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Summary
Bracting (i.e. bracts of theinflorescence growing
through thesurface of the curd) isa serious problem in commercial growing of cauliflower. Ethe-

phon enhanced bracting; anapplication was most
effective when nearlyalltheplants inthe crop had
initiated a curd. When ethephon was applied 7 to
10 days later theeffect diminished again anditwas
alsosmall whenapplied whenonlya fewcurds had
been initiated,bracting increased continuously over
the applied range (0to 960 mg 1-1) ofconcentrations. There wasan interaction with temperature
during the early curd growth. Higher temperatures
increasedtheeffectivenessofethephon.
After an ethphon application significant differences
between cultivars were observed in theextentof
bracting. Forscreening cultivar differences in resistanceagainsbracting,an ethephonapplication(240
mg 1-1) when nearly allplants had initiated acurd,
appeared tobebest.

Onderzoeknaarde optimalebewaringvan Chinesekool
Research tothe optimalstorage ofChinese Cabbage
ing.C.A.Ph.vanWijk, PAGVening.J.Jeurissen, ROCNoord-Limburg

Inleiding
DeresultatenvandebewaringvanChinese koolzijn
indepraktijkvanjaar totjaar, envantgindertottuinder,wisseld.Oorzaken zijn massaverlies, schoningsverlies door roten geel blad, aantasting door zwakteparasieten ennerfbruin. Naast bewaarduur heeft
onder andere hetweer voorafgaand aandeoogst
invloed op het bewaarresultaat (Weichmann, 1983).
Verderwordt verwachtdatde rijpheidendebewaarmethode het resultaat beïnvloeden. Uit proeven van
het Sprenger Instituut bleek CA-bewaring een positief resultaat opte leveren,doordat het fysiologische
probleem 'nerfbruin' met deze methode voorkomen
werd. Tevens kwam het produkt uitde CA-bewaring
groener te voorschijn vergelijking met de'normale'
bewaring. Ditresultaat was gevonden met proeven
opkleineschaal.
Ter verbetering van het bewaarresultaat iseen aantal factoren datdebewaring beïnvloed oppraktijkschaal nader getoetst. Daartoe werd in 1986 door
het PAGV in samenwerking metROC Noord-Limburg en het Sprenger Instituut onderzoek gestart.
Getoetstwerden:de invloedvande rijpheid(percentagevulling) vandekoolbij inslag,debewaarmetho-
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de (CA-bewaring en 'normale' bewaring),de bewaarduur ende plantdatum. Teronderkenning van de
jaareffecten werd deproef gedurende drie jaar uitgevoerd. Behalve detoetsing van hetresultaat aan
het eind van de bewaring iserook een toetsing uitgevoerd ophoudbaarheid indenabewaring.

Uitvoering
Deproeven zijn uitgevoerd inde seizoen 1986/1987,
1988/1989 en 1989/1990. Hetprodukt voor bewaring werd geteeld op ROC Noord-Limburg (zand)en
het PAGV (zavel),TeLelystadzijnsteedstwee plantdata gehandhaafd,teweten begin augustus en half
augustus. In Meterik werd alleen detweede plantdatum getoetst. Bij inslag is het produkt vandrie
verschillende rijpheden geoogst. Het verschil tussen
de oogsten varieerde van 3-7 dagen afhankelijk van
degroeisnelheidvanhetgewas. Eris naar gestreefd
omte oogsten bij80,90 en 100%vulling.Het eerste
jaar isdeproef uitgevoerd met derassen Osirisen
Kingdom '65. Daarna alleen metKingdom '65.De
bewaring van hetprodukt van beide herkomsten is
steeds centraal uitgevoerd. De bewaarduur varieer-

systemen was de bewaartemperatuur 0tot +1°C en
de RV >90%. In 1988 is het produkt van herkomst
Meterik bij de eerste uithaaldatum geheel geruimd
vanwegedeslechtekwaliteit.

devan50-150dagen,afhankelijk van inslagmoment
en uithaaldatum. De CA-bewaring is uitgevoerd bij
0,5%COsen 2%0 2 ; bij de normale bewaring isde
luchtsamenstellingnietveranderd.Voorbeidebewaar-

Tabel 136. Invloedvande bewaarmethoden en het ras op het percentage nerfbruin nabewaring en het
percentage nerfbruin nanabewaring.
Table136.Influenceof thestoring-methodand varietyat thepercentage 'browningnerves' afterstoring
andaftershelflife-simulating.
bewaarmethode

ras

normaal
CA

Kingdom '65
Kingdom '65

normaal
CA

Osiris
Osiris

percentage
nerfbruin

percentage nerfbruin
nabewaring*)

