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Doorwas kan de knolkwaliteit van consumptieaardappelen op verschillende wijzen nadelig
beïnvloeden.Zo neemt alsgevolg van doorwas
het aantal knollentoe,waardoor hette oogsten
produktfijnerwordt,terwijljuisteengrofprodukt
devoorkeurheeft.Ookneemtveelalde hoeveelheidmisvormdeknollentoe.
Het onderwatergewicht van doorwaspartijen is
lager en vaak binnen een partij sterk uiteenlopend. Desecundaire knollen worden paslaat
gevormd en hebben daardoor veelal een laag
onderwatergewicht. Erkangeengoedefrietvan
gebakkenworden,omdatkleurentextuurvande
frietstaafjes nietgoedzijn.Ookdeprimaireknollen- waaraaneensecundaireknolgegroeidis hebben als regel een laag onderwatergewicht.
Deze knollen hebben een hoog suikergehalte,
waardoorookhiervangeengoedefriettebakken
is.
Primaire knollen kunnenzelfs glazig wordenen
tijdensdebewaringtotzogenaamdewaterzakken
overgaan.
Doorwasbijaardappelenwordtveroorzaaktdoor
hittetijdensdegewasgroei.Hettreedtmetname
opalsdeondergrondsedelenvandeplantgedurende langere tijd (meerdere dagen) worden

blootgesteldaanhogetemperaturen.Ditisveelal
hetgevalbijmaximumluchttemperaturenboven
25°C incombinatiemeteendrogegrondeneen
nietgeslotenbladerdek.Naarmateermeerloofis,
is de kans op directe instraling op de grond
geringerenzaldegrondtemperatuurmindersnel
enminderhoogoplopen,waardoordekansophet
optredenvandoorwasgeringer is(tabel1).
Als de grond vochtig is,wordt de ingestraalde
warmte gemakkelijker naardiepere lagenafgevoerdenzaldetemperatuurinderuggenminder
hoog worden en zal dientengevolge eveneens
minder snel doorwas optreden. Het is ook geblekendateenflinkestikstofbemestingdoorwas
kanverergeren.Stikstofdeling lijktinditverband
gunstig.
Als gevolg van de hoge temperatuur wordt de
kiemrustvandeknollenverbrokenenontstaaner
één of meer kiemen. Als na een hitteperiode
voldoendevochtaanwezigis- veelalnaregenof
beregening - dan kunnen zich aan de kiemen
zogenaamdesecundaireknollenvormen.
In de doorwasjaren 1973 en 1976 bleek in de
praktijk dat op percelen waar met hetonkruidbestrijdingsmiddel MCPA was gespoten tegen
distels en koolzaad, de hoeveelheid doorwas
duidelijk minder was. Dit leidde tot een betere
kwaliteit van de geoogste consumptie-aardappelen.Dezewaarnemingenwarenaanleidingeen
onderzoek te beginnen naar de mogelijkheden

Tabel 1 . Relatietussen grondbedekking met groen loof en het optreden van doorwas (1976).
object
bouwvoor onverdicht met beregening
bouwvoor onverdicht
bouwvoor matig verdicht
bouwvoor sterk verdicht

% grondbedekk ng
op 29 juni
97
85
76
65

% gekiemde knollen
op 12 juli
0
18
40
70

van MCPA ter beperking van doorwas. In de
daaropvolgendejarenkwamenechternauwelijks
temperaturen boven de 25°C voor endientengevolgeookgeendoorwasvanbetekenis.Navijf
jaarishetonderzoekdaaromgestopt.Hetduurde
tot 1983alvorensweeropgroteschaaldoorwas
optrad.
ErzijntoenopdeproefboerderijenWijnandsrade
(WR411),Westmaas (WS534),Rusthoeve(RH
881) en Kandelaar (KL 576) in praktijkpercelen
Bintje consumptie-aardappelen alsnog proeven
aangelegd.Opgrondvanderesultatenistoeneen
toelatingvoorMCPAterbeperkingvandoorwas
bijaardappelenaangevraagd.Dietoelatingisop
18-9-1984verkregen.Erblevenevenwelnogwat
vragen bestaan over de meest doeltreffende
toepassingswijzeendaaromzijner,toeneindjuni
1986opnieuwdoorwasgesignaleerdwerd,weer
drie proevenaangelegd.DezelagenopdeKandelaar (KL655),Rusthoeve(RH1078)enopeen
akkerbouwbedrijf nabijde proefboerderijWestmaas(WS666).Deproevenzijn,evenalsin 1983,
door PAGV-medewerkersop matevandoorwas
beoordeeld.

