Summary
Experiments were carried out throughout four
seasonstostudythegrowth,developmentandyield
of two whitecabbage cultivars inrelation tothe time
of planting. The cultivars were Castello, a rather
earlymaturing cultivarfordirectmarketing and Bartolo, a late maturing cultivar for marketingafter
storage.Plantingwasdonein May,June and July,
andharvesting usuallytookplacetowards theendof
October.
At theplantingdensityused cv. Bartoloreacheda
higher ground-covercompared with cv. Castello.
Bartolodevelopedmoreleavesper plant (excl. the
head)thanCastello. The numberofleavesperplant
present (excl. the head) was also higher for cv.
Bartolothanfor cv. Castello.Forboth cultivars the
total numberof leaves developed(excl.thehead)
decreased with later planting. Bartolo attained a
much higher leaf area index compared with cv.
Castello.
Foreachplantingdate,the total finaldry weight of
cv. Bartoloexceededthatcv. Castello, but Castello
hada higherheaddry weight.The planting density
for cv. Castello was too low, as the crop did not
reachfullornearlyfullground-cover. A higherplanting density would probably have resultated in a

highertotaldryweightforthiscultivar.
The onsetofrapidheadgrowthwasearlierwith cv.
Castello andin thecaseof thiscultivarsa greathei
proportionof thetotal weightlongin thehead than
wasthecasewithcv.Bartolo.The momentofonse\
ofrapidheadgrowth couldnotbedefinedin numbei
ofdaysafterplantingorasaheatsumandappears
notto beinfluencedbyday-length.
At theendofOctober, cv.Castelloproduceda higheryieldthan cv. Bartolo. Forboth cultivars adelaym
planting results in a loweryield at the end ofthe
season.A delayinplantingleadstoa shorter, less
favourable growing season and the head is
harvested at a younger stage. Consequently the
harvest index and the weightper head decrease.
The numberofheads harvested wasnotaffectedb>
theplantingdate.Theplantingdatedidnot influence
thenumberofleavesperhead, buttherelative core
lengthincreased withadelayinplanting.This effea
wasstrongestwith cv. Castello. Thequalityofthe
head of cv. Bartolo with planting in July was
unacceptable becauseof a lessdensefillingand e
moreorlessobovateshapeof thehead.
Whenharvestedat the end of October, the weigh
per headof Castellowastoohigh for an attractive
product. Whenharvestingis done at the preferred
weightperheadofaroundonekilogram, plantinguf,
tomidJuly, alsohigherdensity, appearssuitable.

Knolvoetbestrijding inbloemkoolenbroccolidoor middelvan
grondbehandeling met Perlkaendazomet
Control of clubroot (Plasmodiophora brassicae) in cauliflower and broccoli by means of a
soil treatment withPerlka and dazomet
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Inleiding
Van oudsher is knolvoet, vooral op de lichtere
gronden meteenlagepH,eenberuchte ziekte inhet
koolgewas. De bodemgebonden schimmel Plasmodiophora brassicae dringt de wortels van de koolplanten binnen, waarop de plant reageert met een
ongekontroleerde celvergroting en celdeling. De
karakteristieke "knollen"worden zichtbaar. De plant
kan via deze aangetaste wortels geen voedingsstoffen enwater meer opnemen. Ernstig aangetaste
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planten blijven achter in groei en gaan bij drooç
zonnig weer slap hangen (watergebrek). Een af
doende bestrijding van deze ziekte in de volle
gronds-koolteelt istot nutoenietmogelijk.
In Duitsland heeft men door grondbehandeling me
kalkstikstof en dazomet redelijke bestrijdingsresul
taten verkregen. Om het effekt van deze bodem
behandelingen te onderzoeken, is op een zwaa
door knolvoet besmet perceel een veldproef aan
gelegd,metalstoetsgewas bloemkoolenbroccoli.

