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Het DLO-Centrumvoor Agrobiologisch Onderzoek (CABO-DLO) isonderdeel van de Dienst
Landbouwkundig Onderzoek (DLO) van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij.
DLO heeft tot taak het genereren van kennis en het ontwikkelen van expertise ten behoeve
van de uitvoering van de landbouwpolitiek van de Nederlandse regering, het versterken van
de agrarische industrie, het plannen en beheren van het landelijk gebied en het beschermen
van het milieu.CABO-DLO heeft t o t taak hetverrichten vanfundamenteel-strategisch, zowel
experimenteel als modelmatig, onderzoek aan planten. Deresultaten hiervan dragen bij aan
de realisatie van:
optimale en duurzame plantaardige produktiesystemen;
produktvernieuwing en produktkwaliteit;
natuurwaarden en milieukwaliteit in het landelijk gebied.
Adres:
CABO-DLO
Postbus 14
6700 AA Wageningen
tel.
08370-75700
fax.
08370-23110
e-mail postkamer@cabo.agro.nl

Verantwoording
Het hier beschreven onderzoek isuitgevoerd bij het CABO-DLO en medegefinancierd door
drie partners uit het bedrijfsleven: Landbouwschap, Produktschap voor Groenten en Fruit, en
Centraal Bureau voor de Tuinbouwveilingen. Tijdens de uitvoering van het project isop
diverse manieren samengewerkt met het PAGVen regelmatig gerapporteerd aan-en overleg
geweest met de begeleidingscommissie vandit project.
In het rapport wordt een zo compleet mogelijk beeld geschetst van de inhoud van het
witlofonderzoek dat vanjuni 1988tot juni 1992 bij het CABO-DLO isuitgevoerd.
Voor devoornaamste resultaten en de aanbevelingen voor het praktijkonderzoek en de
witlofteelt ishet eerste deel: "Samenvatting en Aanbevelingen" het meest relevant. Dit deel
kan ook afzonderlijk gelezen worden.
Eengedetailleerd beeld van de opzet van de proeven en de resultaten isopgenomen in de
hoofdstukken 2t/m 4. Hoofdstuk 2 geeft een beeld vande gebruikte methoden, de proefopstelling en de doelstelling van de achtereenvolgende proeven. Hoofdstuk 3geeft per proef
een complete beschrijving van de verkregen gegevens. In Hoofdstuk 4worden de resultaten
uit de diverse proeven bijeengebracht en de conclusies hieruit getrokken. De basisgegevens
zijn opgenomen in een database.
Dezeopzet heeft het mogelijk gemaakt de relevante gegevens en de resultaten op een
toegankelijke manier vastte leggen voor verder gebruik in publikaties en voor vervolgonderzoek. Ook wordt hiermee een basisgelegd voor uit dit onderzoek voortvloeiend en
aanvullend praktijkonderzoek.
De belangstelling die vanuit de NTS-witlof commissie op verschillende momenten voor het
onderzoek isgetoond isalszeer stimulerend ervaren. Dekoppeling met het praktijkonderzoek en het bedrijfsleven iseen belangrijke factor geweest bij het stellen van
prioriteiten.Tegen die achtergrond ishet verheugend te constateren dat ook in meer
fundamenteel-wetenschappelijk opzicht nieuwe inzichten zijn ontstaan.
Het onderzoek heeft echter door de complexiteit van het onderwerp niet in alle opzichten
t o t eenduidige antwoorden kunnen leiden.Daarop wordt in deaanbevelingen met enkele
suggesties voor vervolgonderzoek ingegaan.
dr. S.C.van de Geijn
Hoofd afd. Plantenfysiologie.

Inhoudsopgave

pagina

Samenvatting en aanbevelingen
A. Samenvatting
1. Groeisnelheid van de krop,temperatuur en bewaarduur.
2. Stikstofgehalte van dewortels
3. Concentratie van de voedingsoplossing en wortelmaat
4. Stikstofopname uit devoedingsoplossing
5. Mobilisatie van reservesuikers
6. Benutting van reservesuikers uit dewortel
7. Samenstelling en visuele kenmerken van de krop
8. Mineralen huishouding
9.Vergelijking met wortels afkomstig van diversetelers
10.Vergelijking van diverse rassen enteeltlocaties
B.Aanbevelingen
1. Aanbevelingen voor het stikstofgehalte van dewortel
2.Toetsing vande resultaten en stuurbaarheid van
forceerresultaat
3. Proeven met wortelmateriaal uit de praktijk
4. Bepalingen van basisgegevens in partijen wortels
5. Kwaliteit van proefmateriaal
6.Samenstelling voedingsoplossing
7.Samenstelling van de krop
8. Rolvan groeipunt en groeipuntontwikkeling

1
1
2
2
3
3
3
4
4
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7

1. Inleiding
1.1.Algemeen
1.2. Problematiek en Onderzoeksopzet
1.3. Doel van het onderzoek
2. Uitvoering van de experimenten
2.1. Algemene proefbeschrijving
Wortelteelt
Voorbehandeling
Forceeropstelling
Forceercondities
Oogst
Analyses
Bewerkingen
2.2.Schematische beschrijving afzonderlijke experimenten

9
9
10
11
11
11
11
11
12
13
13
14
16

3. Resultaten van de experimenten

19

3.1. Invloed van de wortelmaat en de sterkte van de voedingsoplossing op de kropproduktie (experiment 1)
19
3.2. Invloed van de wortelmaat en de concentratie van de voedingsoplossing op de kropproduktie en kropvorm gedurende
forceren (experiment 2)
21
3.3. Invloed van de forceertemperatuur en de concentratie van de
voedingsoplossing op de kropproduktie en kropvorm
gedurende een lange periode vanforceren (experiment 3) 26
3.4. Invloed van het stikstofgehalte van de wortel,de bewaarduur, de
forceertemperatuur, en de concentratie van de voedingsoplossing op de kropproduktie en -kwaliteit
(experiment 4 & 5)
29
3.4.1. Kropproduktie
30
3.4.2. Drogestofredistributie
32
3.4.3.Stikstofredistributie
35
3.4.4. Koolhydraatmetabolisme
43
Krop
48
3.4.5. Kropvorm en andere visuele kwaliteitsaspecten
51
3.5. Invloed van de concentratieverhouding van kalium en calcium in
de voedingsoplossing op de opname van mineralen, de
drogestofredistributie en de kropproduktie en -kwaliteit
van grote en kleine wortels (experiment 6)
57
3.5.1. Kropproduktie
59
3.5.2. Drogestofredistributie
60
3.5.3.Stikstofredistributie
62
3.5.4. Kaliumredistributie
64
3.5.5. Calciumredistributie
66
3.5.6. Kropvorm en andere visuele kwaliteitsaspecten
68
Kropvorm
68
Pitlengte
70
Bruine pit
71
3.6. Invloed van het stikstofgehalte van grote en kleine wortels, de
bewaarduur, de forceertemperatuur en de concentratie van
devoedingsoplossing op de kropproduktie en -kwaliteit
(experiment 7 &8)
74
3.6.1. Kropproduktie
76
3.6.2. Drogestofredistributie
78
3.6.3.Stikstofredistributie
82
3.6.4. Kaliumredistributie
90
3.6.5. Calciumredistributie
96
3.6.6. Kropvorm en andere visuele kwaliteitsaspecten
101
Kropvorm
101
Pitlengte
104
Bruine pit
105

3.7.Aandeel vanstele encortex in de redistributevan drogestof
en stikstof uit grote en kleine wortels met een variërend
stikstofgehalte, de invloedvan de concentratie van de
voedingsoplossing en het effect op de produktie en
samenstelling van pit en blad van de krop
(experiment 9 &10)
3.8. Forceer-experimenten met 'Flash'wortels die variëren in
stikstofgehalte, afkomstig vanwitlofproducenten uit
verschillende regio'svan Nederland
3.8.1. Het 1eexperiment met wortels van verschillende
praktijkherkomst -eind 1990
3.8.2. Het 2eexperiment met wortels van verschillende
praktijkherkomst-1991/92
4. Conclusies en discussie
4.1. Algemeen
4.2. Dekropgroei -versestof versus drogestof
Externe factoren
Interne factoren
4.3. Deredistribute van drogestof
Stikstofgehalte
Wortelmaat
4.4. Deconversies van de drogestof
Koolhydraten
Stikstof
Andere bestanddelen van de drogestof
4.5. De invloed van de voedingsoplossing
Wortelmaat
Stikstof
Kalium
Calcium
Krop
4.6. Devisuele kwaliteitskenmerken
Geslotenheid krop
Kropvorm (kort/lang)
Pitlengte
Bruine pit
4.7. Kropkwaliteit en -klassen in de praktijk
Literatuur

107

115
116
120
127
127
128
129
130
133
134
136
138
138
139
140
141
142
142
143
145
146
148
148
149
149
150
151
153

Dankwoord
Bijlage 1:Hoagland voedingsoplossing
Bijlage 2:volledige Figuur 3.2.4

1p.
1p.