Wijzevanuitvoeringenresultaten
De pootdata, de spuitdata en de hoeveelheid
MCPA25% dieover hetgewas isgespoten,zijn
weergegeven in de eerstetwee kolommen van
tabel3.
De gewasontwikkeling op het moment van de

bespuitingen is voor de verschillende proeven,
voorzoverbekend,intabel2weergegeven.
Demeeste proevenzijninvier herhalingenaangelegd. Uitzonderingen hierop waren RH 1078
(tweeherhalingen)enWS666(drieherhalingen).
Inseptemberwerdineennoggroengewasaan10
plantenperveldjedehoeveelheiddoorwasvastgesteld. Hierbij werd onder andere het aantal
primaire knollen > 35mm geteld waaraaneen
secundaireknolgegroeidwasdieeveneensgroterwasdan35 mm.
Het aantal van deze primaire met secundaire
knollen is,indevormvanrelatievecijfersweergegeven in kolom 3vantabel 3.Alleen bij het
object 'onbehandeld' is het werkelijk gevonden
aantal tussen haakjes vermeld. Eindseptember
zijnvervolgensdeoverigeplantenvandeveldjes
gerooid.Erisgesorteerdengewogenentevensis
het onderwatergewicht vastgesteld.Deresultatenhiervanzijntevensintabel3weergegeven.Uit
deze resultaten blijkt dat door toepassing van
MCPA in de meeste gevallen de hoeveelheid
doorwasisbeperkt;dematewaarin,isafhankelijk
vanhettijdstipendewijzevantoepassing.Meestalwasdevroegetoepassing-zodrakiemingwerd
waargenomen- effectiever daneentoepassing
tweewekenlater.VierliterMCPAleekgeenbeter
effecttehebbendantweeliterenleiddetoteen
grotereopbrengstderving. Eénliter MCPAbleek
te weinig te zijn om doorwas daadwerkelijk te
bestrijden.Intweeproevenmet21 MCPAperha
vroegtoegepast(WR411 enWS666)eneenmet

Tabel 2. Matevandoorwas bij de bespuiting met MCPA.
proef

datum

knolgrootte

WR411
WS 534
RH 811
KL 576

7983
29-7
29-7
22-7
27-7

--

KL 655
RH 1078
WS 666

7986
7-7
2-7
3-7

maximaal 30 mm
1 0 - 3 5 mm

10

2 0 - 3 0 mm
maximaal 35 mm

-

% gekiemde knollen

lengte kiemen

50
15
20
54

1 0 - 4 0 mm
5 -40 mm
2 0 - 3 0 mm
circa 5 mm

39
28
9

-

1 0 - 4 0 mm
2 0 - 5 0 mm

rabel3. Aantal primaire knollen met secundaire knollen per plant (= aantal doorwasknollen per plant),
totale knolopbrengst, netto knolopbrengst > 50 mmen onderwatergewicht, relatieve cijfers.
behandeling,
liters en tijdstip

pootdatum

WR411
onbehandeld
2 1:8/7
2 1:8/7 + 2 1 : 29/7

10-5-1983

7(0.05)*8
WS 534
onbehandeld
2 1 29/7
2 1 11/8
2 1 29/7 + 2 1:11/8
4 1 29/7

31-5-1983

RH 881
onbehandeld
2 I 22/7
2 I 29/7
2 I 22/7 + 2 1: 29/7

26-5-1983

100(4,3)*1
86
74

100(410)*2
100
98

100(176)
94
95

100(392)M
101
103

NS.

N.S.

N.S.

N.S.

100(2,9)
45
69
52
48

100(537)
99
100
95
99

100(218)
99
106
91
96

100(393)*5
102
101
104
100

100(6,9)
43
62
26

100(564)
96
97
93

100(65)*3
109
95
92

100(378)*6
101
101
103

N.S.

N.S.

N.S.

100(539)
96
103
94

100(275)
90
103
91

100(327)*4
105
103
108

N.S.

