt. De behoefte aan ijzer
bijwitlof islaag, daar het een etiolerende groei betreft en een van de belangrijkste funkties van ijzer juist ligt bij de synthese van chlorofyl.
Aangezien de witloftrek wordt uitgevoerd met wortels die zich, door raseigenschappen, de wijze van teelt en de variabele periode van koude opslag,
in een verschillende fysiologische toestand bevinden, zijn geen algemeen geldende optimale trekomstandigheden te definiëren.
Door het grote aantal factoren dat de kropontwikkeling beïnvloedt, zijn er
naast ziekten door infectie met schimmels en bacteriën, in de praktijk verschillende andere verschijnselen die vrij onregelmatig optreden en tot grote
produktieschade kunnen leiden. Voorbeelden hiervan zijn losse krop, bruinrand, necroses, glazigheid, blauw lof, roodverkleuringen, lange pit en bruine
pit.
In 1988werd basisonderzoek naar de trek vanwitlof gestart bij het CABO, in
samenwerking met het PAGV en met financiële steun van het bedrijfsleven.
Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in de chemische en fysiologische veranderingen die plaatsvinden in de wortel en in de zich ontwikkelende krop. Daarbij wordt de invloed bestudeerd van zowel externe als
interne factoren op processen, die een rol spelen bij de redistributie van
inhoudstoffen en devorming van de krop.
Dit moet leiden tot globale richtlijnen voor een trekstrategie, die gericht is
op aanpassing van de trekomstandigheden aan de fysiologische toestand van
de wortel en de zich ontwikkelende krop, om hiermee kropproduktie, in
kwantitatief en kwalitatief opzicht te optimaliseren. Het onderzoek bevindt
zich in een tussenfase.

2.2

Uitvoering experimenten

De wortels die in de experimenten gebruikt worden, ras 'Flash' of 'Faro', zijn
afkomstig van het PAGV te Lelystad. Ze worden op een nauwkeurig omschreven wijze geteeld onder verschillende condities.
Voor een aantal experimenten zijnwortels van het ras 'Flash' geteeld op stikstofarme grond, waarvan enkele kavels onbemest zijn gelaten. Andere kavels
zijn vóór de teelt bemest met 80 kg stikstof/ha en/of tijdens de teelt drie
maal met 50 kg/ha. Vervolgens zijn de wortels 5 of 15 weken bij 0°C bewaard.
De experimenten worden uitgevoerd in twee identieke lichtdichte groeicellen, waarin de luchttemperatuur geregeld kan worden. De per cel aanwezige
16 PVC-bakken, worden tot maximaal de helft gevuld met wortels (ca. 25
stuks) om een gelijkmatig aanbod van nutriënten door het continu stromende
voedingsmedium te waarborgen.
Als voedingsmedium wordt een verdunning van een Hoagland-voedingsoplossing gebruikt (5 mM KN0 3 , 2 raM MgS0 4 , 5 mM Ca(N0 3 ) 2 , ImM
19

KH2PC>4, en micronutriënten). De voedingsmedia hebben een
circulatiesnelheid van 300 l/h en worden per cel betrokken uit vier
gescheiden reservoirs met een inhoud van 75 1. Er wordt een temperatuur
van het voedingsmedium gehandhaafd die 3°C hoger ligt dan de
luchttemperatuur in de cellen.
Op verschillende tijdstippen tot 40 dagen na het inzetten, worden vijf tot tien
planten per gehanteerde trekconditie gebruikt voor individuele bepaling van
verandering in drogestofgewicht en -gehalte van wortel, krop en haarwortels.
Daarnaast worden bepalingen gedaan aan de veranderingen in chemische
samenstelling van wortel en krop. Het gehalte en de samenstelling van koolhydraten wordt bepaald met een HPLC-techniek.
Bovendien worden individueel de visuele kwaliteitskenmerken van wortel en
krop fotografisch vastgelegd voor de bepaling van de compactheid, geslotenheid en lengte van de krop, de pitlengte, het voorkomen van bruine of holle
pit envan aantastingen van de wortel.