Samenvatting en aanbevelingen
A. Samenvatting
Het onderzoek dat in de periode juni 1988tot juni 1992 bij het CABO-DLO isuitgevoerd is
voortgekomen uit de wensvanuit het praktijkonderzoek om een betere inzicht te verkrijgen
in de achtergronden van de witloftrek. Het onderzoek isdaarom basisleggend van aard, en
gericht op het verloop van de processen in dewortel en de groeiende kroptijdens de koude
bewaring en het forceren van dewitlof. Daarbij isaandacht gegeven aan de eigenschappen
van het uitgangsmateriaal (dewortel), effecten van bewaarduur, forceerduur en -temperatuur, en samenstelling van de voedingsoplossing.
Deprocessen die zijn bestudeerd betreffen:
(1) omzetting van de reserve koolhydraten (inuline) en eiwitten in dewortel,tijdens de
koude bewaring en het forceren;
(2) aanwezige concentraties en hettransport van suikers en aminozuren tijdens de
kropvorming;
(3) mobilisatie van mineralen (N,K,Ca) uit dewortel naar de krop en opname uit de
voedingsoplossing;
(4) gewichtsafname van dewortel en gelijktijdige groei van de krop;
(5) vorm en inwendige, zichtbare, kwaliteitskenmerken.
Naeen aanloopfase heeft het hoofdaccent van het onderzoek gelegen op het vaststellen van
het verband van het stikstofgehalte van de wortel met de diverse bovengenoemde processen.
Deproeven zijn uitgevoerd met wortels van het ras 'Flash', en door het PAGVgeteeld met
een bemestingsschema gericht op het verkrijgen van uniform uitgangsmateriaal, met als
proeffactor de stikstofbemesting. Over het algemeen zijn op grootte geselecteerde wortels
gebruikt. Inenkele latere proeven issamen met het PAGVgebruik gemaakt van wortels die
van ROC'sen praktijkbedrijven afkomstig waren. Dit betrof proeven waarin de bevindingen
uit de gedetailleerde experimenten bij het CABO-DLO vergeleken werden met materiaal uit
de praktijk.
Devoornaamste resultaten van het onderzoek worden hieronder kort aangeduid. Eengedetailleerde beschrijving van de resultaten en conclusies wordt in hoofdstuk 3en 4gegeven.
1.Groeisnelheid vande krop, temperatuur en bewaarduur.
Desnelheid van groei van de krop blijkt sterk afhankelijk te zijn van de hoeveelheid
beschikbare suikers die aan het einde van de koude bewaring intransporteerbare vorm (als
sacharose) aanwezig is,en de snelheid waarmee deze aanvullend beschikbaar komt tijdens
het forceren. Bewaarduur, forceertemperatuur en stikstofgehalte van dewortel spelen hierbij
een belangrijke rol.
Eenverlaging van de forceertemperatuur vertraagt de kropgroei, maar resulteert in een
vrijwel gelijke kropproduktie in een langere tijd. De kropgroei van grote en kleine wortels
gaat eerst gelijk op,maar stopt voor kleine wortels eerder, alsgevolg van een beperkte
beschikbaarheid van suikers. Dewortelmaat heeft zo invloed op degrootte van de geproduceerde krop. Elke extra 10gram worteldrogestof levert ca2,5 gram extra kropdrogestof, of 30
tot 50gram versgewicht. Opvallend isdat aan het einde van de forceerperiode nog altijdca

50% van de oorspronkelijk aanwezige opslag-koolhydraten in de wortel aanwezig is,
onafhankelijk van de maat.
Uit de gedetailleerde proeven bleek dat de in de praktijk gebruikelijke geleidelijke verlaging
van de forceertemperatuur bijtoenemende duur van de koude bewaring voor de koolhydraten niet altijd leidt tot een goede compensatie van de veranderde processnelheden. Uit de
resultaten blijkt dat de geleidelijke verlaging van de temperatuur afhankelijk gemaakt zou
moeten worden van het stikstofgehalte van dewortels. Dit stikstofgehalte varieerde in de
gebruikte wortels van 4tot 10mg Nper gram drogestof, maar kan in de praktijkteelt nog
aanmerkelijk hoger liggen.Voor stikstofrijke wortels moet detemperatuur in de loop van het
seizoen in principe sneller enverder verlaagd worden dan voor stikstofarme wortels. Dit
geldt niet voor het transport van stikstof (aminozuren en eiwitten) naar de krop. Dit laat zich
bij alle gehalten met eenzelfde (bewaarduurafhankelijke)temperatuursverlaging compenseren.
2.Stikstofgehalte van de wortels
Het stikstofgehalte van de wortels iseen belangrijke factor tijdens het forceren. Inde door
het PAGV geteelde wortels liep het gehalte uiteen van ca4tot 10mg N/gram drogestof.
Inde praktijk blijken de lage waarden zelden voorte komen,enwordt de hier gebruikte
hoogste concentratie regelmatig overschreden.Stikstofrijke wortels blijken geen andere
maatverdeling te hebben, maar de samenstelling van de drogestof verschilt wel.Zo is het
koolhydraatgehalte van N-rijkewortels aanmerkelijk lager danvan N-armewortels (65%
tegen 85%). Dehoeveelheid Sacharose in de wortel blijkt echter na koude bewaring ondanks
een lager totaal koolhydraatgehalte hoger te zijn, waardoor de kropgroei sneller verloopt.
Decomponent "overige drogestof" van dewortel, structureel materiaal naast eiwitten en
koolhydraten, isrelatief hoog.Wortels met een relatief hoog stikstofgehalte zijn na korte
koude bewaring beter geschikt voor forceren dan stikstofarme wortels.
3. Concentratie van de voedingsoplossing en wortelmaat
De concentratie van de gebruikte voedingsoplossing blijkt pas na ca 15dagen forceren van
belang. Het drooggewicht van de krop stijgt en het drogestofgehalte daalt met toenemende
concentratie. Grote wortels profiteren daarbij het meest van een wat hogere concentratie,
waarbij het verschil in versgewicht van de kroptussen leidingwater envolledige Hoaglandoplossing oploopt tot ca 60%,overigens bij een veel geringer verschil in drooggewicht.
Bovendien blijkt dat detoename van het drooggewicht in detijd eerder terugvalt dan die
van het versgewicht.Tegen het einde van deforceerperiode ishet drooggewicht constant
geworden, maar blijft het versgewicht nog stijgen. Dit betekent dat het drogestofgehalte
van de krop dan daalt. Degrootste kropproduktie werd vrijwel steeds bereikt met 1 /4tot 1/2
concentratie Hoagland. Dit komt overeen met een nitraatconcentratie van 4 - 8 mmol/l.
De lengte van de pit blijkt bij deze concentratie ook de gunstigste verhouding te hebben tot
de kroplengte. De krop blijft ook wat beter gesloten bij deze lagere concentraties van de
voedingsoplossing.
Kleine wortels (<40 gram drooggewicht; ca4 cmdiameter) blijken voor wat de produktie
betreft het sterkst beperkt te worden door beschikbaarheid van koolhydraten.Voor grote
wortels geldtjuist de beschikbaarheid van mineralen (N,K,Caetc.) alsbeperkend.De
laatsten profiteren daarom het meest van eengoede voedingsoplossing.

4.Stikstofopname uit de voedingsoplossing
Deherverdeling van eiwitten uit de wortel naar de krop isrecht evenredig met het stikstofgehalte van de wortel. Debeschikbaarheid van eiwitten en aminozuren voor transport neemt
voor alle wortels toe met de duur van de koude bewaring, en met de forceertemperatuur.
Eengeringere beschikbaarheid vantransporteerbare eiwitten na korte koude bewaring kan
volledig worden gecompenseerd door eenverhoging van de forceertemperatuur.
De bijdrage van stikstof uit de voedingsoplossing aan het stikstofvoorziening van de groeiende krop isin de meeste gevallen beperkt. Bij lage stikstofgehaltes van dewortel isde per
gram wortel opgenomen stikstof echter groter dan bij stikstofrijke wortels. De opname
compenseert dus in meerdere of mindere mate de beperkte beschikbaarheid van stikstof uit
de wortel. Voor wortels met een laag N-gehalte isde bijdrage ten hoogste ca45%.Voor Nrijke wortels daalt dit tot 5 -10%.
5.Mobilisatie vanreservesuikers
Voor het transport van de reserve koolhydraten uit dewortel moeten deze eerst omgezet
worden intransporteerbare vorm, in Sacharose. Het Sacharosegehalte van de wortel blijkt
een goede maat te zijn voor de mobilisatie na koude bewaring. Na 5weken koude bewaring
isde mobilisatie van koolhydraten uit wortels met een N-gehalte van 10mg per gram ca
anderhalf maal groter dan uit wortels met een N-gehalte van 4mg per gram. Na 15 weken
bewaring isdit verschil toegenomen tot een factor 21/2.Deveranderingen in de opgeslagen
koolhydraten in dewortel zijn dussterk afhankelijk van het N-gehalte. Desnelheid waarmee
de omzetting van koolhydraten verloopt tijdens het forceren iswel sterk afhankelijk van de
temperatuur, maar hangt bovendien af van het stikstofgehalte. Eenvaste temperatuursaanpassing kan dus niet zonder meer gebruikt worden om het verschilten gevolge van lange
koude bewaring te compenseren (zie onder 1hierboven). Eengrotere temperatuursverlaging
isnodig bij hoge stikstofgehaltes van de wortel.
6.Benutting vanreservesuikers uit de wortel
Degemobiliseerde suikers,aminozuren en mineralen worden naar de krop getransporteerd,
en vormen, na de nodige omzettingen aldaar, de kropdrogestof. Deefficiëntie waarmee dit
gebeurt, het gevormde kropgewicht per hoeveelheid verloren wortelgewicht, neemt sterk af
met toenemend stikstofgehalte. Dit effect wordt nog sterker na langer bewaren van de
wortels, maar isonafhankelijk van deforceertemperatuur. Het gevolg hiervan isdat de
koolhydraten van de stikstofrijke wortels weliswaar sneller en in groter hoeveelheden
beschikbaar komen entransporteerbaar zijn, maar dat veel hiervan verloren gaat of anderszinsverbruikt wordt. Dit leidt ertoe dat het optimale N-gehalte van dewortel bij ongeveer 6
mg Nper g drogestof ligt (ca 3,75% eiwit). Dit neemt niet weg dat ondanks dit slechter
rendement de gevormde kropdrogestof, en nog meer het versgewicht, bij stikstofrijke
wortels nog altijd wat groter isdan bij stikstofarme.
Degevonden verschillen in rendement met N-gehalte, en het verloop hiervan in de tijd
vormen een intrigerend onderwerp voor verdere analyse van kosten vantransport, biosynthese en onderhoud van plantaardige weefsels.

