Het verloopvan het wegrottenvan moederknollenbijpootaardappelen
Rapidity ofdecay ofmother tubers inseed potatoes inthefield
ing. J.K.Ridderen ir.C.B.Bus,PAGV

Inleiding
Moederknollen, die bij de oogst slechts voor een
deel zijn weggerot, geven bij het rooien en de verdere verwerking versmering. Eventuele plantpathogene organismen inde moederknollen kunnen
hierbij de nateelt, de nieuwe knollen,besmetten.Dit
is met name het geval met de bacteriën die zwartbenigheid en stengelnatrot veroorzaken. De
hoeveelheid rot knolmateriaal vande moederknollen
isvangrote invloedopdematevanbacterieversmering bij het rooien van pootaardappelen. Het is
daarom van belang dat bij de oogst de moederknollenvolledigzijnweggerot.
Als ze nog gaaf zijn, geven moederknollen waarschijnlijk weinig versmering bij het rooien. Het
nadeelvannoggave moederknollen isechter datze
bij het inschuren verwijderd moeten worden of dat
zodanig gedroogd moet worden dat ze niet gaan
rotten en lekken tijdens de bewaring. De vraag is
dan ook hoe snel moederknollen na het poten wegrotten en welke factoren dit beïnvloeden. Het
bewaren envoorkiemenvan pootaardappelen wordt
erg uiteenlopend uitgevoerd. Het is derhalve denkbaar dat dit invloed heeft op de snelheid van wegrotten van de moederknollen. Factoren als knolbehandeling met chemische middelen en infectie
metschimmels enbacteriënkunnenookvan invloed
zijn op het wegrotten. Verder is het bekend dat ook
tussen rassen verschillen bestaan en mogelijk de
plaats van herkomst ook van belang zou kunnen
zijn.
Met het doel de invloed van genoemde factoren op
de snelheid vanwegrotten van moederknollen bijde
pootaardappelteelt na te gaan, is in 1988, 1989 en
1990onderzoekuitgevoerd.

Proefopzet
De snelheid van wegrotten van moederknollen is in
een aantal proeven met de volgende thema's
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onderzocht:
A- De invloed van verschillende behandelinger
van pootgoed, fysiologische ouderdom er
potergrootte; proefplaatsen PAGV in Lelystac
(1988,1989en 1990) en ROC Kooyenburgir
Rolde(1990).
B- De invloed van knolbehandeling met Moncereen, zowel poedervormig als vloeibaar
proefplaats Keurhof inTollebeek.
C- De invloed van rassen en herkomsten
proefplaats Keurhof inTollebeek.
Om het verloop van het wegrotten vast te kunner
leggen, zijn de moederknollen op de verschillende
data geoogst en beoordeeld. Hierbij zijn ze in eer
aantal rubrieken ingedeeld op basis van he
percentage rot of aan de hand van andere kenmerken als gaaf, vel en mummie. Voor details ovei
proefveldgegevens, resultaten en dergelijke kar
verwezenwordennaar PAGV-verslag133.

Resultaten
A-

In het onderzoek is bij de vergelijking tusser
grote (maat 45/50 mm) en kleine (maat35/4C
mm) potersgeenduidelijk verschilgeblekenir
snelheidvanwegrotten vande moederknollen
De tendens was wel aanwezig dat van de
grote maat meer knolresten aanwezig warer
bij de laatste waarneming (circa 14dagen né
loofdoding)danvandekleinemaat.
Hoewel er zowel in 1989als in 1990eenten
dens aanwezig was dat het oudere pootgoec
sneller verging, is er tussen fysiologisch jonc
en oud pootgoed geen statistisch betrouw
baar verschil waargenomen in snelheid var
wegrotten van de moederknollen. Het be
smettenvan het pootgoed ondervacuümme
bacteriën die zwartbenigheid veroorzaken
heeft hetwegrottenwelbevorderd.
Het poederen met Solacol leek aanvankelijl