N.S.

100(861)
89
92
88

100(470)
87
90
84

37

2

24-4-1986
100(6,1)
41
74
34
31

8

8

100(320)*7
105
104
107
4

6-5-1986
100(5,4)
87
46
52
48
52
39
53

7(0.05)
WS 666
onbehandeld
1 I 3/7
2 I 3/7
2 I 3/7 + 2 1 : 1 9 / 7

onderwatergewicht

100(3,7)
78
79
41

7(0.05)
RH 1078
onbehandeld
1 I 2/7
2 I 2/7
1 I 9/7
2 I 9/7
1 I 2/7 + 1 1: 9/7
2 I 2/7 2 1: 9/7

netto knolopbrengst
> 50 mm

6-6-1983

T(0.05)
KL 655
onbehandeld
2 I : 7/7
2 I : 21/7
2 I : 7/7 + 2 1:21/7

totale
knolopbrengst

44

7(0.05)
KL 576
onbehandeld
3 I 27/7
2I
9/8
3 I 27/7 + 2 1 : 9 / 8

aantal doorwasknollen
per plant

100(727)
94
94
94
89
95
91
6

100(371)
108
102
106
91
86
98
14

100(31 7)*7
102
104
107
107
104
108
6

3-5-1986
100(1,3)
123
69
54

100(601)
100
93
97

100(328)
102
93
99

100(403)*5
100
101
102

N.S.
N.S.
7(0 05;
*1 aantal primaire knollen/plant > 35 mm met een secundaire knol > 35 mm
*2 totale knolopbrengst in kg/100 m2
*3 knolopbrengst > 55 mm in plaats van > 50 mm
*4 onderwatergewicht veldgewas
*5 onderwatergewicht van de sortering 50/55 mm
*6 onderwatergewicht van de sortering 45/55 mm
*7 onderwatergewicht van de sortering 50 mm opwaarts
*8 betrouwbare verschillen (P= 0.05) :Tuckey's H.S.D.-test; N.S.: niet significant
Opmerking : bij de onbehandelde objecten zijn de absolute waarden tussen haakjes geplaatst.
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3IMCPAvroeg(KL576)werddedoorwasmaar
matigbestreden.Deverminderinginaantaldoorwasknollenwashierrespectievelijk14,31 en22%.
Indeanderevierproevenwerdmet21 MCPAper
havroegdedoorwasmet54tot59% beperkt.
Tweemaalmet21 MCPAspuiten- zowelin1983
alsin1986washetlangetijdwarm- wasmeestal
effectiever tegen doorwas danalleen 2I vroeg,
maar leidde ook tot een grotere opbrengstderving.
Heteffect van MCPA-toepassing op deknolopbrengstvarieerdesterkenbedroegvoordebruto
totaleopbrengstvan3%positieftot 12%negatief
envoordenettoopbrengstbovende50mmvan
8% positief tot 16% negatief. Gemiddeld over
zevenproevenwasdebrutototaleopbrengstna
eenvroegebespuitingmet21 MCPAtenopzichte
vanonbehandeldmet5%verlaagd.(Hierbijisde
bespuitingbijRH 1078van9/7inbegrepenomdat
dieooknogvrijvroegwas.)
Voordenettoopbrengstbovende50mmwasde
opbrengstdervingalsgevolgvan'21MCPAvroeg'
bijdezelfdeproeven4%.Hetonderwatergewicht,
dateenmaat isvoor de hoeveelheidzetmeel in
aardappelen en daarmee een belangrijk kwaliteitskenmerk,werd inallegevallendoor hetgebruikvanMCPAverhoogd.Bijtoepassingvan2 I
MCPA vroeg was de stijging in onderwatergewicht 1 tot7%engemiddeld 3%.
Bij twee maal met 2 I MCPA spuiten was de
verhoging gemiddeld 5%. De netto opbrengst
boven de 50 mm werd dan echter ook meer
gedrukt. Gemiddeld was de opbrengst dan7%
lager.