7.Samenstelling en visuele kenmerken vande krop
Het eiwitgehalte van de gevormde krop neemt toe met het eiwitgehalte van de wortel.
Gelijktijdig ishet gehalte aanvrije koolhydraten (suikers) lager, ondanks de grotere
mobilisatie. Ook het drogestofgehalte islager. Het isniet vastgesteld of de met het
stikstofgehalte veranderde samenstelling van de krop,met meer structureel materiaal, leidt
tot organoleptische verschillen in kwaliteit.
Eenaantal visuele kenmerken vanwortel en krop zijn met behulp van een grafisch software
pakket vastgesteld. Deze kwaliteitskenmerken blijken ook afhankelijk te zijn van het Ngehalte.Zo neemt het volume van dewortelholte direct onder de krop, gemeten na afloop
van de forceerperiode,toe met het N-gehalte. Het effect van bewaarduur en forceertemperatuur isgering,wat betekent dat de holte voornamelijk altijdens deteelt gevormd wordt.
Belangrijker zijn pit en vorm van de krop. De mate waarin een "open krop" voorkomt neemt
toe met het stikstofgehalte van de wortel. Een lange koude bewaring of een hogere forceertemperatuur leident o t een betere geslotenheid van de krop, zowel bij stikstofrijke als
stikstofarme wortels.
Derelatieve pitlengte (t.o.v. de kroplengte) isna korte bewaring slechtsweinig afhankelijk
van het N-gehalte. Bij een lange bewaarduur iseentendens waarneembaar tot een toename
hiervan met het N-gehalte. De relatieve pitlengte neemt wel sterk toe met zowel bewaarduur
alsforceertemperatuur. De pitgrootte, het oppervlak van de lengtedoorsnede, neemt duidelijk toe met het stikstofgehalte van dewortel. De invloed van de bewaarduur isgering, maar
met deforceertemperatuur neemt ook de absolute pitgrootte sterk toe. De invloed van de
forceertemperatuur neemt wat af na lange koude bewaring.
Het aantal kroppen waarin bruine pit voorkomt neemt sterk toe met N-gehalte van de
wortel. Ook een hogere forceertemperatuur of een langere koude bewaring van wortels
verhoogt het optreden van bruine pit. Bijongeveer gelijkblijvend oppervlak per bruine plek
neemt het aantal plekken per pit sterk toe. Degevonden relatie geldt dus nog sterker voor
het bruinverkleurde oppervlak van de pit dat waargenomen wordt.
8.Mineralen huishouding
Dekalium die in de krop wordt aangetroffen isvoor het overgrote deel afkomstig uit de
wortel, enveel minder van recente wortelopname. Deze kalium remobilisatie verloopt
parallel aan de kropgroei, waardoor het gehalte in de krop constant blijft. Calcium blijkt
netto niet uit de wortel getransporteerd te worden, zodat de calcium aanvoer afhankelijk is
van de opname uit devoedingsoplossing. In de eerste fasevan kropgroei isde opname
echter gering, en blijft achter bij de kropgroei. Pastegen het einde van de forceerperiode
neemt de calciumopname duidelijk toe. Hoewel in dit onderzoek niet aangetoond, wijzen
gegevens in de literatuur erop dat het optreden van bruine pit hiermee samenhangt.
Het gedrag van de mineralen Ken Catijdens de forceerperiode verdient nadere aandacht.
Het iste verwachten dat een beter inzicht in de waterbeweging in hetwortel-krop systeem
voor een goede interpretatie, en inzicht in mogelijke oplossingsrichtingen voor gerelateerde
kwaliteitsproblemen noodzakelijk zal zijn.

9. Vergelijking met wortels afkomstig vandiverse telers
Deverkregen inzichten zijn ineentwee praktijkexperiment samen met het PAGV getoetst.
Van een groot aantal witloftelers uit diverse delen van het land zijn partijen wortels van
'Flash' betrokken, geanalyseerd op stikstofgehalte, en na een korte (1/2of 1week) of langere
(7weken; 2 e experiment) koude bewaring onder standaardcondities bij het PAGVgeforceerd.
Inhet eerste experiment moest detrek na een langere bewaring vervallen,omdat onvoldoende materiaal bij detelers achtergehouden was. Het stikstofgehalte bleek in de praktijkproef (21telers) nog hoger te liggen (8- 1 4 mg Nper gram drogestof) dan bij dewortels uit
de PAGV-bemestingsproeven,en lage, of alsoptimaal beschouwde waarden kwamen niet
voor.
Bij deze proef bleek niet zozeer de kropproduktie, maar vooral de kwaliteit sterk uiteen te
lopen. Het aandeel van de produktie in klasse Ilag bij de laagste N-gehaltes tussen 50en
90%,terwijl het bij de hoogste gehalten tussen 20en 60%varieerde. Nog sterker komt dit
verschil naar voren bij het aandeel klasse III: dit was bij de "laagste" N-gehaltes nooit hoger
dan 10%,maar bij de hoogste liep dit opt o t 25%.
Erbleek geen aantoonbare relatie te zijntussen het drogestof gehalte van de wortels, dat
varieerde met het stikstofgehalte, en dekropproduktie en -kwaliteit.
Depraktijktoets toont aan dat het stikstofgehalte weliswaar een zeer belangrijke factor is bij
het tot stand komen vangoede kwaliteit witlof, maar dat het zeker niet de enige, en volledige verklaring geeft voor de mate van succesvan de witlofteelt.
10.Vergelijking van diverserassenen teeltlocaties
Inde proeven dietot de hier besproken resultaten hebben geleid issteedsvan het ras 'Flash'
gebruik gemaakt. Om dewaarde van deverkregen resultaten te toetsen met andere rassenis
in 1991eenvergelijkende proef uitgevoerd,waarvan de analyses zijnverricht, maar een
volledige verwerking samen met deforceerresultaten en overige gegevens nog niet beschikbaar is.Eensoortgelijke situatie bestaatvoor de gegevens van een vergelijking van wortels
met gelijk stikstofgehalte maar afkomstig vantwee locaties: resp.Creil enWestmaas. In
overleg met ir.Van Kruistum (PAGV) zal aan de uitwerking nog aandacht worden besteed.

B. Aanbevelingen
1. Aanbevelingen voor het stikstofgehalte vande wortel
Vooruitlopend op de verificatie van de verkregen resultaten in het praktijkonderzoek moet
de aanbeveling naar de praktijk zijn dat hoge stikstofgehaltes dienente worden vermeden.
Eenoptimale concentratie ligt tussen 6en 9mg Nper g drogestof wortel. Boven deze
concentratie neemt (in elk geval voor 'Flash')de efficiëntie van worteldrogestof benutting
voor kropvorming te sterk af, en nemen negatieve kwaliteitskenmerken zoals bruine pit,
open krop en dergelijke sterk toe. Partijen wortels met een hoog stikstofgehalte (binnen
deze range) zijn beter geschikt voor forceren na een korte koude bewaring.
2. Toetsing van de resultaten enstuurbaarheid van forceerresultaat
Het onderzoek heeft aangetoond dat voor het bestudeerde ras 'Flash' en de wortels betrokkenvan het PAGV grote verschillen bestaan in de forceerresultaten, die in verband gebracht
kunnen worden met het N-gehalte. Deverkregen resultaten zullen verder op hun waarde
voor het praktijkonderzoek moeten worden getoetst. Ten gevolge van een onverwacht hoge
mineralisatie in de bodem kon in het seizoen 1991 niet over wortels worden beschikt met de
gewenste brede range in stikstofgehaltes. Deexperimenten die voorzien waren om de stuurbaarheid van het forceerresultaat op grond van verkregen inzichtente toetsen konden
daarom geen doorgang vinden. Bezien moet worden of in samenspraak met het praktijkonderzoek hiervoor alsnog voldoende gegevens verzameld kunnen worden.
3.Proeven met wortelmateriaal uit de praktijk
Het isaante bevelen proeven, zoalsdeze in de eindfase van het project zijn uitgevoerd met
partijen wortels van praktijktelers, in het praktijkonderzoek te herhalen,en meer specifiek te
richten op het identificeren van de overige factoren,die naast stikstofgehalte van de wortel
het forceerresultaat bepalen. Daarbij zal met name naar grondsoort, bemestingstoestand (K,
P?),en voorvrucht gekeken kunnen worden. Ook verschillen tussen (vroege en late) rassen
zouden zo globaal in kaart kunnen worden gebracht.
4. Bepalingen van basisgegevens in partijen wortels
Hoewel het op grond van de verkregen gegevens gewenst lijkt van partijen wortels in de
praktijk een aantal basisgegevens te verzamelen,zoals stikstofgehalte en koolhydraatsamenstelling, moet voor alte groot optimisme worden gewaarschuwd.Vanwege de gevonden
grote spreiding lijkt het gewenst om voorafgaand aan de eventuele stimulering van de
invoering hiervan enkele jaren proefbepalingen uit te voeren met eengeselecteerd aantal
telers.
5.Kwaliteit vanproef materiaal
Ondanks het professionele werk van het PAGVbij deteelt van witlofwortels isniet goed
mogelijk gebleken om met behulp van bemestingsproeven in het veld reproduceerbaar
witlofwortels van eenvoldoende uniforme kwaliteit, met het gewenste stikstofgehalte te
telen. Zoalsde resultaten van het oogstjaar 1991aantoonden isde stikstof-mineralisatie in de
bodem somszo hoog,dat lage stikstofgehaltes niet gerealiseerd kunnen worden.Voor het
vaststellen van goede verbanden ishet noodzakelijk over wortels met extreme eigenschappen en een grote mate van reproduceerbaarheid te beschikken.Tegen deze achtergrond is
het noodzakelijk om ten behoeve van vervolgonderzoek eenteeltsysteem te gebruiken c.q.
te ontwikkelen, bijvoorbeeld op watercultuur of zandbed,waarbij devoeding beter te
controleren is.

