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PROEFSTATIONVOORDEAKKERBOUWENDEGROENTETEELT INDEVOLLEGROND

Programmawitlofmiddag 5oktober1990.
Aanvang:13.30uur. Plaats:GrotevergaderzaalPAGV.

Inleidingen:
1. Zaadkwaliteitbijwitlof-Koudetoets inhetverschiet.
Door:ir.G.vanKruistumPAGV.

2. Wanneerkomterweereenechtedoorbraak inhetrassensortiment.
Door:ing.A.R.BiesheuvelPAGV.

BestrijdingvanPhytophthoraspp.,eendringendenoodzaak.
Door:mw. ing.G.C.M.CoenenCBT-PAGV.

Inzichtin 'rijpheid'witlofwortelneemttoe.
Door:drs.J.A. ReerinkCA30.

5. Emissievanbestrijdingsmiddelenbijdewitloftrekopwater.
Door:ing.A.DekkerStaringCentrum.

Tijdschema:
13.30- 13.45uur:

Ontvangst.

13.45- 13.50uur:

Openingdoormiddagvoorzitter ir.P.H.M.Dekker,
hoofdafdelingTeeltonderzoekGroenten.

13.50- 14.50uur:

Inleidingen1,2 en3.

14.50- 15.10uur:

Koffie/theepauze.

15.10- 15.50uur:

Inleidingen4en5.

15.50- 16.30uur:

Forumdiscussieo.l.v.ir.P.H.M.Dekker.

vanaf 16.30uur:

Bezoekwitloftrekkerij/proefvelden.

Zaadkwaliteitbijwitlof -Koudetoets inhetverschiet.
ir.G.vanKruistum,PAGV-Lelystad.
1.Inleiding.
DoorhetPAGVenhetCRZwordtinoverlegmetenkelezaadfirma'sende
NAK-G,sinds1986onderzoekverrichtnaarverbeteringvandezaadkwaliteitvanwitlof.Deeersteresultatenvanditonderzoekzijngepubliceerd
ophet10eWitlofsymposiumvanseptember1989.
Hieruitkwamnaarvorendatergeringeverschilleninvigour (reactie
opongunstigekiemomstandigheden)kunnenvoorkomentussenpartijenwitlofzaadenschoningsfracties daarvan.Decorrelatie tussenkiemkracht,
bepaaldvolgensdeISTAregelsenveldopkomstwasmatig,zodatgeconcludeerdwerddatontwikkelingvaneenvigourtoets (koudetoets)voor
witlofzaadzinvol is.Degevondencorrelatie tussenkiemkrachtenveldopkomstkonechterwordenverhoogd,alsdehybrideZoomnietindeberekeningenwerdopgenomen.
Uithetonderzoekkwamverdernaarvorendaterverschillenbestaanin
kiemgedragtussengeleenbruinezadenvandeZoom-partijen.Ditkande
uniformiteitvankiemingnadeligbeinvloeden.
In1989en1990warenbeideaspecten:deinvloedvandezaadkleurende
ontwikkelingvaneenvigour-ofkoudetoets,danookonderwerpenvoornaderonderzoek.Inhetkortwordenhiervandeeersteresultatenvermeld.
2.Invloedzaadkleur.
Uithetveld- enforceeronderzoekophetPAGV in1989/'90,bleekvantwee
partijenFlashdeveldopkomstvanvooraldebruin-zwarte zadenbinnen
dezelfdefractie (1.25-1.50mm)achterteblijven.Dithadookgevolgen
voorhetgemiddeldplantgewicht,bepaaldopdag31nazaai (tabel1).
Opmerkelijk isdatdegemengdepartijenFlashnietduidelijkafwijken
vanhetgedragvandegelezadenbinnendezepartijen.
Tabel 1.Invloedzaadkleuropdeveldopkomst,gemiddeldplantgewicht
(31dagennazaai)endewortelopbrengstvantweezaadpartijen
Flash (fractie1.25-1.50mm)eneenNed.hybride (fractie
1.50-1.70mm). Zaaidatum9juni1989,PAGV-Lelystad.
partij kleur veldopkomst (%) plant- plantgetal wortelopbrengst
zaad dag10dag31 gew.(g) oprooidat. >3cm (ton/ha)
Flashl geel 54
bruin 57
br.- zwart 40
gemengd 54

64
70
56
65

6.1
5.6
4.2
5.9

223.000
229.000
208.000
217.000

33.3
32.2
32.0
32.1

Flash2 geel
bruin
br.-zwart
gemengd

38
24
24
35

46
31
34
41

4.9
3.5
4.2
4.3

183.000
156.000
152.000
176.000

30.9
30.0
27.7
31.8

Ned.
geel
hybr. bruin
br.-zwart
gemengd

17
30
40
32

56
55
59
58

2.6
3.6
4.1
3.7

181.000
202.000
220.000
205.000

31.0
34.4
33.5
33.4

Dewortelproduktievandebruin-zwartezadenbleefvooralbijzaadpartij
Flash2enigszinsachter,dochismedeeengevolgvaneenlagergerealiseerdplantgetal.Indetrekbleekdelofkwaliteitvandeuitde
bruin-zwarte zadengeteeldewortelsvanpartijFlashl,hetsterkst
achterteblijven (tabel2).
EenpartijvaneenNed.hybride (fractie1.50-1.70mm)reageerde andersom:eensnellereopkomstvanjuistdebruin-zwarte zadenresulteerde
ineenhogerplantgewicht (tabel1)enuiteindelijkookineenwatbeterelofkwaliteit (tabel 2), natoetsingblekendezelaatsteverschillen
echternietsignificant tezijn.
Tabel2.Invloedzaadkleuropdelofopbrengstenlofkwaliteit (inkg
per100opgezettewortels)vanenkelezaadpartijenFlashen
eenNed.hybride.PAGV-Lelystad,1989/'90.
partij kleur
zaad

%kleur
inpartij

wortelgew.
>3cm(g)

lofopbrengst
kl.I totaal

%kl.I

Flashl geel
bruin
br.- zwart
gemengd

25
54
21

203
200
219
204

9.2
7.1
5.7
8.9

13.8
13.5
13.7
13.0

66
53
42
69

Flash2 geel
bruin
br.-zwart
gemengd

32
51
17

245
266
251
251

7.1
5.4
6.1
6.9

14.7
15.6
15.2
14.0

48
34
40
49

Ned.
geel
hybr. bruin
br.- zwart
gemengd

41
23
36

241
243
210
227

5.8
5.9
6.9
5.5

14.8
16.2
15.7
14.9

39
36
44
37

-

27

1.7

2.8

12

LSD(0.05)

3.Ontwikkeling ' vigour-of

koudetoets.

