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Summary
Inthesummersof 1981, 1983 and 1984,cauliflower was planted in various stages. Physiological
stageswere determined, e.g.theendofthejuvenile
stage,curdinitiation andoptimalharvestdate. Curd
initiationwascorrelatedtothemeantemperature in
theperiod after formingof the 19thleaf. Athigher
temperatures, curdinitiation startedlater.Thenumber of leavesformedbeforecurd initiation showed
highest correlation with the mean maximumtemperature in theperiod betweenformingof the19th
leaf and curd initiation. The length of the curd
growthperiod variedlessthanthelengthof theperiodbetweenplantingandcurdinitiation.
Thelengthof thecurdgrowthperiod could equally
wellbeexplainedbythedateofcurdinitiation asby
thetemperaturesumormean radiation.
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Toetsenvan Chinese kool,resistenttegen knolvoet
TestingofChinesecabbage, resistenttoclubroot
R.Meier,PAGVenH.Pijnenburg,ROCNoord-Brabant

Inleiding

Kasproeven

Eind 1986 zijn op het PAGV le Lelystad twee
Chinese kool-hybriden (geleverd door de Japanse
zaadfirma Takii) in de kas getoetst op resistentie
tegen knolvoet (Plasmodiophora brassicae). De resultaten waren veelbelovend,zodat inde herfstvan
1987 op de proeftuinen Noord-Brabant en NoordLimburgveldproeven aangelegdzijnop"vannature"
doorknolvoet besmettegrond.

Proefopzet
De Chinese kool werd gezaaid in plastic bloempotten, gevuldmetpotgrondvermengd metfijngeslagen
knolvoetknollen (afkomstig van de proeftuin
NoordLimburg). Per pot werden 10-15 zaden gezaaid. De grond werd constant vochtig gehouden,
terwijl de luchttemperatuur 's nachts circa 15°C en

175

Tabel 117. Opzet van het knolvoetonderzoek bij Chinese kool;Lelystad.
Table117. Layoutof theclubrootresearch withChinesecabbage; Lelystad.

aantal potten/hybride:
potmaat (Thovadec) :
manier vanwatergift :
zaaidatum
beoordelingsdatum :

experimentI

experiment II

6
10cm
potten inschotel gevuld metwater
10december 1986
10februari 1987

5
12cm
potten op natte viltmat
8 april 1987
21 mei 1987

overdag circa 20°C bedroeg. Per etmaal werd 12
uur "licht" gegeven. De gebruikte Chinese kool-hybriden zijn: Kukai 65, Kukai 70 en ter referentie als
vatbaar rasOsiris (WR60).

Brabant (Breda) enNoord-Limburg (Meterik).Alsobjecten werden de Chinese kool-hybriden Kukai 65,
T-1 (70), T-2 (75) en ter referentie Winter Queen
(zeer vatbaar) genomen. Kukai 65 = F1 Chorus;
Kukai70=T-l(70);T-2 (75)=FlHarmony.

Waarnemingenenresultaten
Tabel 118. Percentage aangetaste Chinese kolen.
Table118. Percentageof clubroot diseasedChinesecabbages.
object
Osiris (WR60)
Kukai65
Kukai 70

Exp.I

Tabel 119. Opzet van het knolvoetonderzoek bij
Chinese kool; Bredaen Meterik.
Table119. Lay out of theclubrootresearchwith
Chinesecabbage;BredaandMeterik.

Exp.
%

51
2
3

50
2
5

% =percentage aangetaste planten

locatie
Breda
plantafstand
zaaidatum
plantdatum
beoordelingsdatum:

28x32cm
28juli 1987
19aug. 1987
11nov. 1987

locatie
Meterik
40x50cm
31juli 1987
14aug. 1987
22okt. 1987

Waarnemingenenresultaten
Daar de watervoorziening zowel in experiment fals
in experiment II in de tweede respectievelijk derde
week onvoldoende was, is de grond in de potten
ééndagtedrooggeweest. Ditzoukunnenverklaren
waarom de vatbare Chinese kool niet voor 100%is
aangetast. Uit bovengenoemde aantastingscijfers
blijkt, dat de geteste Chinese kool-hybriden een
grotematevanresistentie bezittentegenknolvoet.

Veldproeven
Proefopzet
DeproevenzijnaangelegdopdeproeftuinenNoord-
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Het wortelstelsel van de planten is beoordeeld op
(met op het oog zichtbare) knolvoetknollen. Intabel
120 zijn de aantallen aangetaste planten weergegeven.
De besmettingsgraad van de grond in Meterik was
laag. In Breda wordt, speciaal voor het onderzoek
naar de bestrijding van knolvoet, de reeds aanwezige infectiegraad van een stuk grond op peil
gehouden, door er ieder jaar vatbare koolgewassen
op te kweken. De besmettingsgraad is hier ook erg
hoog.

Tabel 120. Aantal enpercentage door knolvoet aangetaste Chinese kolen.
Table 120. Numberandpercentage ofclubrootdiseased Chinesecabbages.
-

Breda
+/-

++

%

0,7
Kukai 65
1*
148
0
0,7
T-1 (70)
1
0
150
3"
2
T-2 (75)
153
0
Winter Queen
2
158
100
0
= geen knolvoet aantasting
+/- = 1 knolvoet-knobbel
+ = 2of3 knolvoet-knobbels
++ = zware knolvoet aantasting
% = percentage door knolvoet aangetaste planten

-

Meterik
+
++

%

90
0
0
0
90
0
0
0
90
0
0
0
78
2
13
10
=deze plantwas van eenafwijkend type
=twee plantenwaren van een afwijkend type

Conclusie

Summary

De getoetste Chinese kool-hybriden, diein Japan
resistent zijn tegen knolvoet, blijken ook voor dein
Nederland voorkomende knolvoetpopulatie resistent
te zijn. Daar knolvoet tot op heden niet te bestrijden
is, zijn deze resistente rassen een waardevol werktuig inde strijdtegendeze,voor de koolteelt,desastreuzeziekte.

In greenhouse andfieldexperiments two clubrootresistant Chinese cabbage hybrides, F1 Chorus
and F1Harmony (Takii& co., Ltd.), were tested on
soil that was very heavily contaminated with clubroot (Plasmodiophorabrassicae). Apart fromafew
(mostly) deviated plants, these hybrides were not
affectedbyclubroot.
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