geoogstworden (zietabel 104).
In 1989 was het weer tijdens de groeiperiode extreem warm. De broccoli groeide voorspoedig en
pas twee weken voor de oogst gingen er in het
onbehandelde objekt planten slap hangen. Dit had
zijn weerslag in de vorming van kleinere bloemschermen. Van alle planten kon broccoli geoogst
worden(zietabel104).
Vandebehandelingen met Perlkaishetgemiddelde
koolgewicht ietslager.
In beide jaren bleken de wortelstelsels bij de oogst
welaangetasttezijn(zietabel105).
Na de oogst zijn alle stronken opgetrokken en zijn
de wortelstelsels visueel beoordeeld op aantasting
door knolvoet (zietabel 105).

Proefopzeten uitvoering
In 1988en 1989zijn proeven (blokkenproef metvier
parallellen) aangelegd op ROC Breda, op een perceeltje waar sinds jaar en dag een zware knolvoetbesmetting in stand gehouden wordt, speciaal voor
proefdoeleinden. Half juni (bodemtemperatuur circa
15°C)zijn 800kg Perlkaper ha(kalkstikstof) en200
kg Basamid per ha over de grond gestrooid, ingefreesd (10-15 cm) en licht nageregend. Basamid is
het meest effektief bij bodemtemperaturenvan 15°C
of hoger. Om verbranding van het gewas te voorkomen istwee weken later de bloemkool (1988) en
de broccoli (1989) geplant. Omdat Perlka 18% N
bevat zijn de Objekten waar dit middel niet wordt
toegepast, bemest met kalkammonsalpeter, zodat
de stikstofgift hier eenzelfde niveau bereikte als op
dePerlka-objekten.
In 1989 is een aantal Objekten meteen na de
behandeling ook eenweek langafgedekt metplastic
folie. Dekool isopdiversetijdstippen geoogst,zoals
gebruikelijk isbijbloemkoolenbroccoli.

Besprekingconclusie
Uit de resultaten blijkt dat alle grondbehandelingen
op een zwaar door knolvoet besmet perceel een
bestrijdend effekt hebben. Als bij voor de schimmel
gunstige omstandigheden (1988) al snel aantasting
optreedt, kan alleen bij de gekombineerde toepassing van Perlka + Basamid nog enige kwaliteitsbloemkool geoogst worden. Wordt de aantasting pastwee weken voor de oogst zichtbaar (1989)
inhetgewas,danwordt metalle behandelingen een
veel betere kwaliteit broccoli geoogst. De Objekten
met Perlka geven een iets lager koolgewicht; dit is
wellicht te wijten is aan een minieme groeiremming
veroorzaakt doorde kalkstikstof.
Bekijkt men de wortelstelsels van de geoogste
planten,dan blijkt dat geenvandebehandelingen in
staatisdewortelsknolvoet-vrijtehouden.Welwordt

Waarnemingenen resultaten
In 1988 trad alvroeg een zware aantasting op,hetgeen al twee weken na het planten tot uiting kwam
inhetonbehandelde objekt,waardeplantenbijzonnig weer slap gingen hangen. De behandelde
Objekten blevengroeientot inde loopvanaugustus,
toen ook indeObjekten met alleen Basamidof Perlka de planten groeiremming en vochtgebrek gingen
vertonen. Er konden alleen van de behandeling
Perlka+Basamidnogbloemkolen vanklasse IenII

Tabel 104. Percentage geoogste bloemkolen en broccoli in klasse I, II en III, percentage door knolvoet
weggevallen bloemkoolplanten engemiddeld stuksgewicht broccoli ingrammen.