Eenvoorbeeldvaneenvigourtoets isdekiemsnelheid:zadenmetlage
vigour,bijvoorbeeld tengevolgevanveroudering,kiemenrelatieflangzaam.Eenmaatvoordekiemsnelheid ishetpercentage gekiemdewitlofzadenopdag3vandekiemkrachttoets.Ditpercentagevertoonde inhet
enejaareenbeterecorrelatiemetdeveldopkomstdandekiemkracht,
dochineenanderjaar (1989)echterweerniet (tabel3).
Tabel3.Coefficient (r)vandecorrelatie tussendeveldopkomstenvan
in1989ophetPAGVuitgezaaideobjectenwitlofzaadende
laboratorium- ofkasproevenophetCRZ.
zaaidatum

8mei
9juni

gem.
correlatiecoefficient (r)tussenveldopkomsten
veldopkomst kiem- gek.zaden kasopkomstna koude-signi(%)
kracht opdag3
6dg 28dg
toets ficant
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) bij:
41
53

0.85
0.85

0.56
0.39

0.39
0.18

0.78
0.86

0.92
0.93

r> 0.58
r> 0.58

(1).kiemkrachtvolgensISTAregels,bepaaldna14dg.
(2).kieming,bepaaldna3dg.
(3). opkomst indekasbijca.20 'Cinpotgrond,1cmdiepgezaaid,6
dg.nazaai.
(4). idem (3),28dg.nazaai.
(5). zaai1cmdiepin"Veenendaalsegrond",14dg.bij5 'Cenvervolgens 10"dg.bij20 'Cinhetlicht.
Dehoogstecorrelatiemetdeveldopkomstwerdin1989bijdeproeven
metdeverschillende zaadkleurenbehaaldmetdekoudetoets.Deopdeze
wijzeuitgevoerde toetsisechtervrijarbeidsintensiefzodat in1990
naareenverderevereenvoudiging isgezocht.
In1990ishetCRZvan9handelspartijenwitlofzaaddekiemsnelheiden
kiemkrachtbepaaldbijeentemperatuur 15 'C,inpotgrondenoppapier.
DeISTA-toetsgebeurdeopdeNAK-G.Vervolgenszijndepartijenop3
tijdstippenophetPAGVuitgezaaid (25april,9en23mei)eniscorrelatietussendeverschillendekiemkracht-ofkoudetoetsenendeveldopkomst
bepaald (tabel4).
Tevenszijnopsemi-praktijkschaalenkelezaadpartijennogmaalsop
kleuruitgezaaid (op17mei)enweldepartijenFlashleneenNed.hybride (vandezelaatstealleenlichtendonker zaad).
Tabel4.Coefficient (r)vandecorrelatie tussendeveldopkomstenvan
in1990ophetPAGVuitgezaaideobjectenwitlofzaadende
laboratorium- ofkasproevenophetCRZofdeNAK-G.
zaaidatum

25april
9mei
23mei

gem.
correlatiecoefficient(r)tussenveldopkomsten
veldopk.
'(%)
kiem- gek.zaden TPL15 Sol5kast
signikracht opdag4
dag28 dag7dag28 ficant
(1)
(2)
(3)
(4) (5) bij:
68
26
72

gemiddeld* 55
17mei**

67

-0.01
0.42
-0.21 -0.24
0.33 -0.43
0.04
0.61

-0.03
0.85

0.38
0.75
0.26
0.61
0.98

0.78 0.79 r> 0.67
0.87 0.71 r> 0.67
0.17 0.40 r>0.67
0.84 0.87 r>0.67
0.92 0.96 r> 0.81

*gemiddeldover3zaaitijdstippen
**zaadkleuren,proefmet6objecten.
(1).kiemkrachtvolgens ISTAregels,bepaaldna10dg.
(2).kiemenergie,bepaaldna4dg.
(3). kiemkrachtoppapier inInventumkastonderbelichtingna28dagen
bij15'C.
(4). opkomstnazaaiinpotgrond,1cmdiep,indekiemkastna7dagen
bij15 'Cinhetdonker.
(5). idem (4),bepaaldopdag28.
Opmerkelijk isdatditjaardecorrelatie tussendeveldopkomstende
kiemkrachtvolgensISTAregelsslechtis,behalvebijdetellingna4
dagenbijdezaaiop17mei (proefmetzaadkleuren).Ditkanzijnveroorzaaktdoordebetrekkelijkgeringeverschilleninzaadkwaliteit endaarmeedeveldopkomst.
Kiemingbij15 'Coppapiergeeftalleenbijzaai2(deslechtsteveldopkomst)endezaaiop17meieenverbetering.