0,0
0,2

0,0
0,0

30,7
29,8

32,3
15,0

*) inprocenten kwaliteit Iprodukt uit bewaring
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Fig.22. Resultaat bewaring per bewaarduur.
Fig.22. Resultofstoringperstoring-period.
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Resultatenendiscussie
De resultaten zijn veelal uitgedrukt in gewichtspercentage gaaf produkt na bewaring. Zowel produkt
dat kwalitatief goed, maar bleek, als produkt dat
groen uitdebewaringkwam,valtdaaronder. Omdezecijfers voor de praktijk meerte latenaanspreken,
zijn ze soms omgerekend naar ton per ha, waarbij
een reële inbrengvan64ton per haaangenomen is
(=40.000 planten van2kg met eeninbrengpercentage van 80%). Waar nodig is een uitsplitsing gemaaktvanhetpercentagegroenprodukt.

beide bewaarmethoden van de tweede planting
(plantingtussen9en 16augustus).Bijdeze planting
wordt het gewas tijdig oogstrijp en wordt niet te
vroeg binnengebracht. De bewaarduur bepaalt voor
meer dan 50% het bewaarresultaat. De spreiding
tussen de gewichtspercentages bij gelijke bewaarduur is groot. Het gemiddeld bewaarpercentage
loopt terug van circa 65% bij 60 dagen bewaring
naar gemiddeld 45%bij 130dagen bewaring. Daarmeewordt een uithaaldatum van begin februaribereikt. Het niveau van 50% bewaarverlies werd bereiktbij 100dagen=13wekenbewaring.

Invloed rassenkeuze

Invloed bewaarmethode

In 1986/1987 waren twee rassen in de proevenopgenomen. BijOsiris beperkte CA-bewaring indenabewaring de nerfbruinaantasting aanzienlijk, zoals
tabel 136 aangeeft. Het ras Kingdom '65 bleek in
beide bewaringssystemen nagenoeg vrij te blijven
van nerfbruinaantasting. Door eenjuiste rassenkeuzeblijktdushetprobleemvannerfbruinvermedente
kunnen worden. Kingdom '65 heeft, naast tolerantie
voor nerfbruin,ookeenredelijke bewaarbaarheid.In
de praktijk wordt dit ras momenteel het meest gebruiktvoorbewaring.

Het verschil tussen de beide bewaarmethoden gemiddeld over alle andere factoren is niet significant.
Normale bewaring lijkt bij een korte bewaarduur
zelfs eenhoger gewichtspercentage gaaf opteleveren. Daarnaast makendeextrakostenvanbewaring
alsmede geringere mogelijkheden van toezicht op
het bewaard produkt, CA-bewaring minder aantrekkelijk (ziefiguur23).

Invloedbewaarduur
Infiguur 22 isgemiddeld over dedrie proefjaren het
verband weergegeven tussen bewaarduur en geWh
wichtspercentage gaaf van beide proefplaatsen en

Gewichtspercentagegroen
Intabel 137is hetaandeelvan hetgroen produkten
bleek produkt per bewaarmethode weergegeven.
Het aandeel groene kolen bij CA-bewaring is aanzienlijkenbetrouwbaar hogerdanbijdenormalebewaring. Daarpasin 1989/1990voor heteerstopeen
belangrijke veiling voor bewaarde Chinese kool het
kwaliteit Iprodukt van groen en bleek gescheiden is

Tabel 137.Verhouding kwaliteit Iprodukt groen en bleek nabewaring.
Table137. Divisionquality I 'green'and quality I 'pale'product.
bewaarmethode
CA
normaal

kwaliteit Igroen
% =t/ha

kwaliteit Ibleek
% =t/ha

totaal kwaliteit I
% =t/ha

47 =29,9
42 =26,6

6 =3,6
9 =5,8

52 =33,5
51 =32,4

Tabel 138. Resultaat nabewaring per proef.
Table138. Resultofshelflife-simulatingper trial
bewaarmethode

CA-bewaring
normale bewaring

•year.

gewichtspercentage verkoopbaar ')
1989
1986
1988
81
83

44
48

46
21

isteedsvan uithaalgewicht; in 1986en 1988 nanaschoning, in 1989zonder naschoning
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gemiddeld
57
51
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Fig. 23. Resultaat per bewaarmethode.
Flg. 23. Result of storing per storingsmethods.