6.Samenstelling voedingsoplossing
Aan de rol van de mineralen KenCa in devoedingsoplossing en in de wortel entijdens het
forceren isbetrekkelijk weinig aandacht besteed.Eengrondige studie in een nieuw project
zou zich moeten richten op de mogelijkheden om,gegeven het stikstofgehalte van de wortel, door eenjuiste timing en dosering van de mineralen in de voedingsoplossing negatieve
kenmerken van de kropte minimaliseren. Indit verband kan het wenselijk zijn ook de luchtvochtigheid of luchtbeweging alsproeffactor te gebruiken.
7.Samenstelling van de krop
Afhankelijk van de eigenschappen van dewortel en deforceerduur verandert desamenstelling van de krop. Het drogestof gehalte daalt aan het einde van de forceerperiode, en bij
stikstofrijke wortels ishet gehalte aan vrije suikers lager dan bij stikstofarme. Bekend isdat
een laag suikergehalte gevolgen heeft voor de expressie van bitterheid.Ook het eiwitgehalte
kan variëren.Of en hoe deze eigenschappen mede desmaak en houdbaarheid bepalen is
niet aan de orde geweest. Het verdient aanbeveling ineen aantal tests nate gaan of er een
relatie bestaattussen stikstofgehalte van dewortel,smaak en houdbaarheid.
8. Rol vangroeipunt en groeipuntontwikkeling
Witlof iseentweejarige plant, die aan het einde vaneerste seizoen een bloeistengel aanlegt.
Ook de bladeren van de rozet, die alskrop verschijnt, zijn bij het ingaan van de rustfase
(winter) in principe al aangelegd. In hoeverre de karakteristieken van dit meristeem bepalend
zijn voor de ontwikkeling van de pit en de kropvorm en daarmee verband houdende kwaliteitskenmerken isniet bekend.

1. Inleiding
1.1. Algemeen
Witlof, Cichorium intybus L var. Foliosum, iseentweejarige plant van defamilie der samengesteldbloemigen, Compositae, en nauw verwant aan bijvoorbeeld cichorei (Cichorium
intybus L.var. Sativus) en andijvie (Cichorium intybus L.var. Endivia). Inhet eerstejaar
vormen de planten penwortels waarin reservestoffen worden opgeslagen.Witlof iseen
langedagplant, die bovendien een koude periode nodig heeft voor hergroei en inductie van
de bloei in het tweedejaar: de zogenaamde vernalisatie.
Het produktieproces vanwitlof bestaat hierdoor uit drie fases.Deteelt van de penwortels
vindt plaatsvanaf eind april,wanneer meestal direct in devollegrond wordt gezaaid.De
wortels worden vanaf begin augustustot half november gerooid. Hierna volgt een periode
van koude behandeling, door de wortels direct na het rooien inte kuilen,ofwel op te slaan
in een koelcel bij eentemperatuur rond of even boven het vriespunt. Wanneer de wortels
hierna bij een hogere temperatuur in het donker worden geforceerd, ontwikkelt zich door
etiolering een witte gesloten krop, die in de praktijk al na 21tot 23 dagen wordt geoogst.
Door deafwezigheid van fotosynthese fungeren de reservestoffen in dewortel als bouwstofen energiebron. Deplant blijft, door het ontbreken van een lichtstimulus in een vegetatief
stadium, waarbij wel een bloemsteel wordt aangelegd, de zogenaamde pit.
De produktie van witlof vond oorspronkelijk plaats door het direct na rooi inkuilen van de
wortels en het afdekken met grond.Vanaf het moment dat er gebruik werd gemaakt van
bodemverwarming om degroei te versnellen was er sprake van 'forceren' of 'trekken'.
Twintig jaar geleden werd begonnen met de hydrocultuur van witlof; de produktie van
kroppen in lichtdichte klimaatcellen met op circulerende voedingsoplossing geplaatste
wortels.Aanvankelijk werd de cultuur uitgevoerd op leidingwater envervolgens op een
calciumnitraat-oplossing. Daarna heeft onderzoek in Frankrijk, België en Nederland geleid
tot het samenstellen van een Hoagland-type voedingsoplossing bestaande uit calciumnitraat
en Nutriflora-t.

1.2. Problematiek en Onderzoeksopzet
Problemen met betrekking tot het forceren van witlof betreffen zowel degroei van de krop
alsde kwaliteit ervan.Degroei van dewitlofkrop wordt behalve door de minerale voeding
beïnvloed door een complex van factoren. Dekropproduktie wordt bepaald door de mate
waarin de koolhydraatreserves uit dewortel worden verbruikt en de efficiëntie waarmee ze
worden omgezet in biomassa van de krop. Deze omzettingen tijdens de groei zijn niet alleen
afhankelijk vande forceercondities, maar ook van de fysiologische toestand van de wortel.
Defysiologische eigenschappen vandewortel hangen weer samen met het ras,de teeltomstandigheden, het rooitijdstip en de bewaaromstandigheden.
Invoorafgaand onderzoek van Vertregt (CABO)en van Kruistum (PAGV)* isgekeken naar de
invloed van het rooitijdstip op defysiologische toestand van dewortel, waarbij vooral gelet
werd op de verschillen in maat en koolhydraatsamenstelling. Naeen vaste periode van koude
bewaring van 1 week bij 4°Cwerden de wortels 23 dagen geforceerd bij eentemperatuur die
*
N. VertregtSt G. vanKruistum, 1989. Redistribution of dry matter and carbohydrates in Witloof chicory during
forcing. ScientiaHorticulturae, 39:271-278.
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varieerde van 18t o t 15°C,afhankelijk van de lengte van deteeltperiode. De verbanden
tussenwortelgewicht, drogestofafname en kropproduktie werden onderzocht in relatie tot
de rooidatum van de wortels. Uit dit onderzoek isgebleken dat het rendement van de
kropproduktie, de omzettingsefficiëntie van koolhydraten naar devorming van de krop,
sterk afneemt bij toenemende afmeting van dewortels afkomstig van op eenzelfde datum
gerooide partijen. Debeperkende factor in dit omzettingsproces was niet bekend. Voorts
werd een groot verschil in rendement van kropproduktie tussen op verschillende data
gerooide wortels gevonden.
Door de grote invloed vanteelt- en bewaarcondities op de fysiologische toestand van de
wortel als uitgangsmateriaal voor het forceren, kan onderzoek naar defactoren die de
produktie van witlof bepalen niet worden uitgevoerd zonder daarbij de eigenschappen van
dewortel envan de omzettingsprocessen tijdens de groei van de kropte betrekken. Door
nauwkeurige analysevan de groei van de krop in relatie tot de benutting van de reserves is
getracht deoorzaken van de uiteenlopende produktie-resultaten opte sporen.
Ook kwaliteitskenmerken, die in sterke mate van invloed zijn op het bedrijfsresultaat,
worden bepaald door dewijze waarop de kropgroei verloopt. Negatieve
kwaliteitskenmerken zijn van morfologische aard, zoals een slecht gesloten krop en een
gestrekte stengel (pit), of vanfysiologische aard, zoals bijvoorbeeld bruinverkleuring van de
pit. Bestudering van de processen en de invloed van verschillende factoren tijdens het
forceren op het verloop van de kropgroei leidttevenst o t inzicht in de achtergronden van
kwaliteitsontwikkeling.