het wegrotten iets te vertragen, maar later in
hetseizoenwasditverschil verdwenen.Toen
in1990dezelfdeobjectenopeenzandgrondin
Rolde (ras Elles) en op een zavelgrond in
Flevoland (ras Bintje) werden aangelegd,
bleek dat beide proefplaatsen dezelfde verschillen in wegrotten van de moederknollen
lietenzien.
Bij geen van de toegepaste behandelingen
was het pootgoed 14dagen nade loofdoding
volledig vergaan; een versmering van de
nieuweknollenheeftdaaromkunnenplaatsvinden.
De beide behandelingen met Moncereen
hebben nauwelijks verschillen in snelheid van
wegrotten laten zien. Ook de vergelijkingtussen behandeld en onbehandeld gaf geen
wezenlijkverschil.
Het object poederen met Moncereen leek in
1989 alleen bij de eerste oogst op 12 juli
minder verrot dan de objecten bespuiten met
Moncereen en onbehandeld. Bij de laatste
oogst op 15 augustus, 26 dagen na het
doodspuiten, leek het object poederen daarentegen het meest verrot. De objecten bespuiten met Moncereen en onbehandeld verschildenonderling helemaalniet.
In 1990 leek het object onbehandeld, anders
dan verwacht, bij de eerste rooitijd op 2 juli
minder verrot dan de objecten poederen met
en dompelen in Moncereen. Bij de laatste
oogst op 8 augustus, 27 dagen na hetdoodspuiten,wasditobject poederen daarentegen
het meest weggerot. Deze objecten met
Moncereen verschilden onderling niet in het
proefjaar 1990.
De tegenstrijdige waarnemingen onderstrepen het ontbreken van een effect van
Moncereen opdesnelheidvanwegrottenvan
deknollen.
Het rooien van de moederknollen van de
proef met rassen/herkomsten is per proefjaar
op vier data gebeurd. Tussen de rassen zijn
hierbij duidelijke verschillen waargenomen in
snelheidvanwegrottenvandemoederknollen.
Dit hing min of meer samen met de vroegrijpheid van de rassen. Bij vroegrijpe rassen
rotten de moederknollen sneller weg dan bij

laatrijpe rassen.Verderzat er perjaarbovendien verschil in de snelheid van wegrotten.
De volgorde van de rassen was in beide
proefjaren vrijwelgelijk.
Tussendeherkomstenwarengeen statistisch
betrouwbareverschilleninsnelheidvanwegrottenwaarneembaar.

Samenvatting
In 1988t/m 1990isineenaantalveldproeven nagegaan welke faktoren het wegrotten van moederknollenbeïnvloeden.Hettijdstipvanwegrotten bleek
tussen verschillende poters binnen een object nogal
te verschillen, waardoor eventuele verschillen tussenobjectenmoeilijkbetrouwbaaraan tetonenwaren.
Het meest duidelijk was dat bij devroegrijpe rassen
de moederknollen veelal eerder weggerot zijn dan
bij later rijpe rassen. Ook was duidelijk dat na een
kunstmatige besmetting met Erwinia-bacteriën de
knollen sneller wegrotten dan zonder kunstmatige
besmetting en dat grotere poters gelijktijdig
wegrotten met kleine poters. Dit laatste betekent dat
er ineen laat stadium voor deoogst bij grote poters
meer rot weefsel aanwezig is, dat bij de oogst tot
besmettingvandenieuweknollenkanleiden.
De effecten van fysiologische leeftijd en knolbehandeling tegen Rhizoctonia op het wegrotten,
warenbeperkt.
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Summary
in a numberof fieldexperiments in 1988, 1989 and
1990it was examinedwhich factors influencethe
rapidityofdecayofmothertubers. Itwasshown that
withineachtreatment therewasa large variation in
the rotting time betweendifferentseed tubersof a
same stock, and that gave problems in testing
potential differencesbetween treatments.The most
distinctresults were: thatin early varieties mother
tubershavemostlyrottedawaysooner thanin later
varieties - thatafterartificialinoculation with Erwinia
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bacteriamothertubersrot awayfasterthan without
artificial inoculationand that bigger seedpotatoes
rot as fast as smallerones. Thelatter meansthat
shortly before harvest bigger tubers have more
rotting tissue left than smaller tubers have,which

may lead to more smearing and thereforemon
infection at harvest of the daughtertubers.Tht
effects of physiologicalage and a tuber treatmen
againstRhizoctoniasolaniontherapidityofdecayo
mothertubersseemedtobe limited.