geveild, kan nog geen betrouwbare uitspraak over
hetprijsverschilgedaanworden.
Nabewaring
Degegevens vande nabewaring zijn perjaaropgenomen in tabel 138. Het eerste jaar is gedurende
één week nabewaard bij 15°C. De twee laatste
proefjaren is gedurende 10 dagen bij 10°C nabewaard.
Het niveauverschil kan verklaard worden door de
langere bewaarduur en mindere kwaliteit van inbreng in 1988 en de andere methode van beoordelingin1989.
Denabewaringgeeft bijbeidebewaarsystemen achteruitgang van de kleur te zien. Uiteindelijk bleef de
kleur van het uit CA-bewaring afkomstige produkt
groener dan dat uit de normale bewaring. De uitval
door rot verschilde in de nabewaring tussen"beide
systemenweinig.

Invloedvandeproefplaats
Verschil in resultaat als gevolgvande proefplaats is
vermeld in tabel 139. De gegevens zijn weergegeven over de jaren 1988 en 1989. Het jaar 1988 is
achterwege gelatenvanwegeeenkortere bewaarduur
te Meterik. Naast de gewichtspercentages gaaf zijn
ookdetonnenper havermeld.
Zoals uittabel 139blijkt,isereenklein maarconsequentbeterbewaarresultaat vanhetproduktafkomstig van Lelystad. De verschillen zijn niet significant.
Naast de grondsoort zijn ook weersfactoren van
invloedophetresultaat perproefplaats.
Jaarinvloed
Tabel 140geeft een beeldvan dejaarinvloed opde
bewaringvan Chinese kool.Omdattussen de proefplaatsen per jaar wel aanzienlijke verschillen optre-
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Tabel 139.Gewichtspercentage gaaf van ingebracht produkt per proefplaats en t/ha bij een aangenomen inbrengvan 64t/ha.
Table139.Weightpercentages quality I of stored product per trialplace and theyield, supposing that
64t/ha wasstored.
grond/proefplaats
zand - Meterik
zavel - Lelystad

1986
% =t/ha
51,2=32,8
52,8 =33,8

gemiddeld

52,0 =33,3

1989
% =t/ha

gemiddeld
% =t/ha

43,0 =27,5
56,3 =36,0

47,1 =30,1
54,6 =34,9

49,7 =31,8

50,9 =32,5

Tabel 140.Gewichtspercentage gaaf van ingebracht produkt perjaar per proefplaats.
Table140.Weightpercentagesquality 1ofstoredproductperyear andper trialplace.
grondsoort

1986
%

zand - Meterik
zavel - Lelystad

1988*)
%

1989
%

48,5

43,0
56,3

51,2
52,8

*) Produkt van herkomst Meterik is bij de eerste uithaaldatum geheel geruimd vanwege de slechte
kwaliteit

den, istermogelijke verklaring het verloop van het
weer tijdens de veldgroei weergegeven intabel 141.
Het weerbeeld isvastgelegd aan dehand van gegevens over regenval,temperatuur enstraling.
Het weer tijdens de veldgroei is waarschijnlijk de
grootste oorzaak van dejaarlijkse wisselvalligheden.
Uit de weersgegevens van beide proefplaatsen blijkt
dat in 1988 eenrelatief hoge temperatuur samen
ging met veel neerslag. Deze neerslag viel in de periode kortvoor deoogst.
Dat jaar werd een duidelijk hogere aantasting van
natrot (Erwinia) geconstateerd. Ditkantot een grotere verspreiding vande natrot bijgedragen hebben.
De bewaarbaarheid metname van hetprodukt uit

Meterik was in 1988derhalve matig.
Invloed oogsttijdstip
De bewaarresultaten vande drie oogsttijdstippen
(80, 90en100% vulling) zijn weergegeven intabel
141. Hettweede enderde oogsttijdstip verschillen
wat resultaat betreft weinig van elkaar. Na bewaring
bleef ervan deeerste oogst wel aanzienlijk minder
over. Ditkomt door het eerder slap worden vanhet
produkt, alsmede door het grotere deel van het ombladdatverwijderdwordt bijeen minder gevulde kool.
Vanjaar totjaar verschilt het gemiddeld gewicht van
dekool bijeen bepaalde vullingsgraad. In sommige

Tabel 141. Weergegevens perjaar enper proefplaatstijdens degroei op het veld.**
Table141.Weatherdatasperyear andper trialplaceduring thegrowing-period.
weergegevens

neerslag (mm)
gem.temperatuur (°C)
straling (kJ/cm2)