1.3. Doel van het onderzoek
Deforceerresultaten van witlof in de praktijk vertonen een grote variatie in zowel opbrengst
als in kwaliteit van de krop.
Het doelvan dit onderzoek ishet vergroten van defundamentele kennisvan processen die
een rol spelen bij de groei van de krop, de relatie met de fysiologische eigenschappen van de
wortel, en de invloed van factoren tijdens hetforceren. Door nauwkeurige analyse van
processen enfactoren tijdens forceren in relatie tot de benutting van de reserves moeten de
oorzaken van de variatie in kropgroei worden vastgesteld.
Het onderzoek isgericht op verbetering van de kwaliteit- en opbrengstzekerheid.
Eenbeter inzicht in het algemene verloop van de groeiprocessen en de afwijkingen die daarin kunnen optreden, moet dienen om gericht onderzoek te kunnen uitvoeren naar de mogelijke aanpassing vanteelt- en forceeromstandighedenter optimalisatie van de kropproduktie
en kropkwaliteit.
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2. Uitvoering van de experimenten
2.1. Algemene proefbeschrijving

Wortelteelt
Voor alle uitgevoerde experimenten zijn wortels van het ras 'Flash' gebruikt, behalve een
experiment in samenwerking met het PAGV,waarin verschillende rassen zijn vergeleken (zie
experiment 13). Deteelt van de wortels werd geregeld door het PAGVen vond in de meeste
gevallen plaats op licht kleiige zandgrond bij het proefbedrijf 'DeWaag' in Creil, tenzij
andersvermeld en behalve eentweetal experimenten (11en 12)waarin wortelsvan witlofproducenten uit verschillende regio's in Nederland werden vergeleken. De grond werd
meestal voor het zaaien bemest met 80kg N/ha, behalve voor de experimenten die zijn
uitgevoerd om de invloed van het stikstofgehalte van dewortel op de kropgroei te bestuderen. Het zaaitijdstip varieerde per experiment van eind apriltot half mei en het rooitijdstip
van dewortelsvarieerde van half september tot half oktober.

Voorbehandeling
Dewortels werden na het rooien minimaal 2weken bewaard bij 0°C,maar voor de meeste
experimenten bedroeg de bewaarperiode 5of 15weken. Na de koude bewaring bleven de
wortels een halve tot hele dag bij 2 à3°Cen werden vervolgens zorgvuldig met koud water
gewassen,waarbij afgestorven bladresten van het eerste groeiseizoen zoveel mogelijk werden verwijderd.Van dewortels werd een stukje van de punt afgesneden, zodat de lengte
van dewortel maximaal 18cm bedroeg.Wortels met een lengte korter dan 15cmwerden in
de experimenten niet gebruikt. Van allewortels werd de diameter gemeten, en er vond een
selectie op diameter plaats,waarbij wortels met een diameter kleiner dan 3of groter dan6
cm wel werden geregistreerd maar niet in deexperimenten werden gebruikt, behalve bij de
experimenten die specifiek voor het bestuderen van de invloed van de worteldiameter op de
kropgroei waren opgezet. Het groeipunt met de nog aanwezige oude bladresten werd op
basisvan grootte ingedeeld in een categorie van 1tot 5.Dewortels werden gewogen en
individueel gelabeld met twee kleuren-en één numerieke code,waarna zezosnel mogelijk
in de forceerruimten in het donker op eenvoedingsoplossing werden gezet.
Circa 10wortels per partij werden alsmonster gebruikt en in de lengte gesplitst om cortex en
stelevan elkaar te scheiden.Cortex en stelewerden gewogen engehakseldvoor drogestofbepaling en chemische analyse.Ook het groeipunt met de overgebleven bladresten werd
gewogen om als referentie te dienen voor de 5categorieën enversneden om te drogen.De
overgebleven punten van de ingezette wortels werden eveneens gewogen en gehakseld voor
drogestofbepaling enchemische analyse.

Forceeropstelling
Alle experimenten zijn uitgevoerd intwee speciaal voor dit onderzoek gebouwde forceerruimten die continu geventileerd kunnen worden enwaarin de luchttemperatuur
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afzonderlijk op 0,1°C nauwkeurig kan worden ingesteld (Fig.2.1). Beide forceerruimten zijn
voorzien van een stelling waarop 16 PVC-bakken zijn opgesteld in 4 kwadranten van 4
bakken. Eenforceerbak (Ixbxh:65x18x25 cm) kan maximaal 50wortels met een 4cm diameter
bevatten, en isvoorzien van een aanvoerleiding voor de continu circulerende voedingsoplossing en een overloop op 7 cm hoogte,waardoor 8 liter voedingsoplossing in de bak staat.
Elke groep van vier forceerbakken isaangesloten op een reservoir voor 40 liter voedingsoplossing. De intotaal 76 liter voedingsoplossing per groep wordt continue geaëreerd en
elke 15minuten volledig gecirculeerd. Detemperatuur van de 4voedingsoplossingen per
forceerruimte kan eveneens op 0,1°Cnauwkeurig worden ingesteld.

Figuur 2.1. Forceeropstelling voor witlof zoalsdie gebruikt isin de experimenten.A: lichtdichte en
geïsoleerde forceerruimte (2x) metverwarming en koeling (M),B:metalen stelling voor
4groepen van4forceerbakken (C),D:circulerendevoedingsoplossing. E:reservoir
voedingsoplossing (4percel) metaeratiesysteem,F &G:pomp enaanvoerleiding voor
voedingsoplossing voor 4bakken, H& I:overloop enafvoer voedingsoplossing,J:waterbakvoortemperatuurregulatie voedingsoplossing met verwarming en koelspiraal (K),
L:koelwaterleidingen, N:koelwaterbak, O:koelwater, P:koelspiraal

Forceercondities
De beschikbaarheid vantwee identieke forceerruimten bood de mogelijkheid tegelijkertijd
bijtwee temperaturen te forceren. In het algemeen werd de forceertemperatuur aangepast
aan defysiologische ontwikkeling van de wortels, zoals dat ook in de praktijk gebruikelijk is.
Aangezien vaak in opeenvolgende experimenten gebruik werd gemaakt van op hetzelfde
tijdstip gerooide partijen wortels,werd een lageretemperatuur aangehouden naarmate de
wortels langer waren bewaard. De luchttemperatuur varieerde hierdoor per experiment
binnen een range van21tot 12°C.Detemperatuur van devoedingsoplossing kon apart
geregeld worden enwerd consequent 3°Choger dan de luchttemperatuur ingesteld.
Alsvoedingsoplossing werd in de experimenten eenverdunning van een 'Hoagland'-type
voedingsoplossing gebruikt, die werd samengesteld uit 5stock-oplossingen,te weten 4
macronutriënten: kaliumnitraat (KN0 3 ), kaliumfosfaat (KHjPO^),calciumnitraat (Ca(N03)2) en
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magnesiumsulfaat (MgSO^, en een micronutriëntenoplossing (zie bijlagel: Hoagland). Door
de zeer geringe behoefte vanwitlof aan ijzer, vanwege de afwezigheid van chlorofyl, werd
géén ijzercomplex-oplossing (Fe-EDTA) toegevoegd. Debasale voedingsoplossing bestond
daardoor, wat macronutriënten betreft, uit 6mM K+,5mM Ca2+, 2 mM Mg 2 + , 15mM N0 3 ",
2 mM S0 4 2 " en 1mM H2P04",waarmee een EC-waarde van ca.2 mS/cmwerd gecreëerd.Deze
basale voedingsoplossing werd,afhankelijk van het experiment 2,4,8, 16of 32xverdund,
wat verder aangegeven zal worden als 1/2, 1 /4,... 1 teH.Aan het begin van elk experiment
werd 25g Aliette® (werkzame stof: Fosetyl-aluminium, 80%) per reservoir aan de
voedingsoplossing toegevoegd (0,33 g/l),ter voorkoming van Phytophtora-aantasting
gevolgd door natrot (Erwinia). Decirculerende voedingsoplossing werd,afhankelijk van het
aantal wortels per groep en de fasevanforceren,elke 5tot 8dagen volledig ververst.
Ineen groot aantal experimenten werden regelmatig monsters van de voedingsoplossingen
genomen voor analyse van de samenstelling.
Door de indeling van deforceerruimten was het mogelijk bij 2forceertemperaturen en bij 4
voedingsoplossing 4verschillende partijen wortels gescheiden te forceren. Inde meeste
experimenten werden de forceerbakken niet volledig gevuld,maar met 20tot 30wortels in
plaats van 50,om de risico's van kwetsuren en rotting te voorkomen, de groei van fijne
wortels niette belemmeren,en de bereikbaarheid van de planten te vergroten. Direct na
inzetten werden dewortels bespoten met 1,5 liter van een400xverdunde Ronilan°-oplossing
(werkzame stof:vinchlozolin, 500g/l) per 500wortels,ter voorkoming van Sclerotiniabesmetting.

Oogst
Op verschillende tijdstippen tijdens forceren,van 5tot 40 dagen,werden per partij wortels
en forceerconditie een aantal planten willekeurig uit de forceerbakken genomen en tijdelijk
in plastic zakken gedaan om uitdroging te voorkomen.Voor bepaling van de afmetingen van
krop, pit en wortel werden in de meeste experimenten de planten in hun geheel in de lengte
doorgesneden, waarna van één helft de binnenzijde en van de andere helft de buitenzijde
op 35 mm diapositief film werd gefotografeerd, op een achtergrond van millimeterpapier
voor de schaalreferentie.
In andere (met name de eerste) experimenten werden de lengte en diameters van krop en pit
direct gemeten. Dewortels werden opgesplitst in cortex en stele, ende krop in blad en pit.
Alle delen werden gewogen envervolgens gehakseld (wortel) danwei versneden (krop) voor
het drogen.