Dekoudetoets inpotgrondgeeftgemiddeldoverdezaaitijdstippende
hoogstecorrelatie,behalvebijgunstigeveldomstandigheden (zaai23
mei). Bijongunstigeveldomstandigheden (zaai9mei)gafdetellingna
7dagendebestecorrelatie.
4.Discussieenconclusies.
Uitdeverschillende resultatenvanFlasheneenNed.hybride (enook
uithetonderzoekmetdehomogeengekleurdehybriden in1985-1988)
blijkt,datdeaan-ofafwezigheidvandonkergekleurde pigmenteninde
zaadhuidnietbepalend isvoorhetkiemgedragvandezaden.Afhankelijk
vanhetraskiemtvermoedelijkofdedonkergekleurde ofdelichtgekleurde
ouderrelatieflangzaam.Hetkiemgedragvandezadenwordtdan,netals
dekleurvandezaadhuid,waarschijnlijkbepaalddoordemoederplant.
Apartoogstenvanzaadvandeouderlijnenzoudantotkwaliteitsverbeteringkunnenleiden.
VooralbijzaadpartijFlashleninminderematebijpartijFlash2,is
aangetoonddatdekleurvanhetzaaddelofkwaliteitkanbeïnvloeden.
Ditbehoeftnietalleeneengevolgtezijnvaneentragerekiemingen
veldopkomstvaninditgevaldebruineofbruin/zwartgekleurdezaden.
ImmersdebruinezadenvanpartijFlashlkiemdenophetveldbijnaeven
snelalsdegelezaden.Deachtergrondenvandebeinvloedingvande
lofkwaliteitdoordezaadkleurnogonduidelijk.Ofdezeresultatenin
1990/'91reproduceerbaar zijn,zalnogmoetenblijken.
Wederom isgeblekendatdecorrelatie tussendekiemkrachtvolgens
ISTAregelsendeveldopkomstvanjaartotjaarsterkkanfluctueren.Een
koudetoets,uitgevoerdbij15 'Cinpotgrond inhetdonkergafeenbeterecorrelatie.Eentoetsuitgevoerdoppapierheeftuithetoogpuntvan
reproduceerbaarheid ensnelheidvanwerkendevoorkeur.Nagegaandient
tewordenofdecorrelatie tusseneenkoudetoetsoppapierendeveldopkomstkanwordenverbeterddoordetoets inhetdonkeruittevoeren.
Methetuitvoerenvanenkeleaanvullendeexperimenten,moethetmogelijk
zijnombinnenafzienbare tijdeenkoudetoetsvoorwitlofzaad terbeschikkingtehebbendieinhetdienstverleningspakketvande
NAK-Gzoukunnenwordenopgenomen.

Lelystad,5oktober1990.

Wanneer komt erweer eendoorbraak inhet rassensortimentbijWitlof?
PAGV-Lelystad

ing.A.R. Biesheuvel

De introduktie vande hybrideZoomin 1974zorgdevoor eenrevolutie indewitlofwereld. In1keer
werd het mogelijk een30procent hogere produktiete realiserendandetoenmaliggebruikte
zaadvaste rassen.Ookde uniformiteit bereikte eenniveaudat nogniet eerder vertoondwas.Verder
gaf dit rasonderverschillende omstandigheden eenredelijketotgoede produktie.Het raskon
zowel met alszonder dekgrondenopwatergeforceerdworden.Ookkondit rasgedurende een
grootdeelvanhettrekseizoengebruiktworden.Zoomveroverdedanook inkortetijdeenbijzonder
groot marktaandeel enbleef dit aandeel eengroot aantaljaren houden.Pasin 1987was het areaal
inNederland niet meer vanbelang.
Vanaf 1971/72 zijndoor eenaantal Nederlandse zaadfirma's innavolgingvanhetfranse INRAte
Versailles,veredelingsprogramma's gestart voordeontwikkelingvanhybriden. Dezekapitaalintensieve programma's beginnende laatstejarenvruchtenaftewerpengetuige het marktaandeelvan
enkele nederlandse hybridenin1990.Daarnaast zijndoor het INRAenkeleopvolgers vanZoom
geproduceerd,dieeenverdereverbetering vandeteelt mogelijk maakten (tabel1).
Tabel 1Procentuele verdeling vandegebruikte rassenper(oogst)perlode,Nederland1990.

RAS

VROEG
t/m dec

MIDDEKIVR.

LAAT

jan t/m mrt

apr t/m juni

ZOMER

GEMID-

vanaf juli

DELD

Flash

78

14

1

0

30

Faro

0

15

53

44

23

Rinof

0

17

23

26

14

Daliva

6

28

1

0

10

Viproda

0

2

11

15

5

Liber LO

0

0

6

12

3

diversen

16

24

5

3

15

Ondanksdeenorme inspanningenvandekweekbedrijvenzijn erveelproblemen metde huidige
rassen. Devraag isdanookwanneer envoorwelke raseigenschappen op kortetermijnverbeteringengewenst zijn?
Deteelt vanwitlof laat zichonderverdelen in3fasen
1. Teeltvandewortel
2. Bewaringvandewortels
3. Forceringvandewortels
Bijdeontwikkelingvannieuwe rassen isdederdefasedebasis voorde andere2. Immers eenras
kannogzo'ngoede engezonde pengeven,maar alsdekropvanslechte kwaliteit isbiedt ditras
geenperspectief. Hieronder isweergevenwelke perspectievener indeze3fasenaanwezigzijn
1-

voor verbeteringvanhet rassensortiment. Indeze inleidingwordt verder niet ingegaanopde
ontwikkeling opzaadtechnologischgebied.
Deteelt vandewortel
Verbeteringen indewortelteelt moetenkomendoor eenhogerewortelproduktie eneenlagere
gevoeligheidvoor ziektenenplagen.Eenhogerewortelproduktie is mogelijk doorverhoging vanhet
percentage opzetbare pennenbij eenuniformewortelsortering eenwat hoger plantgetal.Ookde
rooibaarheidvandepennen isvanbelangvoor beperkingvanrooiverliezen.Opalledriede
aspekten is (geringe) verbetering mogelijk. Inde rassenproeven vande afgelopenjarenis
aangetoonddater somsvrijgroteverschillenvoorkunnenkomentussenrasseninwortelproduktie.
Inhet algemeengeven hybridendoor hunmeercylindrische peneen hogere produktie dan
zaadvasterassen.
Veredelingtegenbladvuur en (echte) meeldauw moet mogelijk zijn. Inde rassenproeven zijn
duidelijke verschillentussenrasseningevoeligheid aangetoond (tabel2).
Tabel2Gevoeligheid voorvalsemeeldauw enbacterierot
ras

Lelvstad 1989

% uitval bijtrek

meel

blad

hvh

door bacterierot

dauw

kleur

blad

Eist'89

Meterik '89

Flash
Magnum

5.7

6.7

7.Ô

42

6.3

6.3

7.0

15

13
14

Turbo

5.0

6.5

6.1

14

9

Focus (Nun6063)