1986

1988

1989

L

M*

L

M

L

M

106
12,4
60,9

129
12,5
62,0

184
15,1
57,6

144
14,9
61,8

104
14,7
62,4

113
14,8
70,7

L =Lelystad,M= Meterik
Voor Meterik is wat neerslag betreft registratiepunt Sevenum gebruikt; voor temperatuur en straling
registratiepunt DeBilt
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Tabel 142.Gewichtspercentage gaaf nabewaring per oogsttijdstip en per proefplaats in 1986en 1989.
Table142.Weightpercentagesquality Iafterstoringper harvesttime andtrialplace in 1986and1989.
1986

oogsttijdstip
L
oogst1
oogst 2
oogst3
gemiddeld

1989
M*
43,7
58,0
51,7
51,2

46,8
52,2
55,2
51,4

gemiddeld
M

L

32,7
46,7
49,5
43,0

48,0
52,9
52,0
51,0

44,3
52,5
52,6
50,6

Tabel 143.Gewichtspercentages gaaf nabewaring peroogst bijdiverse inbrenggewichten.
Table143.Weightpercentagesquality 1afterstoringper harvesttimeatdifferent weightsofstoring.
inbrenggewicht
>2500 gram
>3000 gram
<1800gram
<2000gram

oogst1

oogst 2

oogst3

32,7

49,1
58,0
53,5
56,8

50,9
57,5

44,4
45,7

jaren is 100% vulling al bereikt bij2 kg, terwijl in
andere jaren dit pas bij3kg het geval is. Daaromis
berekend hoede resultaten zijn bij een hoog inbrenggewicht en een laag inbrenggewicht (zie tabel
143).
Geconcludeerd moet worden, dat bij elkinbrenggewicht de eerste oogst altijd een lager resultaat geeft
dan de tweede of de derde oogst. Deverschillen
tussen beide laatste oogsten zijn niet groot. Inde
praktijk betekent dit, datbijeen gezond gewasde
kool rustig goed gevuld, maar niet overrijp geoogst
kan worden. Een overrijp gewas kenmerkt zich door
het opengroeien van de kop en/of slijtage (geel worden) van de buitenste bladeren. Een gewas dat slijt
als gevolg vanziekte (bijvoorbeeld natrot) is voor
bewaringongeschikt.

naar massaverlies (voornamelijk indroging), verlies
van slap en rot bladen rotte kolen.Alleen in1986 is
er geen splitsing gemaakt tussen bladafval enrotte
kolen.Tabel 144geeftdaarvaneenoverzicht.
Debewaarverliezenwordenvoornamelijkveroorzaakt
door bladafval; ditisrotenslap of verkleurd blad.
Door de grotere ombladen draagt dit procentueel
zwaarder bij aan het verlies dan bijvoorbeeld bij
witte bewaarkool.Om het verliespercentage terugte
dringen, is tussentijds schonen wellicht een mogelijkheid. Tussentijds schonen zal het doordringen
van hetrotvanaf debuitenkant naar binnen tegengaan. Daardoor kan het bewaarverlies beperkt worden. Een ander voordeel isdatzwakke partijenof
zwakkedelenvaneenpartijbijtussentijdsomleggen
eerder geruimd kunnen worden. Een nadeel lijktde
grotere schoningsarbeid. Bijwitte kool hebben tijdstudies echter uitgewezen, dathet verschil in tijd
tussen één of twee keer schonen gering is.De arbeidwerderwel meerdoorgespreid.

Oorzaak bewaarverliezen
De bewaarverliezen zijn perjaar nader uitgesplitst

Tabel 144.Overzicht vande bewaarverliezen perjaar inprocenten van het inbrenggewicht.
Table144.Causesofstorage-lossesperyear in weightspercentagesof thestoredproduct.