Beperking van besvorming inaardappelen met behulpvan
groeiregulatoren en het effect daarvan op opbrengst en
kwaliteit
Prevention of berry formation in potato plants by single foliar applications of growth
regulators andtheir effects ontuber yield and quality
ir.A.Veerman, PAGV

Inleiding
Devorming van bessen aan aardappelplanten isom
drie redenen ongewenst. Ten eerste vergt het vormen van bloemen, bessen en zaad energie die een
teler liever in de knollen geïnvesteerd ziet. Ten
tweede kunnen bessen zógroot worden dat zemee
geoogst worden en in de bewaarplaats bij onvoldoende snelle droging (mede) rot kunnen veroorzaken.Dederdeenbelangrijkste redenisdat metde
bessen enorme hoeveelheden kiemkrachtig zaad
per hectare gevormd worden. Bij rassen zoals
Saturna, Désirée, Morene,HansaenVan Goghgaat
het daarbij om aantallen van honderd- tot tweehonderdmiljoen zaden per hectare. Dit zaad blijft gedeeltelijk minstens 10jaar kiemkrachtig in de bouwvoor achter (Lawson, 1983). Enerzijds kan de zaadopslag insommige gewassen eenlastigtebestrijden
onkruidzijn, anderzijds kunnen ziekten en plagen,in
het bijzonder het aardappelcysteaaltje, zich via
opslag verspreiden, in stand houden of vermeerderen. Dit geldt ook voor de knolletjes die door
zaailingen geproduceerd worden. De noodzaak om
indetoekomst een deel van het Bintjeareaal te vervangendoor andere(AM-resistente) rassenbetekent
dat het areaal aardappelen dat bessen vormt ongetwijfeldzaltoenemen.Eendeelvandievervangende
rassen, waaronder een aantal bekende AMresistente rassen vormt namelijk in meer of mindere
mate bessen. In principe is besvorming een eigenschap die in de veredeling voorkomen kan worden.
Dit heeft tot nu toe onvoldoende aandacht gehad.
Het zal echter na het eventueel opnemen van deze
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eigenschap in veredelingsprogramma's nog een be
hoorlijk aantal jaren vergen, voordat het geheli
rassensortiment vrij kan zijnvan besvorming.Alme
al ishet zeker dat inde nabijetoekomst opeendee
van het aardappelareaal besvormende rassen ver
bouwdzullen(moeten)worden.
Omde hierboven geschetste gevaren vanopslagui
zaad te voorkomen of in ieder geval sterk te ver
minderen, is het PAGV in 1989 gestart met eei
onderzoek waarin met behulp van groeiregulatorei
werd gepoogd om de vorming van bessen me
kiemkrachtig zaadte beperken. Indegevallenwaar
indat inderdaad mogelijk bleek, werd tevens onder
zocht wat de consequenties waren voor opbrengsl
sorteringenkwaliteit.

Materiaalen methoden
1989
In 1989 is met het ras Van Gogh een oriënterendi
proef in twee herhalingen aangelegd op het proel
bedrijf van het PAGV. Op het proefveld werd op2:
april gepoot, de datum van 80 % opkomst was 2
mei.
De volgende middelen zijn beproefd: ethefor
MCPA, metoxuron, naftylaceetamide en gibbere
linezuur. De keuze van de middelen was gebaeer
op enkele ervaringen in andersoortig onderzoek e
op de toepassingen van deze middelen in ander
gewassen. Alle middelen werden gespoten met dri