7.0

8.3

7.0

3

0

Conrad

6.0

7.0

7.0

7

16

Bea

-

-

-

13

16

Daliva

3.0

6.0

3.7

4

8

TegenwortelluisbestaanbinnendeCichoriumfamiliewelresistenties, maardeaantastingis
meestalniet vanzodanige betekenis dat hieraangrote prioriteit gehecht moetworden. Resistenties
tegenSclerotinia. Phvtophthora. PhomaenPvthiummoetenopkortetermijn nietverwachtworden.
Bewaring van depennen
Bijdebewaringgaat hetvooralombeperkingvande bewaarverliezen. Dezebestaanuit verliezen
aankoolstof envocht enuitvaldoor bewaarziekten. Debeperking vanvochtverliezen isvooraleen
fysisch proces,waarbijdediktevandeopperhuidvandepennenvanbelang is.Ook eventuele
wondheling speelt een rol.Erzijnnoggeenaanwijzingendat deveredeling hier verbetering inkan
brengen.Ook het langsgenetischewegbeperkenvanademhalingsverliezenlijkt eenmoeizame

weg.Ziekten alsScleroticaenBotrytis zijnzwakteparasieten,die moeilijk via veredeling bestreden
kunnenworden.
Forcering
Debelangrijkste doorbraak vande nieuwe rassenmoet echterverwacht wordenbijdeforcering.De
huidige rassengeven eengoedeproduktie meteenvrijgoede uitwendige kwaliteit vandekroppen,
maar het probleem zit vooral inde houdbaarheidvan het lof inhet handelskanaal ende inwendige
kwaliteit vandekroppen. Erisgrote behoefte aanrassendieweiniggevoeligzijnvoorbruinrand,
losgroeienvandekroppeneninwendigrood metbehoudvanproduktie enuitwendige kwaliteit.
Tussen rassenbestaangrote verschillen inhoudbaarheid (tabel3).
Tabel3Houdbaarheidwitlof (vroegetrek Lelystad1989)

ras

bruin-

smet

rand

los-

algemene

inwendig

LTB

groeien

indruk

rood (%)

index

Flash

5.7

8.0

7.7

6.3

2

73

Magnum

7.3

8.7

7.0

7.0

7

47

Turbo

5.7

8.0

7.3

5.4

4

24

Focus

4.7

7.3

6.0

4.7

8

12

E

3.3

7.3

8.0

3.7

32

0

Conrad

3.0

6.7

6.3

3.0

8

58

Daliva

3.7

7.3

7.3

4.3

5

75

De inwendige kwaliteit ismet name inde middenvroegetrek (bruine pit) eninde latetrek eengrote
bronvanzorg.Tussen rassen bestaangroteverschillen (tabel4).
Tabel4 Inwendigekwaliteit witlof (middenvroegetrek Lelystad1989)
% pit

% bruine

% holle

lengte

pit

pit

Daliva

48

4

2

Rinof

38

8

14

Faro

43

7

17

K

47

4

4

M

36

49

31

Rumba

45

11

4

P

43

3

3

ras

-3-

Totbesluit
Verdereverbeteringenvandekwaliteit vanhet lof (uitwendig) zullenvooral indevroegetrek
gerealiseerdworden. Indeze periode kandevormvandekropdooronrijpheidvandepen,
gevoeligheidvoor roodverkleuring endeuniformiteit problemengeven.Ook een produktieverhoging
kanindezetrekperiode nogwelgerealiseerdworden. Inde middenvroegetrek ishet maximumaan
produktie binnen het huidigetype lof bijnagerealiseerd. Inde latetrek moet het mogelijk zijnmet
traagpitvormende rassen eenproduktieverhogingtebereiken.
Tenaanzienvandeoogstbaarheidvanhet lof zijnook nogverbeteringen mogelijk.
De nieuwe rassenzullenzichverderkenmerkendooreengroterestabiliteit vanproduktieen
kwaliteit onder verschillende omstandigheden.Vooraldit punt vergt uitgebreide beproevingenop
verschillende plaatsen enjaren.Vooralgewenst iseengrotere stabiliteit indeproduktie,maar
vooraldekwaliteit vanhet uitgangsmateriaal,dewortel. Uitvorigonderzoek isgeblekendat ergrote
plaats-ras interacties zijn. Dit betekent dat deplaatsvandewortelteelt vangrote invloed isopde
lofproduktie en-kwaliteit. Welkeoorzaken hieraantengrondslag liggen,bijvoorbeeld hetN-niveau
vandewortel,is momenteel inonderzoek bijhetCABO.

Eenenander zal moeten leidentot eenvolgende doorbraak in het rassensortiment,waarbij
verbetering vande houdbaarheid,de inwendigekwaliteit endeopbrengststabiliteit centraalmoet
staan!
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Titel:BestrijdingvanPhytophthora spp.,eendringendenoodzaak!
G.C.M.Coenen(CBT/PAGV).
1.Inleiding:
Inhetnajaarvan 1988deden zichwederom grote problemenvoor bijdetrek
van witlof op water. Bacteriën en schimmels waren de grote
ziektenveroorzakers.De schimmel Phytophthora spp.tasttedewortel opeen
zodanige manier aan, dat het transport van water en voedingsstoffen naar
het groeipunt werd belemmerd en daardoor ook de ontwikkeling van het
groeipunt tot een krop. Bij een erge mate van aantasting werd zelfs geen
kropmeergevormd.
Daar de wortels zich in een gesloten systeem bevinden waarbij het water
wordt gerecirculeerd, is het makkelijk voor deze schimmel zich in het
systeemteverspreiden.Indepraktijk isditookvaakwaartenemen,iser
eenmaal een besmette wortel inde trekbak aanwezig,dan zullen er spoedig
meerdere volgen, tot diepe teleurstelling van de teler die dan een grote
financiëlestropheeft.
In1989iseenonderzoekgestartomdeziektendiezichvoordoentijdensde
trek van witlof opwater nader te bestuderen. Phytophthora is een vande
ziekteveroorzakers waarvan het infectiegedrag nader bestudeerd wordt om
zodoende een inzicht tekrijgenwaar eenmogelijkheid bestaat de ziektete
onderdrukkenoftevoorkomen.
2.Phytophthoraspp.
Phytophthora is een bodemschimmel, die zich zowel geslachtelijk (met
Oosporen) als ongeslachtelijk (met zoösporangien) kan voortplanten. De
Oosporenkunnen indebodem enkele jarenoverleven.Zijnde omstandigheden
gunstigvoordeschimmel,ishetvochtig enzijnerwaardplantenaanwezig,
dankunnendeOosporenkiemenenkanvervolgensplantmateriaal geïnfecteerd
worden. Aantastingen in het veld zijn meestal niet zichtbaar. Echter pas
tijdens de trekdoet het probleem zichvoor.Dewortelpennen vertoneneen
bruinverkleuring meestal vanuit de wortelpunt naar boven of beginnend bij
eenwondendekropvormingwordtbelemmerd.
2.1.verschillende Phytophthorasoorten:
Er bestaan veel Phytophthora soorten, die sterk op elkaar lijken en
daardoor moeilijk te identificeren zijn. P. erythroseptica werd voorheen
gezienalsdeziekteverwekker.Hetafgelopen jaar isnietdeze soort,maar
een andere, £. cryptogea. uit ziek plantmateriaal gehaald. £. cryptogea
wordt in Frankrijk ookgezien alsdeveroorzaker. Toch sluit het nietuit
datmisschienbeidesoortenvoorhetprobleemkunnenzorgen.
2.2.Hetinfectiegedrag:
Om het infectiegedrag nader te bestuderen zijn verschillende proeven
uitgevoerd. Hetblijktdatbijeenhoge concentratie vanschimmeldradenin
de grond na 1week de wortels van jonge plantjes zodanig zijnaangetast,
verrot,datdeplantjeswegvallen.Indegrondalsookaandebuitenkantvan
de worteltjes zijn zoösporangien met zoösporen gevonden. Deze extreme
situatie isvoor de praktijkniet direct reëel maar het geeftwel aandat
als de besmettingsgraad hoog is en de omstandigheden gunstig voor de
schimmel,deze zichgoed kan vermeerderen via zoösporen,die ook instaat