Discussie
Inbeideonderzoekjarenzijnweinigglazigeknollenwaargenomen.Ditzousamenkunnenhangen
met de aanhoudende droogte in beidezomers.
Hierdoor zijn desecundaire knollen relatief laat
gaan groeien en de primaire knollen nog lang
doorgegroeid.Ookbleven inbeidejarendege12

wassen met doorwas erg lang groen,zodat de
primaire knollen naar verhouding maar weinig
'leeggezogen' zijn. Door met MCPA te spuiten
blijkt het dus mogelijk de hoeveelheid doorwas
met20tot60%teverminderen.Tevenswordthet
risicobeperktvaneenslechtbewaarbarepartijals
gevolg van 'waterzakken' tijdens de bewaring.
Hierstaattegenoverdatdeknolopbrengstnaeen
MCPA-bespuiting lageris,gemiddeld5%.
Of een bespuiting met MCPA in de toekomst
financieelvoordeligzalzijn,zalafhangenvande
prijsontwikkeling vandoor middel vanMCPAin
onderwatergewicht verbeterde partijen ten opzichtevannietverbeterdepartijen.
Achteraf is MCPAin 1983en 1986indemeeste
gevallen waarschijnlijk niet voordelig geweest,
omdatenerzijdsdoorde weersomstandigheden
hetopgroteschaalontstaanvanglazigheidnietis
opgetredenenanderzijdsdeprijsverschillentussenwelennietbakwaardige Bintjeconsumptieaardappelen nietzogrootwaren.Verwachtmag
echter worden dat de prijsverschillen voor de
verschillende bakkwaliteiten indetoekomsttoe
zullen nemen. Tevens mag het risico van het
optredenvanglazigheideneventueel'waterzakken'bijveeldoorwasnietvergetenworden.

Conclusie
Door een bespuiting met MCPA is het mogelijk
om de gevolgen van een doorwasinductie bij
Bintje consumptie-aardappelen te beperken.
Hierbij lijkt eengewasbespuiting met 2IMCPA
perhectare,zodraeenbeginvankiemingwordt
waargenomen, het meest effectief. Door een
bespuitingkanhetaantaldoorwasknollenmet20
tot 60%worden beperkt. Dit betekent eenaanzienlijkgeringerekansopproblemenmetglazige
knollen en met 'waterzakken' in het geoogste
produkt.
Tevens wordt door MCPA veelal de kwaliteit
verbeterd omdat het onderwatergewicht hoger
is.

HetspuitenvanMCPAzalechter dikwijls plaats
moeten hebben ineen schraal,aan droogte lijdendgewas,waardoordekansopopbrengstdervinggrootis(gemiddeld5%).Hetisdevraagofde
kwaliteitsverbetering gemiddeld wel voldoende
beloond wordt ten opzichte van het opbrengstverlies.Weliszekerdatinjarenmetdoorwas,aan
aardappelen meteenhoger onderwatergewicht
en minder glazigheid de voorkeur zal worden
gegeven.
Watdewijze vantoepassing van MCPA betreft
zoudehuidigegebruiksaanwijzing opgrondvan
deervaringenin1986alsvolgtverbeterdkunnen
worden:
—Niet spuiten bij scherp zonnig weer op een
sterkaandroogtelijdendgewas.Spuitdanbij
voorkeur 's avonds of 's morgens vroeg.De
opnameenheteffect isdanbeter.
—Spuit pas als meerdere knolletjes per plant
gekiemd zijn, bijvoorbeeld gemiddeld vierof
meerperplant.
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Deinvloedvanberegeningoppootaardappelen bij
hoge plantdichtheden
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Bijdeteeltvanpootaardappelenstreeftmennaar
een groot aantal knollen per oppervlakte-éénheid,omdatdekleinerepotermatenperkgbeter
betaald worden dan de grotere. Knollen boven
eenbepaaldemaat,afhankelijkvanhetrasenhet
jaar, kunnen alleen in de consumptie- of veevoersectorwordenafgezet.

Om veel knollen te kunnen oogsten moet men
zorgen voor voldoende stengels per m2. Veel
stengelskanmenverkrijgendoorveelpootgoed
tegebruiken.Dit heeft ertoegeleiddaterzelfs
pootgoedtelers zijndietot 10poters per m2(=
100.000 poters per ha) gaan. Als men zo veel
pootgoed gebruikt verkrijgt men ook veel stengels en veel loof en daarmee een grotere
vochtonttrekking dan normaal, waardoor de
grondsnellerzoukunnenuitdrogen.
Onderdrogebodemomstandighedenwordenbij
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