Analyses
Zowel de wortelmonsters die genomen zijn op het moment van inzetten, alsde wortel- en
kropmonsters die genomen zijn op deverschillende oogsttijdstippen werden gedurende
twee dagen in een geforceerd geventileerde droogstoof bij 70°Cgedroogd en vervolgens
gewogen. Het grootste deel van het gedroogde materiaal werd fijngemalen om te kunnen
gebruiken voor deverschillende chemische analyses.Circa 3gvan het gedroogde materiaal
werd een nacht nagedroogd bij 105°Cen vervolgens teruggewogen voor de bepaling van het
drogestofgehalte.
Dekoolhydraatsamenstelling van wortel-en kropdrogestof werd bepaald met HPLC-technieken, waarvoor 1g drogestof 10minuten in 25 ml gedemineraliseerd water (Mili-Q)tot 100°C
werd verhit en de niet oplosbare delen vervolgens werden afgefiltreerd. Via een voorkolom.
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om anionen en de nog aanwezige eiwitresten te verwijderen, werd de oplossing op een
scheidingskolom gebracht. In het algemeen werd alsscheidingskolom een SugarPak-kolom
(Waters) gebruikt, maar voor meer gedetailleerde scheidingen werd gebruik gemaakt van
een Oligosacharide-kolom (ChromPack). Het koolhydraatgehalte van de drogestof werd
bepaald door de afgefiltreerde koolhydraatoplossing met 10 Nzwavelzuur te hydrolyseren
tot fructose en glucose, en daarvan het gehalte te bepalen,eveneens met HPLC.
Het stikstofgehalte vande drogestof werd in de eerste experimenten bepaald volgens de
Kjeldah! methode en later met een 'Macro-N' techniek. Het aandeel van nitraat in het (totaal)
stikstofgehalte werd colorimetrisch bepaald met een Auto-analyser. Het gehalte aan,en de
samenstelling van aminozuren werd eveneens met een HPLC-techniek geanalyseerd. De
aminozuursamenstelling van de eiwitten werd na hydrolyse met zoutzuur op dezelfde
manier bepaald met de 'piko-TAG'-methode.
Analyse van mineralen werd uitgevoerd door bepaling van kationen alskalium,calcium en
magnesium met behulp van atomaire absorptie spectrofotometrie (AAS), in zowel wortel- en
kropdrogestof als in monsters van devoedingsoplossingen. Inenkele experimenten werd in
de monsters van devoedingsoplossingen bovendien de concentratie van anionen als nitraat,
sulfaat enfosfaat met een HPLCtechniek gemeten.

Bewerkingen
Dedoor metingen en analysesverkregen ruwe gegevens (gewichten, maten,gehalten en
samenstellingen) werden in verschillende databanken opgeslagen,waarbij gebruik werd
gemaakt van dBase IVprogrammatuur. Met behulp van 'spreadsheet'- en grafische programma's werden de ruwe gegevens verwerkt. Berekeningen van de verplaatsing enverliezen van
drogestof, koolhydraten, eiwitten en mineralen werden uitgevoerd.Ook werden variantieanalysesvan de data uitgevoerd, met behulp van Genstat.
Defotografisch vastgelegde doorsneden vanwortel en krop werden met behulp van een
CAD/CAM-programma (AutoCAD) gedigitaliseerd (Fig.2.2). Dehierbij verkregen coördinaten
werden gebruikt om, middels speciaal hiervoor geschreven Basic-programma's,de verschillende afmetingen te berekenen, zoals lengte, midden-entopdiameter van de krop, pitlengte en
doorsnede-oppervlak van bruine pitplekken. Bovendien kon met deze coördinaten bij benadering het krop-, pit- enwortelvolume worden berekend. Deafmetingen, de onderlinge
verhoudingen, en de relatie met bv.het versgewicht werden gebruikt voor een kwantitatieve
benadering van de kropkwaliteit. Deze gegevens zijn standaard per wortel berekend.Ook de
uit deze berekeningen verkregen data werden in databanken opgeslagen en vervolgens
bewerkt.
N.B.:
Aangezien wortels gebruikt werden die varieerden in gewicht zijn de gegevens betreffende
de versestof- en drogestofproduktie, de redistributie van drogestof(bestanddelen) en de
mineralenopname standaard berekendper gram oorspronkelijk wortelgewicht. Inde figuren
staat determ w* voor worteldrogestof vóór forceren.
Inenkele gevallen zijn deze gegevens echter wel per wortel (w) berekend.
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Figuur 2.2.Computertekening (vanfoto) van witlofwortel en -krop op lengtedoorsnede.
A:cortex, B:stele,C: wortelholte, D:bruinverkleuring wortel. E:pit, F:bruinverkleuring pit, G:bladeren.H:schaalverdeling (in cm),I:(kleur)code plant,
J:teeltperceel, K:verdunningsfactor Hoagland voedingsoplossing, L:forceertemperatuur (lucht),M:forceerduur (dagen), N:experiment nummer
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2.2. Schematische beschrijving afzonderlijke experimenten

exp

1

factoren

opmerkingen

bewa

perio

forceer-

temper

voeding,

-ring

-de

tijd (d)

-atuur

(xHoag-

(w)

(m-j)

('O

land)

12, 15

0,1/4,

Faro,

1/2, 1

groene krop,

voeding,

25

temperatuur,

uitputting

wortelmaat

Hoagland
globale invloed van voeding entemperatuur op de kropproduktie (vsen ds) bij wortels met
een variërende maat.
2

voeding, temperatuur

10, 15,20,

10, 12

24,30

1/8, 1/4,

Faro

1/2, 1

invloed van voeding entemperatuur op de kropproduktie en-vorm tijdens forceren van
wortels met eenvariërende maat.
3

wortelmaat, voeding,

4

temperatuur

14, 18,22,

15, 18

1/8, 1/4

28, 35,38

invloed van voeding entemperatuur op de kropproduktie en-vormtijdens langdurig
forceren van wortels met een variërende maat.
4

N-gehalte, bewaring,

5

temperatuur, voeding
5

idem

14, 18, 22,

15, 18

1/8, 1/4

12, 15

idem

28, 32,38
15

idem

invloed van het stikstofgehalte van de wortel, bewaarduur, temperatuur envoeding op de
redistribute van inhoudstoffen (koolhydraten en eiwitten), de efficiëntie van drogestofredistributie, de kropproduktie en visuele kwaliteitskenmerken,tijdens langdurig forceren.
6

K-gehalte, Ca-gehalte,

2

21,23,29

21

voeding

1/4
±K/Ca

invloed van de kalium/calciumverhouding in devoedingsoplossing op de opname van
mineralen (K, Ca,N),de redistribute van drogestof (koolhydraten,eiwit),de kropproduktie
en visuele kwaliteitskenmerken tijdens forceren van kleine en grote wortels.
7

N-gehalte,

5

wortelmaat,

10, 16,22,
28,35

18

1/4, 1/2

10,15,21,

15

idem

bewaring,
temperatuur, voeding
8

idem

15

dag 21 verloren

27,35
invloed van het stikstofgehalte van dewortel, bewaarduur/temperatuur envoeding op de
redistributie van inhoudstoffen (koolhydraten en eiwitten), de efficiëntie van
drogestofredistributie, de opname van mineralen (K, Ca,N),de kropproduktie en visuele
kwaliteitskenmerken, tijdens langdurig forceren van grote en kleine wortels.
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exp

9

factoren

N-gehalte, bewaring,

bewa
-ring
(w)

perio
-de
(m-j)

forceertijd (d)

16,22,28

6

CC)

voeding,
(xHoagland)

18

1/16,1/8,

analyse

1/4, 1/2

cortex/stele

temper
-atuur

temperatuur, voeding

opmerkingen

wortel
10

idem

18

idem

15

idem

idem

invloed van het stikstofgehalte van dewortel, bewaarduur/temperatuur en voeding op de
redistribute van inhoudstoffen (koolhydraten en eiwitten) uit verschillende delen van de
wortel (cortex, stele), de efficiëntie van drogestofredistribuée, de kropproduktie en visuele
kwaliteitskenmerken, tijdens forceren.
11

teeltlocatie (regio's),
teeltomstandigheden

1

/2

21

15

Nutri-

analyseN-

flora-t

gehalte,
koolhydraten

invloed vanteeltlocatie (verschillende regio's) en -omstandigheden (praktijk) op
worteleigenschappen, de kropproduktie en kropkwaliteit.
12

teeltlocatie (regio's),

1,7

24,21

16, 15

teeltomstandigheden

Nutri-

analyse N-

flora-t

gehalte,
koolhydraten

invloed vanteeltlocatie (verschillende regio's) en -omstandigheden (praktijk) op
worteleigenschappen, de kropproduktie en kropkwaliteit.

Deresultaten van devolgende twee experimenten zijn niet volledig uitgewerkt enworden in
dit verslag niet verder beschreven.
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factoren

bewa

perio

forceer-

temper

voeding,

-ring

-de
(m-j)

tijd (d)

-atuur

(xHoag-

CC)

land)

(w)
13

ras, teeltlocatie,

1-7

22

20-15

teeltperiode,

opmerkingen

Nutriflora-t

bewaring
invloed van ras,teeltlocatie, rooitijdstip en bewaarduur op de chemische samenstelling van
dewortel (koolhydraten, eiwit), de drogestofredistributie, de kropproduktie en de
kropkwaliteit.
14

N-gehalte,
wortelmaat,

15

20, 22,24

15

1/16,1/8,
1/4, 1/2

teeltlocatie
invloed van het stikstofgehalte van de wortel en devoeding op de redistribute van
drogestof, de efficiëntie van drogestofredistributie, de kropproduktie en -vorm,tijdens
forceren van zowel grote alskleine wortels afkomstig van verschillende teeltlocaties.