zijnjongeplantjesteinfecteren.
Om de situatie die zich voordoet in de trekcel na te bootsen, zijn
wortelstukjes, van een volgroeide wortel, gelegen in een sporensuspensie
enkele dagen geobserveerd. Na vier dagen waren de eerste
rottingsverschijnselen zichtbaar op de plaats waar de melksappen zich
bevinden. Het rot breidt zich snel uit richting het merg enwat langzamer
richting de schors. Indewortel zijn alleen schimmeldraden aanwezig,die
zich zowel horizontaal als verticaal inhet wortelstukje verspreiden. Een
enkele keer zijn er ook sporangiën aande buitenkant van eenwortelstukje
gevonden,dat aangeeft datvermeerdering vande schimmel optreedt.Voorde
praktijk betekent dit dat als er eenmaal een infectie aanwezig is,deze
zich snel kan uitbreiden doordat constant nieuwe sporen opwortels worden
gevormddienognietaangetastewortelskunneninfecteren.
3Bestrijdingsmethodieken
3.1Chemischebestrijding:
Als 'nood'-oplossingvoorhetPhytophthora spp.probleem zijnverschillende
chemische middelen invitro getest,alsook inde trek.Het middel Aliette
met de werkzame stof fosethyl-Al werd voor vergelijking meegenomen. De
nieuwgeteste middelenhaddeneengroter remmend vermogen (zelfs tot 100%)
opde groeivanP.cryptogea danAliette,dusbiedenperspectief. Echterde
toelating voor de middelen is er nog niet en residu onderzoek voor deze
middelenmoetnoguitgevoerdworden.Ondertussen isernogeennieuwmiddel
dat goedeperspectievenbiedt.Eentest invitro,alsook inde trekworden
hedenuitgevoerd.
3.2.Biologischebestrijding:
In1989 isophetPAGV insamenwerking metWCSeenbiologische bestrijding
inde trek met enkele Pseudomonaden (bacteriën)uitgevoerd. Het resultaat
was negatief. Hiervoor zijn vele oorzaken te bedenken, zoals de
aanwezigheid van meerdere schimmels en bacteriën in het systeem of de
toepassingsmethode van de Pseudomonaden. Daar de omstandigheden in de
trekcel goed geconditioneerd zijn biedt biologische bestrijding toch een
mogelijkheid voorverder onderzoek. Echter isditniet eenvoudig,naareen
effectieve bacteriestam moet gezocht worden,alsook het werkingsmechanisme
tussendebacterieende schimmelPhytophthoramoetbestudeerdworden.Door
onderzoek op kleine schaal uit te voeren, wordt getracht hier achter te
komen, waarna een toepassing in de trekcel vervolgens uitgevoerd kan
worden.
4.Vervolgonderzoek:
Er isnog veelonderzoeknodig omaantekunnengevenhoehetPhytophthora
probleem te kunnen voorkomen, beperken of te bestrijden. Er is nog te
weinig inzicht overdeprecieze overlevingskansen inde bodem,alsook over
de smetstofpotentiaal in de grond als in de trekcel die voor problemen
kunnen zorgen in de trek. Ook is nog niet bekend hoe de schimmel inde
trekcel komt. Zitdeze al indewortel enwaardan,of zitdeze alleenin
deaanhangende grond.Daarnaast ishetbelangrijknategaanwatheteffect
van de bewaring op de pathogeniteit vande schimmel is.Zijn deze vragen
beantwoord dan kan gericht naar een bestrijdingsmethodiek gezocht worden.
Echter,dit onderzoek isnietmakkelijk enzaldenodige tijdvergen,maar
dielevertdanwelwatop!