objekt
onbehandeld
Basamid (dazomet)
Basamid +folie
Perlka (kalkstikstof)
Perlka+Basamid
Perlka+Basamid+folie
Perlka+Basamid+folie

dosering
kg/ha1)
200
200
800
800+200
800+200
800+100

1988 bloemkool
percentage oogst percentage
I
II
III wegval
0
0

0
0

0
40

94
44

0
24

0
21

50
26

34
17

1989 broccoli
gew.per
percentage oogst
I
II
stuk
56
97
97

44
3
3

216
355
364

88
98
94

12
2
6

296
346
314

Dosering van geformuleerd produkt.
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Tabel 105. Beoordeling nade oogstvandewortelstelsels op aantasting door knolvoet.
dosering
objekt
onbehandeld
Basamid (dazomet)
Basamid +folie
Perlka (kalkstikstof)
Perlka+Basamid
Perlka+Basamid+folie
Perlka+Basamid+folie

kg/ha1)
200
200
800
800+200
800+200
800+100

V

1988 bloemkool
percentage zieke
wortelstengels2)
I
m

1989 broccoli
percentage zieke
wortelstengels2)
I
m
z

z

V

0
2
5

0
10
21

0 100
25 63
35 39

2
8
1

11
48
29

33
29
31

0
0

0
0

0
0

100
100

0
0

0
9

0
10

100
81

54
15
39

1

) Doseringvangeformuleerd produkt.
) Ziekte-index; percentage ziekewortelstelsels ingedeeld in klassen,
v -geen aangetaste wortels
I- 1 tot 5wortels aangetast
m -t/m 50%niet aangetaste wortels
z -51t/m 100%van dewortels aangetast
2

de intensiteit van de knolvoetvorming bij later
optredendeaantasting(1989)veelminder,zodathet
gewas minimale hinder ondervindt. Ook het afdekken met plastic folie vlak na de grondbehandeling geeft een extra remmend effekt op de
knolvoetvorming.
De preciese invloed van Perlka en Basamid op
Plasmodiophora brassicae is niet bekend, maar
moet waarschijnlijk meer gezocht worden in een
vertragend effekt opdeaktiviteiten vandeschimmel
dan in doding van de schimmel. Het bestrijdingseffekt van de kombinatie Perlka + Basamid is
beter (zie vooral 1988), dan de werking van de
componenten apart.
Omdat een grondbehandeling eigenlijk te duur is,
het bestrijdingseffekt bij vroeg optredende aantastingonvoldoende isenertochvermeerderingvan
de schimmel optreedt (de "knolvoeten" blijven
immers in de grond achter), is deze methode van
knolvoetbestrijding nietaantebevelen.

Samenvatting
In 1988 en 1989 zijn op een zwaar door knolvoet
(Plasmodiophora brassicae) besmet perceel te
Breda (ROC) grondbehandelingen met Perlka en/of
Basamid, al dan niet afgedekt met plastic folie
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uitgevoerd, waarna bloemkool (1988) en broccoli
(1989) werden geplant. Bij vroeg optredende
aantasting (1988) geeft alleen de behandeling
Perlka+Basamid nogenigoogstbaar produkt.Geen
van de behandelingen, ook bij laat optredende
aantasting (1989), houdt het wortelstelsel van de
plantenvrijvanknolvoet.
Literatuur
Mappes D., H. Jennrich en H. Will. Kombinierte Anwendung von
Kalkstickstoff und Basamid-Granulat zur Bekämpfung der
Kohlhernie (Plasmodiophora brassicae). BASF rapportage 19861988.
Maync A., B. Naaben E. Kuse. Einfluss einer Bodenentseuchung
auf den Ertrag von Chinakohl. Neistatter Hefte. Versuchsberichte
1982.
Perlka.SKWTrostbergAG,oktober 1985.

Summary
Soil heavily contaminated with clubroot
(Plasmodiophora brassicae), was treatedwith Perlka
and/orBasamid(dazomet). Cauliflower and broccoli
were planted two weeks later. When weather
conditions were in favour of early infection of the
plants, only the combinedtreatmentwith Perlka+
Basamidgave some harvestable product. Noneof
the treatments succeeded in keeping the root
system ofthe cropshealthy.