19

3. Resultaten vande experimenten
Indit hoofdstuk zullen de resultaten van de afzonderlijke experimenten, of van seriesvan
experimenten die met hetzelfde doel zijn opgezet, besproken worden. De experimenten
worden zoveel mogelijk in chronologische volgorde behandeld,tenzij dit de verbanden
tussen experimenten te veel doorkruist. Ingeval de resultaten een herhaling zijn van resultaten invoorgaande experimenten, zullen dezewel vermeld worden, maar niet meer gedetailleerd worden behandeld.
opmerking: Degegevensbetreffende deversestof- endrogestofproduktie,deredistributievan
drogestof(bestanddelen) endemineralenopnameworden meestaluitgedrukt ing/gw*,
wat betekent dat zezijn berekend pergram worteldrogestof vóórforceren(w*). Inde
gevallendatzeberekendzijnperwortel wordt dat aangegevenalsg/w..

3.1. Invloed van de wortelmaat en de sterkte van de voedingsoplossing op de
kropproduktie (experiment 1)
Dit eerste experiment werd uitgevoerd met alsdoel om deforceerinrichting tetesten en een
globale indruk te krijgen van devariatie in kropproduktie en de relatie met het wortelmateriaal en de forceeromstandigheden.
Dewortels van het ras'Faro' waren niet allemaalvan het zelfde gewicht. De gebruikte
wortels hadden een drooggewichttussen de 30en75 g, met een enkele uitzondering van 80
of 90g.Zowel na 18alsna 25 dagen forceren bleek de gevormde hoeveelheid kropdrogestof
een rechtevenredig verband te vertonen met het oorspronkelijke wortelgewicht (Fig.3.1.1).

Hoagland
y=-0.58+0.25x r= 0.89
y=-1.1+0.23x r= 0.95
y=1.41 +0.15x r=0.48
y=-2.61+0.22x r= 0.91

60
wortel(g ds/w)

100

Figuur 3.1.1. Kropproduktie (drogestof) perwortel na25dagenforcerenvan
wortels met eenverschillende gewicht, bij 15°Cenverschillende
concentratiesvan eenHoagland voedingsoplossing
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Elke 10gram extra drogestof in dewortel levert ca.2,5g extra kropdrogestof op. Bij een
sterker verdunde voedingsoplossing was de hoeveelheid gevormde kropdrogestof geringer,
ca. 3,5 g dsminder bij leidingwater dan bij volledige Hoagland-oplossing (50 g dswortel),
maar de relatie met het wortelgewicht bleef vrijwel hetzelfde. Alleen de resultaten bij 1/4
Hoagland weken af: hoewel de gemiddelde hoeveelheid gevormde kropdrogestof wel
kleiner was dan bij 1/2Hoagland en groter dan bij leidingwater, was niet dezelfde relatie
met hetwortelgewicht waar te nemen.
Het drogestofgehalte van de kroppen was min of meer gelijk bij kleine en grote wortels,
maar was lager bij een hogere concentratie van de voedingsoplossing, ca.70en 50 mg/g bij
respectievelijk leidingwater en volledige Hoagland-oplossing. Dekropproduktie (versestof)
nam dan ook sterker toe dan de drogestof, naarmate de voedingsoplossing geconcentreerder
was (zie Fig.3.1.2).

Hoagland
-4- 1
- 2 - 1/2
—v- 1/4
-0- 0

60

wortel(gds/w)
Figuur 3.1.2. Kropproduktie (versestof) per wortel na 25 dagen forceren van
wortels met een verschillende gewicht, bij 15"C en verschillende
concentraties van een Hoagland voedingsoplossing

Integenstelling t o t bij de drogestofvorming leveren wortels met 1gram extra drogestof op
een Hoagland voedingsoplossing 5g extra verse krop op,terwijl ze op leidingwater maar 3 g
extra opleveren.
Hoewel deverschillen in kropproduktie wat minder extreem waren,waren ook al na 18dagen forceren dezelfde relaties met wortelgewicht en sterkte van de voedingsoplossing waar
te nemen. Door het geringe aantal tijdstippen waarop gemeten waswaren geen duidelijke
verschillen waar te nemen bij forceren bij 12of 15°C.
Het isvan belang bij dit experiment de opmerking te plaatsen dat aan het einde van forceren
gedurende circa 8 uren de forceerruimten regelmatig open zijn geweest, zodat door invallend TL-licht de kroppen enigszins groen waren verkleurd. Bovendien werd in dit experiment
devoedingsoplossing niet ververst tijdens forceren,waardoor infeite geen sprake isvan een
concentratie, maar van een gift van de voedingsoplossing. Dit heeft tot gevolg gehad dat de
voedingsoplossingen (voor een groot deel) werden uitgeput.
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3.2. Invloed van de wortelmaat en de concentratie van de voedingsoplossing op de
kropproduktie en kropvorm gedurende forceren (experiment 2)

Omdat in de praktijk in de loop van het seizoen een lagere forceertemperatuur wordt
gebruikt om de compenseren voor de langere bewaarperiode van dewortels, werden in de
experimenten ook 2verschillende temperaturen aangehouden. Intwee opeenvolgende
experimenten was altijd ééntemperatuur hetzelfde, om de resultaten te kunnen vergelijken.
Hiervoor ishet nodig te weten inwelke groeistadia de kroppen worden vergeleken. In dit
experiment werd onderzocht hoe de kropontwikkeling gedurende 30dagen forceren verloopt, met alsdoel nate gaan inwelk groeistadium de kroppen normaliter worden geoogst,
en wanneer factoren alsvoeding enwortelmaat een duidelijke invloed (gaan) uitoefenen.
Inde eerste 10dagen van het forceren van wortels van het ras'Faro' bij eentemperatuur van
12°Cwas de kropgroei gering, maar nam vervolgens sterk toe tot 20 dagen (Fig.3.2.1).
Tussen20 en 24dagen blijft de kropgroei redelijk constant, maar na 24dagen neemt de
kropgroei iets af. Eenmaximale kropproduktie isechter na 30dagen nog niet bereikt, terwijl
in de praktijk bij dezeforceertemperatuur na ca.24dagen wordt geoogst.

<>10d
tijd (d)
Figuur 3 . 2 . 1 . K r o p p r o d u k t i e (versestof) per w o r t e l g e d u r e n d e
30 d a g e n f o r c e r e n bij 12°C en verschillende
concentraties v a n een H o a g l a n d voedingsoplossing

0.4
o.e
Hoagland

Hoagland
-o- 1/8 - • - 1/2
-D- 1/4 - » - 1

Gedurende de eerste 15dagen was de hoeveelheid verse krop hetzelfde bij forceren op alle
voedingsoplossingen (Fig.3.2.1). Na20 dagen forceren was de kropproduktie bij de volledige
en 1/2Hoagland voedingsoplossing nog steeds gelijk, maar bij 1/4 Hoagland wasde kropproduktie lager en bij 1/8 Hoagland nog lager. Na24dagen was de kropproduktie ook lager
naarmate de voedingsoplossing minder geconcentreerd wasdan 1/2, maar de volledige voedingsoplossing leverde nu ook een geringere kropproduktie dan 1/2Hoagland oplossing. Dit
was ook na 30 dagen het geval:nu bleek zelfs de kropproduktie bij 1/2 Hoagland niet meer
hoger dan bij 1/4 Hoagland.
Min of meer hetzelfde patroon alsbij de produktie van verse krop waste zien bij de vorming
van kropdrogestof (Fig.3.2.2).Opvallend was dat de kropdrogestofvorming minder leek af te
nemen aan het einde van de forceerperiode, behalve bij de hoogste concentratie. Wanneer
we de drogestof-curve met de versgewicht-curve vergelijken, zien we dat het drogestofgehalte van de krop in het begin van het forceren relatief hoog isen na 15dagen begint af te
nemen.
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Figuur 3.2.2. K r o p p r o d u k t i e (drogestof) per w o r t e l g e d u r e n d e
30 d a g e n f o r c e r e n bij 12°C en verschillende
concentraties v a n een H o a g l a n d voedingsoplossing

Hoagland
-o- 1/8 - • - 1/2
- O 1/4 -«- 1

Hoewel de verschillen inde hoeveelheid gevormde kropdrogestof tussen de verschillende
concentraties voedingsoplossingen geringer waren dan in deverse kropproduktie leken ze al
wel eerder opte treden (Fig.3.2.2). Deremmende invloed van de hoge concentratie van de
voedingsoplossing aan het einde vande forceerperiode bleek op de drogestofvorming nog
sterker te zijn dan op deversgewichtproduktie: ook bij 1/2Hoagland wasde hoeveelheid
gevormde kropdrogestof al geringer dan bij 1/4 Hoagland.
Tijdens forceren bij 10°Cwas zowel deverse- alsdrogestofproduktie van de krop geringer
dan bij 12°C. Devorming van kropdrogestof nam veel geleidelijker toe, en zelfst o t 30 dagen
forceren (Fig.3.2.3). Dit gold overigens ook voor de verse kropproduktie.
Tochwas hier na 24 dagen forceren aleen geringere kropgroei waar te nemen bij 1/8
Hoagland,en eveneens een licht remmende werking van de onverdunde en 2x verdunde
voedingsoplossing op de vorming van kropdrogestof na 30 dagen forceren. Deverse kropproduktie was na 30 dagen nog steeds gelijk bij de verschillende voedingsoplossingen,
behalve een lagere produktie bij 1/8 Hoagland.