Inzichtin'rijpheid'witlofwortelneemttoe.
OnderzoekbijCABOnaarfactorenenprocessendiedeproduktie enkwaliteitvan witlof
beïnvloeden.
drs.J.A. Reerink, Centrum voorAgrobiologisch Onderzoek (CABO),
Postbus 14,6700AA Wageningen
De produktie vanwitlof vindt in het algemeen plaats onder geconditioneerde
omstandigheden, dat wilzeggen het forceren opwater inspeciale trekbakken. Dit maakt
het mogelijk verschillende factoren alstemperatuur, luchtvochtigheid en het aanbod van
voedingsstoffen naar wens inte stellenengedurende de trek constant te houden, in
tegenstelling tot bij het forceren met ofzonder dekgrond inde kuil.
Desondanks iser een grotevariatie indeproduktie envooral de kwaliteitvan dewitlof.
Niet alleen inde loopvan het seizoen oftussenverschillende rassen, maar ook binnen
partijen wortelsvan hetzelfde rasindezelfde trekperiode.
De teelt vandewitlofwortels vindt plaats indevollegrond en isdaarmee afhankelijk van
oa.grondsoort, bemesting, neerslag entemperatuur. Zodoende kan de
wortelontwikkeling sterk verschillen en dusde fysiologische toestand van dewortels op
het moment van rooien, de zogenaamde 'rijpheid'. Bovendien isde invloed van de
afrijpingsperiode bij lagetemperatuur, die meestal ineen koelcel plaatsvindt bij hoge
luchtvochtigheid, op de geschiktheidvoor trek nietvoor allewortels hetzelfde.
Om een beter inzicht te krijgen inde oorzaak vanverschillen inkropontwikkeling wordt
bij het CABO onderzoek gedaan naar hetverloopvanfysiologische processen die
tijdens de trek indewortel en degroeiende kropplaatsvinden inrelatie tot de
fysiologische toestand vandewortelvoor de trek.Bestudeerd wordt hoe factoren als
temperatuur envoedingsgift deze processen kunnen beïnvloeden enwat de gevolgen
zijn voor de produktie en kwaliteit vande krop.
Dit onderzoek, gefinancierd door het Centraal Bureau van deTuinbouwveilingen, het
Landbouwschap en het Produktschapvoor Groenten en Fruit,wordt uitgevoerd in
samenwerking met het PAGV.
Wat betekent 'rijpheid'?
Witlof iseen tweejarige plant enom,nadewinter, inhet tweedejaar weer snel uit te
kunnen groeien wordt inhet eerstejaar een penwortel aangelegd die als opslagorgaan
voor reservestoffen dient.Tijdens devormingvande penwortel wordt suiker
(saccharose), dat onder invloedvanzonlicht inhet bladwordt gevormd, naar de wortel
getransporteerd. Hierworden deze suikereenheden aan elkaar 'geplakt' en onstaan
lange suikerketens, die inuline heten en niet getransporteerd kunnenworden. Wanneer
dewortelsvolgroeid zijnen kunnenwordengerooid bestaat de drogestof voor65tot
85% uit suikers,hoofdzakelijk opgeslagen alsinuline.
De afrijping indewinter, indepraktijk nagebootst door opslagineen koelcel, zorgt
voor een gedeeltelijke afbraak vande lange suikerketens,waarbij weer de inhet sapvan
deplant transporteerbare suiker saccharose gevormdwordt.Deze suiker wordt tijdens
het forceren gebruikt voor degroeivande krop en de energievoorziening van de
processen die inwortel en krop plaatsvinden.
Voor de kropgroei zijn ook mineralen nodig,zoalsstikstof,kalium en calcium, die uit de
voedingsoplossing kunnen worden opgenomen, maar voor een deeluit dewortel worden
betrokken.
De 'trekrijpheid' hangt daardoor afvande mogelijkheid vandewortel omsuikers en
mineralen te mobiliseren en indejuiste verhoudingen door te geven aan de groeiende
krop.

Wortelmateriaalenaanpassingtrekomstandigheden.
Omgericht onderzoekuittekunnenvoerennaarverschilleninfysiologischeprocessen
tijdens detrek,washetnoodzakelijk eerstdealgemene invloedvande
trekomstandigheden opdekropontwikkeling nauwkeurigteanalyseren.
Zowordt indepraktijk gedurende hetseizoengeleidelijk detrektemperatuur verlaagd.
Ditiseenaanpassingaaneenverdergevorderdeafrijping vandeworteldooreen
langereopslagindekoelcel.Degrotebeschikbaarheid vantransporteerbare suikerin
dewortel maakteenexplosievekropgroeimogelijk,dieechter tenkostegaatvande
kwaliteit.Infiguur 1 isteziendateenlageretrektemperatuur dekropgroeivertraagt,
maaruiteindelijk tocheenzelfde kropgewichtoplevert.Veranderingvande voedingsgift
heeft duidelijk eenander effect (figuur 1).Inhetbeginvandetrekwordtdekropgroei
nauwelijks beïnvloed doordeconcentratievandevoedingsoplossing.Hoelater inde
trekhoe meerdekropproduktiewordtbelemmerddooreengeringe voedingsgift.
figuur1. Kropgroeitijdensdetrekbij 18of f5°C(lucht) en1/4of
1/8Hoagland(H)voedingsoplossing, cv.Flash,nov.'88
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Deinvloedvandezefactoren opdekropproduktie isechternietbijallewortels
hetzelfde.Inhetbeginvandetrekisdekropgroeibijkleinewortelsgelijk aandiebij
grotewortels.Ineenlaterstadiumblijft dekropgroeibijkleinewortelsachterdoordat
eroa.weinigsuikersmeerbeschikbaar zijn.Demvloedvandeconcentratie vande
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voedingsoplossingopdekropproduktiebijdezewortelsisechtergering,integenstelling
totbijgrotewortels.Ditbetekent datkleinewortelsinverhoudingzelfvoldoende
mineralen beschikbaar hebben,maardatsuikersbeperkend zijnvoordekropgroei,
terwijl hetbijgrotewortelspreciesomgekeerdis.
Hetisdusnietalleeneenverschilinmaat,maarookeenverschilinsamenstellingvan
dewortelswatvaninvloedisopdekropgroei.Ookwortelsvandezelfde maatkunnen
aanzienlijk insamenstellingverschillen,watgrotegevolgenheeft voordekropgroei.
Defactor stikstof.
Hetstikstofgehalte vanwortelskanindepraktijk sterkwisselenenhetbleekalvrijsnel
nahetbeginvanhetonderzoek datheteengroteinvloedopdekropgroeikanhebben.
Doorhet PAGVwerdenwortelsgeteeldwaarvanhetstikstofgehalte indedrogestof
uiteenliepvan0,4tot1%.
Vrijwel allestikstof indewortelisineiwitvastgelegd,zodatdat2,5tot6%vande
drogestofbeslaat.Ookhetgehalteaanandere,nogonbekendestoffen neemttoemet
hetstikstofgehalte, watbetekentdathetgehalte aanopslagsuikersin stikstofrijke
wortelslager is.Naeenkoudeopslagblijkt datbiidezewortelsechtermeer
opslagsuikerszijn afgebroken totsaccharose danbijstikstofarme wortels(tabel 1). Wat
betekent dat meersuikervoortransport,endusookvoorkropgroei,beschikbaaris.