2.3

Resultaten

In eerste instantie is het belangrijk te weten wat het overall-effect van een
verschil in temperatuur en nutriëntengift tijdens de trek is. Een 3°C lagere
temperatuur heeft, in het tijdsbestek van 23 dagen waarbinnen in de praktijk
de trek plaatsvindt, een lager kropdrogestofgewicht tot gevolg. Echter
wanneer de kropgroei tot 40 dagen wordt gevolgd, blijkt uiteindelijk wel
eenzelfde kropproduktie bereikt teworden (Figuur 2.2).
Uit de resultaten van trekexperimenten met een verdunningsreeks van een
volledige Hoagland-oplossing alsvoedingsmedium, blijkt dat de behoefte van
witlof aan externe nutriënten vrij gering te zijn. Alleen bij een verdunningsfactor hoger dan 4 wordt de kropproduktie geremd. Daarnaast blijft het
drogestofgehalte vrijwel ongewijzigd. Alleen een onverdunde Hoaglandoplossing veroorzaakt na een groeiperiode van 20dagen een wat lager drogestofgehalte van de krop, maar beïnvloedt het drogestofgewicht niet. Afwijkend van het effect van een lagere temperatuur, wordt bij een geringe
nutriëntengift ook na 40 dagen niet hetzelfde niveau van kropproduktie bereikt (Figuur 2.2).
Het verloop van de groeicurven (Woodward & Sheehy, 1983) toont dat een
lage temperatuur een vertraging van de ontwikkeling (a), en een nutriëntendeficiet een groeiremming (b) veroorzaakt.
De invloed van de nutriëntengift op de kropproduktie is niet bij alle wortels
gelijk. Ondanks een voorselectie op wortelmaat bij het PAGV, varieert bij
aanvang het drogestofgewicht van de wortels die in de experimenten gebruikt
worden van 25 tot 60 gram. De eerste 10 tot 15 dagen is de kropproduktie
vrijwel onafhankelijk van het wortelgewicht, maar daarna blijft bij de kleine
wortels de kropgroei sterk achter.

20

r

•

u

/"O
A

--Ö

A

|

18°C. 1/4 Hgl.

A

1Ô°C. 1/SHgl.

j

krop
(9 ds)

1I 5 ° C . 1/4Hgl.

— a-l.00,b-0.OO
- - «-i.00.b-0.i1
— a - 0.92, b - 0 . 0 1

15

20

30

25

35

tijd(d)

Figuur2.2

Kropgroei tijdens detrekbij 18of 15 °C,en 1/4 en1/8
Hoagland-oplossing; curvefitting naar Woodward &Sheehy,
1983;a=groeifactor, b=remmingsfactor.
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Lineaire tussenkropproduktie enwortelgewicht na 10,15, 20,
24en30dagentrekbij 18 °Cen 1/4 en 1/8 Hoagland-oplossing
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Een geringere nutriëntengift heeft alleen een sterk remmend effect op de
kropgroei bij grote wortels, in een laat stadium van de trek (Figuur 2.3).
Dit wijst op een beperkte hoeveelheid voor redistributie beschikbare koolhydraten bij kleine wortels, terwijl bij grote wortels eerder een
mineralengebrek optreedt. Niet alleen hebben kleine wortels minder
inhoudstoffen, maar ook hun koolhydraatgehalte binkt lager, en de
gemiddelde ketenlengte van de koolhydraten groter te zijn: de
beschikbaarheid voor redistributie is minder.
De nutriëntenvoorziening tijdens de trek is sterk afhankelijk van de mineraalopname door de wortels tijdens de teelt in de vollegrond. Evenredig met
de mate van stikstofbemesting van de bodem (0, 80, 150 en 230 kg/ha),
neemt ook het stikstofgehalte in de wortels toe (resp. 3,8, 5,2, 7,6 en 9,6 mg/g
ds). De redistributie van stikstof uit de wortel tijdens de trek is rechtevenredig met het gehalte.
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Figuur 2.4

Stikstofredistributie uit wortels met een verschillend stikstofgehalte, in24 dagen trek bijverschillende temperaturen, na 5of
15weken opslagbij 0°C,en de opname uit het medium (15°C,
15weken, 1/4 Hgl.)

Na een langere periode van koude opslag van de wortels (15 in plaats van 5
weken) neemt de stikstofredistributie toe,wat weer gecompenseerd kan worden door een lagere trektemperatuur (Figuur 2.4).
Het aandeel van het voedingsmedium in de stikstofvoorziening voor de kropgroei op zich is gering, behalve bij wortels met een zeer laag stikstofgehalte
(Figuur 2.4). Bovendien wordt ook de stikstofredistributie uit de wortel
nauwelijks door de concentratie van het voedingsmedium beïnvloed.
De mate van stikstofbemesting van de bodem heeft met alleen effect op het
gehalte van stikstof in de wortel en de redistributie ervan tijdens de trek,
maar beïnvloedt ook de opbouw van koolhydraatreserves in de wortel. Het
totale koolhydraatgehalte in de wortel is lager naarmate een hogere bemes22