10

20
tijd(d)

Figuur 3.2.3. Kropproduktie (drogestof) per wortel gedurende
30 dagen forceren bij 10°C en verschillende
concentraties van een Hoagland voedingsoplossing
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-O- 1/4-m-1
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Zoalsook in het voorgaande experiment (zie 3.1) leverden kleinere wortels een geringe
kropproduktie. Aangezien in dit experiment op verschillende tijdstippen de hoeveelheid
kropdrogestof werd gemeten, konden de verschillen in kropontwikkeling tussen wortelmaten gedurende een langeforceerperiode onderzocht worden. Dewortels die in dit experiment gebruikt zijn varieerden ingewicht van 20tot 70 g drogestof. In Fig.3.2.4.staan de
relaties (lineaire regressie-lijnen) tussen het wortelgewicht en de kropproduktie weergegeven
(devolledige resultaten zijnte vinden in bijlage 2).Na 10dagen forceren op 1/4 Hoagland
voedingsoplossing waser geen verschil in kropproduktie tussen kleine en grote wortels, en
ook na 15dagen produceerden kleine wortels nog weinig minder kropdrogestof dan grote
wortels.

wortel(g ds/w)
Figuur 3.2.4. Lineaire relatie tussen kropproduktie (drogestof) per
wortel en worteldrooggewicht, na verschillende
perioden vanforceren bij 12°Cen 1/8 of 1/4 Hoagland

Hoagland
1/8
1/4

Pasnâ 15dagen forceren,wanneer de kropgroei sterk toenam, bleef de kropproduktie bij
kleine wortels achter. Dit bleef zot o t het eind van deforceerperiode van 30 dagen.
Al eerder in deze paragraaf isgemeld dat de concentratie van devoedingsoplossing gedurende de eerste 15dagen geen invloed hadop de kropproduktie. Dit bleek voor alle maten
wortels te gelden,want de relatie tussen kropproduktie enwortelmaat was in deze periode
hetzelfde. De lagere kropproduktie na 15dagen bij 1/8Hoagland trad in sterkere mate bij
de grote wortels op.
Aangezien de variatie in kropvorming in de praktijk niet alleen de kropproduktie betreft,
maar dat vooral dewisselende kwaliteit problemen oplevert, werden in dit experiment aan
individuele kroppen ook een aantal metingen verricht die betrekking hebben op devorm.
Delengtegroei van de kroppen bleek vrijwel hetzelfde patroon te volgen alsdetoename in
verse stof gedurende 30dagen forceren (Fig.3.2.5.A). De lengtegroei van de krop nam tot 20
dagen forceren sterker toe,waarna de groei langzaam minder werd.Ook op de lengtegroei
had een lage concentratie voedingsoplossing pasna 15dagen eengeringe remmende
invloed.
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tijd(d)

tijd(d)
Hoagland

Figuur 3.2.5. A: Lengtegroei (L)van de krop en B:relatieve lengte van de pit
(Lp) gedurende 30 dagen forceren bij 12°C en verschillende
concentraties van een Hoagland voedingsoplossing

-O- 1/8-O- 1/4-

Devolledige voedingsoplossing had aan het einde van de forceerperiode eveneens een
beperkte lengtegroei tot gevolg.
Degroei van de pit liep echter niet parallel aan de kropgroei. In het begin van het forceren,
wanneer het groeipunt begon uit te lopen,was er nog geen meetbare pit aanwezig, alleen
een aantal smalle blaadjes met een lengte van ca.2 cm. Ineerste instantie groeiden de
bladeren verder uit. Na 10dagen forceren bij 12"Cwaren de bladeren al bijna 3x zo lang
geworden,terwijl de pit nog korter dan een centimeter was. Hierna ging de pit steeds sneller
groeien. Dit had tot gevolg dat de pitlengte een relatief steedsgroter deel van de kroplengte
besloeg (Fig.3.2.5.B).
Terwijl de kropgroei aan het eindevan deforceerperiode wat geringer werd en ook de
kroplengte minder sneltoenam, bleef de pit gewoon doorgroeien. De pitlengte werd de
eerste 20 dagen niet beïnvloed door de concentratie van devoedingsoplossing, maar bleef
daarna t o t aan het einde van de forceerperiode sterk achter bij 1/4 of 1/8 Hoagland voedingsoplossing.Veel sterker zelfs dan de kroplengte, zodat ook de relatieve pitlengte in deze
laatste 10dagen van de forceerperiode wat geringer was bij de lage concentraties voedingsoplossingen.
Naarmate de krop groter werd, nam niet alleen de lengte maar ook de diameter proportioneeltoe, zodat de verhouding tussen diameter en lengte van de krop redelijk constant bleef
gedurende 30 dagen forceren (Fig.3.2.6.A). Deconcentratie van de voedingsoplossing had
geen duidelijke invloed op de verhouding tussen diameter en -lengte. Hoewel de kropvorm
qua lengte en diameter gedurende het forceren redelijk constant bleef wasdat niet het geval
voor de geslotenheid van de krop. Inhet begin van het forceren stonden de blaadjes wat
naar buiten enwas de diameter van detop van de krop groter dan de middendiameter.
Gedurende de eerste 20 dagen vanforceren werd de bladstand geleidelijk wat verticaler,
waardoor detop- en middendiameter van de krop min of meer gelijk werden (Fig.3.2.6.B).
Vervolgens begon de krop zichte sluiten, zodat na 24dagen detopdiameter nog slechts de
helft van de middendiameter bedroeg. Inde daaropvolgende dagent o t aan het einde van de
forceerperiode werd geen verandering in dezetoestand waargenomen.
Gedurende de eerste 20 dagen waser geen invloed van de concentratie van devoedingsoplossing op de bladstand waar te nemen.Alleen het sluiten van de krop in de daaropvolgende
periode leek iets sterker te zijn bij de meer verdunde voedingsoplossing.

1/2
1

25

tijd(d)
Figuur 3.2.6. A: Verhouding tussen diameter (D) en lengte (L) en
B:verhouding tussentop- (Dt) en middendiameter (D) van de
krop gedurende 30 dagen forceren bij 12°Cen verschillende
concentraties van een Hoagland voedingsoplossing

tijd(d)
Hoaqland
-o- 1/8 -•- 1/2
-D- 1/4-•- 1

Evenals bij de verse- en drogestofproduktie, werden tijdens forceren bij 10°C dezelfde patronen in het verloop van deverschillende aspecten van de kropvorm waargenomen, zij het wat
geleidelijker dan bij 12°C.Ook de relatiestussen kropdiameter en -lengte'entussen pit- en
kroplengte vertoonden hetzelfde verloop.Alleen de verhouding tussentop- en middendiameter volgde bij 10°Ceenwat afwijkend patroon:Gedurende de eerste 20dagen forceren
bleef detopdiameter vrijwel constant groter dan de middendiameter, waarna de krop zich
ging sluiten en detop/middendiameter verhouding bleef afnemen tot het einde van de
forceeperiode.
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3.3. Invloed van de forceertemperatuur en de concentratie van de voedingsoplossing op de kropproduktie en kropvorm gedurende een lange periode van
forceren (experiment 3)

Inhet voorgaande experiment (zie 3.2) werd reedsop verschillende tijdstippen gedurende
eentot 30dagen verlengde experimentele forceerperiode de kropvorming gevolgd om de
verschillende groeistadia te kunnen onderscheiden.Aan het einde van deze forceerperiode
bleek de kropgroei wel wat afte nemen, maar een maximale kropproduktie was nog niet
bereikt. Bij een lagere forceertemperatuur wasde groeisnelheid van dekrop aan het einde
van deforceerperiode zelfs nog onveranderd.Om de verschillende groeistadia wel te kunnen
onderscheiden, en bovendien bij verschillende temperaturen, werden wortels van het ras
'Flash' geforceerd gedurende eentot 38 dagen verlengde periode bij zowel 18als 15°Cop
1/4 of 1/8Hoagland voedingsoplossing. Naar aanleiding van de in experiment 1en 2gevonden relatie tussen kropproduktie enwortelgewicht wordt de kropproduktie nu weergegeven
per gram worteldrogestof, aangezien ook in dit experiment gebruik isgemaakt van wortels
met een uiteenlopende gewichten van 20tot 80g drogestof.
Deeerste groeifase van de krop verloopt exponentieel, zoals dat in het voorgaande experiment ook werd waargenomen (zie Fig.3.2.1 en Fig.3.2.2),waarna de groei in een lineaire
fase komt. Indit experiment bevond de kropgroei zich op het eerste meettijdstip van 13dagen bij 18°Cal in de lineaire fase,die zichvoortzette t o t ongeveer 22 dagen.Daarna verminderde de groei gestaag, zodat er na38 dagen niet of nauwelijks meer sprakewasvan enige
toename in kropdrogestof (Fig.3.3.1.A).
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Dezedrie fasenworden beschreven door een sigmoïdale curve,die op de meetresultaten is
'gefit' om de invloed vantemperatuur en voedingsoplossing op het verloop van de kropgroei
te beschrijven door middel vantwee variabelen, nl. een 'groeisnelheids'- en een 'remmings'factor. De in de bovenstaande grafiek weergegeven curve voor de kropgroei bij 18°Cen 1/8
Hoagland werd verkregen door alleen de remmings-factor van de curvevoor de kropgroei bij
18°Cen 1/4 Hoagland te verhogen,terwijl de curvevoor de kropgroei bij 15°Cen 1/4 Hoagland werd verkregen door alleen degroeisnelheids-factor te verlagen. Decurve voor de