tabel1.

samenstellingvandewortel(g/kg drogestof)vóórdetrek, na15wekenopslagbii(TC;
cv. Flash, febr.'89

wortel

totaal

fructos«

saccharos«

inulin«

0,38
0,52
0,76
0,96

834
817
698
664

102
95
116
114

79
110
146
155

653
612
436
395

tabel2.

andere
bestanddelen *

suikeT

% stikstof

166
183
302
336

gewichtsverliesvandewortel(g/kgdrogestof)engroeivandekrop(g/kgworteldrogestof),
na24dagentrekbij 12°Cluchten15°Cwater;cv. Flash,febr.'89
gewichtsverlieswortel

% stikstof

totaal

wortel

0,38
0,52
0,76
0,96

142
243
320
396

waar
van:

suiker

127
214
258
338

groei krop

ander«
bestanddelen *

15
29
62
58

totaal

waar

suiker

van:

99
126
140
144

80
79
69
58

anderebestanddelen: stikstofverbindingen (eiwit,aminozuur),organischezuren,mineralen,
enstruktureeimateriaal(oa.celwanden)

andere
bestanddelen

19
47
71
86

Tijdens de trek leidt dit inderdaad tot een grotere gewichtsafname van de stikstofrijke
wortels,maar deverbruikte drogestof wordt maar ten dele teruggevonden inde
kropproduktie (tabel 2).Hoewel bijstikstofrijke wortels tijdens de trek de grootste
kroppen gevormd worden, ishet tochveel minder dan men zouverwachten aan de hand
vande verliezen in dewortels:per gramverbruikte worteldrogestof wordt maar 0,35
gram kropdrogestof gevormd, terwijl dit bijwortels met een laagstikstofgehalte kan
oplopen tot bijna 0,7gram!De rest dient als'brandstof voor de processen die betrokken
zijn bij devormingvande krop en het onderhoud van krop en wortel.
Alser zoveelverschil zit inhet energieverbruik bijstikstoirijke en -arme wortels zal dat
ook betekenen dat hetverloopvanprocessen anders zalzijn. Intabel 2isdat
bijvoorbeeld te zien aan eenverschil insamenstelling vande krop,en bovendien ishet
drogestofgehalte van de kropbijstikstofrijke wortels lager.
Als niet alleen de kropproduktie verschilt, maar ook desamenstellingvan de krop
doordat de processen dieverlopen anders zijn, ishet nietvreemd dat ook devorm en
struktuur van de kropverschilt.Hierdoor wordtvoor een groot deel de kwaliteitvan de
krop bepaald. Bijwortels met een hoog stikstofgehalte neemt bijvoorbeeld de
kropdiameter meer toe dan de lengte,en isde kropveel minder gesloten. Bovendien is
de pit groter en komt bruine pitveel meer voor.
Rijpheid tussen aanhalingstekens.
Het voorgaande maakt het er op het eerste gezicht niet gemakkelijker op. Het
witlofonderzoek op het CABOisbedoeld omrichtlijnente kunnen opstellen waarmee
risico'svan produktie- en kwaliteitsverlies kunnenworden beperkt, door uit te pluizen
hoe de ontwikkelingvanwitlof verloopt enwaardoor hetwordt beïnvloed.
Op dezelfde wijze moet ook hetbegrip 'trekrijpheid' ontrafeld worden infactoren die de
kropgroei bepalen. Het ligt niet zoeenvoudigalsweleensgedachtwordt dat 'rijpheid'
overeenkomt met de samenstellingvansuikers indewortelof hetgehalte eraan. Het
blijkt dat factoren alshet stikstofgehalte vandewortel en dewortelmaat niet alleen
betekenis hebben voor de beschikbaarheid vanandere stoffen dievoor de kropgroei van
belang zijn, zoalseiwitten en mineralen,maar ze hebben ook totgevolg dat processen
tijdens de trek andersverlopen en spelen bovendien een rol bijde afbraaksnelheid van
opslagsuikers in dewortel na de rooi.
Inzicht inde afzonderlijke factoren moet uiteindelijk wordenvertaald ineen aantal
kenmerken vanwortels,wat het mogelijk maakt de trekomstandighedendaaraan aan te
passen of selectief wortels te gebruiken voor eenbepaalde trekperiode.

Emissievanbestrijdingsmiddelenbij
dewitloftrekopwater.

A.Dekker
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N.W.H.Houx
5 oktober1990

StaringCentrum,Wageningen.
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BestrijdingsmiddelenBodem,

Samenvatting.
De witlofprqduktie is vanaf 1976 sterk toegenomen. Het areaal
voor de teelt van witlofwortels is ruim verdubbeld tot meer
dan5000haendeproduktie vanwitlof isbijna verdrievoudigd
tot meer dan 70 miljoen kg met een produktwaarde van 170
miljoen gulden.Nade introduktie van rassengeschikt voorhet
forceren van witlof in water kon deze techniek verder worden
ontwikkeld, zodat nu ongeveer 70% van de witlof in water
cultuur getrokken wordt. Ook de verbeterde bewaring van de
wortels in koelcellen, waardoor witlof nu het hele jaar door
getrokken kan worden, heeft bijgedragen aan de groei van de
produktie.Debijna verdubbelde consumptie vanwitlof totmeer
dan 3kgperhoofdvandenederlandsebevolkingper jaarende
sterke vergroting van de export van 4tot 27miljoen kgheeft
dezeteeltdenodige impulsgegeven.
Zoals bij alle teelten treden ook bij de witlofteelt ziekten
enplagen op.Denieuweproduktiemethoden endeschaalvergroting hebben het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
indezesektorzowelkwalitatiefalskwantitatiefbeïnvloed.
Dooreen lategewasbehandeling ophetveldmetde insecticiden
pirimicarb of dimethoaat kunnen mineervliegen en bladluizen
bestreden worden, waardoor ook problemen tijdens de trek van
het lof voorkomen kunnen worden. Tijdens de bewaring van de
wortelpennen en de ruim drie weken durende trek kan schade
door schimmels eneventuele insektenmet gewasbeschermingsmiddelen beperkt worden.Bijhet begin van de trek inhet najaar
worden de wortelpennen bespoten met één van de fungiciden
vinchlozolin of iprodion.Dewortelpennen, diewordenopgeslagen inbewaarcellen,wordenvóóropslag inhetnajaarbespoten
met één van de fungiciden. Deze behandeling in het najaar is
éénmalig, enmag niet herhaald worden tijdens de trek vanhet