1986

bladafval
1988

1989

42*

26

31

1986

rotte kolen
1988

1989

5

10

massaverlies
1986
1988
9

10

1989
9

Inclusief rotte kolen
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Een andere oorzaak is het massaverlies, dat vooral
bestaat uit indroging. Door zeer hoge luchtvochtigheid te realiseren,zal dit verlies wellicht enkeleprocenten te verminderen zijn. Een zeer nat bewaarmilieu heeft als nadeel,dat bacteriën die zich goed
ineenvochtige omgeving vermeerderen enverspreiden, meer kans krijgen. Een aan de buitenkant
droogprodukt indebewaringverdientdaaromwaarschijnlijkdevoorkeur.
Een belangrijke bron van bewaarverlies is ook rotte
kool. Naast rot optredend via het blad moest ook
een behoorlijk percentage ogenschijnlijk goede kool
afgevoerd worden door een rotte stronk. Daarin
werd Botrytis en Alternaria aangetroffen. Een droog
en wellicht wat 'geheeld' snijvlak is een moeilijkere
invalsbasisvoordezebacteriën.
Naast wellicht tussentijds schonen en het bewaren
van een droog produkt, moet bijzondere aandacht
besteedworden aan het inbrengen van een gezond
produkt, vrij van koolvliegaantasting en aantasting
van Alternaria, Botrytis en Erwinia. Verder dient tijdens oogst en vervoer het produkt niet beschadigd
te worden.Aansnijden van de onderste bladeren,te
strak inpakken van het produkt, en het te vol doen
van fust zijn zaken waartegen in de praktijk nogal
eensgezondigdwordt.

Samenvatting
Gedurende drie jaar is een aantal factoren dat betrekking heeft op het bewaarresultaat van Chinese
koolgetoetstomdewisselvalligheidvanhetbewaarresultaat te kunnen verklaren. De bewaarduur verklaart voor meer dan 50%de verschillen in het bewaarresultaat. Verder is de invloed van het jaar erg
groot. Dit isterug te voeren tot deweersomstandighedentijdensdeveldgroei.Veelneerslageneenhoge temperatuur geven een snel gegroeid produkt,
datvatbaar isvoorziektenzoalsErwinia.
CA-bewaring en normale bewaring verschillen niet
veel van elkaar. Bij een korte bewaarperiode geeft
normale bewaring een iets hoger uitslagpercentage.
WelblijftinCA-bewaringdeChinesekoolmeergroen
van kleur. De oogstrijpheid heeft invloed op het bewaarresultaat. Een te vroeg geoogst produkt geeft
relatief veel afval en eerder een slap produkt. Het
bewaarresultaat van het produkt afkomstig van
proefplaats Lelystad (zavel) was niet betrouwbaar
beterdandatvanproefplaats Meterik.

186

Literatuur
Embrechts, E.e.a. (1989).Onderzoek naar de invloedvanderijpheid en de bewaarmethode op de bewaarbaarheid van Chinese
kool. Rapport nr.2360,Sprenger Instituut, 17p.
Mertens, H. De invloed van de temperatuur en CA-condities op
nerfbruinenandere bewaarverliezen bijChinese kool. Rapport nr.
2320, Sprenger Instituut.
Weichmann,J.(1983). Storage ability ofvegetables as influenced
by weather conditions before harvesting. Acta Horticulturae 138,
1983,p. 337-341.
Wijk,C.van,e.a. (1989).Chinese kool,onderzoek bewaarmethoden 1988/1989. Interne mededeling PAGVnr.638,11p.

Summary
In 1986,1988and 1989 storing-trialswerecarried
outwithChinesecabbagecv's Osirisand Kingdom
'65. The purpose was to investigate the factors
which affect the storing-results. In practice the
storing-results withChinese cabbage areveryunreliable.The factors, taken upinthistrial, werestoringmethods(ControlledAtmoshere= 0.5% C02 and
2%02, temperature 0/+1°C and 'Normal'=temperature (0/+1°C), 2 trialplaces (Meterik: sand and
Lelystad: sandyloam),2 transplanting-dates, and3
harvest-dates.Harvest is done when the product
was filled up inside for 80, 90 and 100% asrates
formaturity. Storing wasdonefrom50to 150days.
Thecv Osiriswassusceptibleto 'browning nerves'
apsysiologicaldisease. Kingdom'65 was unsusceptible, so thatin 1988 and 1989 thetrialsare carried
outwith onlythiscv.
Thestoring-periodexplainsfor morethan50%the
diffencesbetween the storing-results.Also the influenceof theweatherduringthegrowingperiodis
verystrong.Muchrainfallin combinationwithhigh
temperature gives a rapidgrownproduct, whichis
susceptibletodiseaseslike Erwinia.
Thedifferencesbetween 'CA-'and 'normal'-storing
are small and not fignificant.'CA'-storing gives a
biggerpartofgreenheads than 'normal'.
Harvesting a physiological young product causes
morelossesbecauseofrelativemoreweak leaves.
The storing-result of product grown at Lelystad
(sandy loam) was not significant better than the
results with Chinesecabbage from Meterik(sand
soil).