lof in het daaropvolgende voorjaar. Bovendien moet bij de
start van de trek het fungicide fosethyl-aluminium aan het
recirculerende proceswater toegevoegd worden omverslijmingte
voorkomen. Bij duidelijke luisaantastingen tijdens de trek
mogen rookontwikkelaars met pirimicarb of permethrin gebruikt
wordenomdezeplaagtebestrijden.
Nadeoogstvanhetwitlofwordenderestanten vanhetproceswater geloosd, meestal op het oppervlaktewater, soms op het
riool.Deafgeoogstewortelpennen worden afgevoerd omgebruikt
tewordenalsveevoer.
Met het oog op de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater en de
Wet Bodembescherming heeft het Proefstation voor de Akkerbouw
en de Groenteteelt in deVolle Grond (PAGV)te Lelystad reeds
enkele jaren geleden een onderzoek gestart naar de mogelijke
belasting van het oppervlaktewater met resterende stoffen
afkomstigvandewitloftrek.
Het middel fosethyl-aluminium bleek slechts een paar dagen in
het proceswater aantoonbaar te zijn en dus niet inhet milieu
terechttekunnenkomenmethetrestantvanhetproceswater.
De Hoofdafdeling Milieubescherming van het Staring Centrum te
Wageningen heeft vanaf 1987, in samenwerking met het PAGV,
voor de middelen vinchlozolin, iprodion en pirimicarb de
volgendevragenonderzocht:
1.Hoeveel van de toegepaste middelen blijft na afloop vande
trek in het te lozen proceswater achter? Deze vraag is van
belang om de eventuele belasting van het oppervlaktewater te
kunnenbepalen.
2. Hoe is de verdeling van de bestrijdingsmiddelen over de
wortelpennen bij de gebruikelijke bespuiting? Deze vraag is
vanbelang omdeefficiëntie vandetoediening tijdensdetrek
vastte stelleneneen eventuelevermindering vandegebruikte
middelenmogelijktemaken.

Uit oriënterende metingen in 1987 op een vijftal witlofteelt
bedrijven inNoord Holland bleek dat vinchlozolin wel tijdens
het begin van de trek in het proceswater aangetoond konworden,maaraanheteindevandetreknietmeer.
Het vervolgonderzoek heeft plaatsgevonden op één witlofteelt
bedrijf inNoord Holland en één inNoord Brabant enmeer uitgebreidophetPAGVteLelystad.
Op de twee praktijkbedrijven werd, behalve de normalebespuitingmetvinchlozolin aanhetbeginvandetrek,ook (terwille
van het onderzoek) een week later een rookontwikkelaar met
pirimicarb toegepast. Op het PAGV werden een normale en een
viervoudige praktijkdosering van de middelen vinchlozolin,
iprodion en pirimicarb over-de wortelpennen gespoten in een
kleinere, maar met de praktijk vergelijkbare, opstelling.
Bovendien werden ophet PAGV inde tweede week vandetrekde
drie middelen extra aan het proceswater toegevoegd om de
snelheid van de afname nog nauwkeuriger te kunnen meten.Tenslotte werden onbespoten trekbakken bemonsterd op het voorkomen in het proceswater van vinchlozolin, afkomstig van de
wortelbehandeling vier maanden eerder vóór de opslag in de
bewaarcel.
De resultaten toonden aan, dat de op gebruikelijke wijze
uitgevoerde bespuitingen van de trekbakken de middelen nogal
onregelmatig over de wortelpennen verdeelden. In de boven
elkaar gestapelde trekbakken verschilden de hoeveelheden
plaatselijk wel een faktor 4 tot 10.Een volgens voorschrift
toegepaste rookontwikkelaar verdeelde het middel pirimicarb
veel beter: het verschil was slechts een faktor 2. Indien de
interne ventilatie bleef werken werd de verdeling eerder
slechterdanbeter.
Na de direkte toevoeging aan het proceswater op het PAGV was
vinchlozolin na 1 dag, iprodion na 4 dagen en pirimicarb na

ongeveer 14dagenverdwenen.
Nabespuiting van de wortels indetrekbakken waren demiddelen na 5 tot 7 dagen nauwelijks nog aantoonbaar. Pirimicarb
was na toepassing via een rookontwikkelaar nauwelijks in het
proceswater aantoonbaar.Het vóórdebewaring opdewortelpennen gespoten vinchlozolin gaf een lage concentratie in het
proceswater, die na één week niet meer aantoonbaar was. de
langdurige aanwezigheid van de middelen na de bespuiting van
de wortelpennen kan veroorzaakt worden door het telkens weer
afspoelen van de wortelpennen door kleine fluktuaties in de
hoogte van het doorstromend water in de trekbakken. In één
systeem steeg het water inde trekbakken door een verstopping
van het circulatiesysteem, met als gevolg een kleine toename
vanvinchlozolin inhetwater.
Tenslotte: op de plekken in de sloten waar de lozing van de
restanten van het proceswater van de bedrijven plaatsvindt en
ookverder stroomafwaarts werd geenvinchlozolin ofpirimicarb
aangetoond.
Gekonkludeerd kan worden dat, bij de gebruikelijke toepassing
vanvinchlozolin, iprodion enpirimicarb indewitloftrek,het
onwaarschijnlijk isdat dezemiddelen inaanzienlijkematevia
het resterende proceswater in het milieu terechtkomen. De
techniek van de bespuiting van de trekbakken moet evenwel
verbeterd worden met als mogelijk gevolg dat er voor een
doelmatige bescherming minder van de middelen nodig zal zijn.
Het is de onderzoekers opgevallen, dat de veiligheidsvoorschriften voor de uitvoering van de bespuiting niet altijd
volledig inachtgenomenworden.Verder stondopéénbedrijfsterrein een container met afgeoogste wortelpennen waaruit
water lekte,dat zowelvinchlozolin alspirimicarbbevatte.

