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Behandeling van sla met gechloreerd water,Sraaakproef in verband met
chlorering,Onderzoek bactericidewerking slasap.(aanhangsel).

door:
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Naaldwijk,1965.
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Ondersoek baotortoidoworkia* »lasaa (aanhangsel)\?\ %
X '* ci
Beae proef Is ooa voortsetting vaa oordor goaoaoa proeven ca«t da&raan to«.
/

|tvo«j4 «*a aaaakproof «a ooa ondersoek naar eventuele baoteriaiwwerking
,
^4/ ^
•ft» SXaSap.

jfrOOfq|)»«t
Slakroppen sija sowel op hot laboratoria» *1« ia ««a warenhuis behandeld aot gechloreerd water.
Of hot laboratoria» vm do opaoti

I—Xeidiagwater, vaaraaa opkXiaaoado hoeveolhedea obXoorbXeokXoog sija too*
gevoegd oa
Xl-Xoidiagwater, vaaraaa aaast opkXiaaoado hoeveelheden ofcloorbXookloog ovoao«ao totuMalt

hoevoelhedea aaaoaiuaohloride sija toegevoegd. Dose

aoabinatie gooft het sogenaaade ohlooraaine (YHgCX).
De concentraties, uitgedrukt im«»« work«aaa ohloor p«r liter, waroa
ingesteld op«
0,0|

1,2|

2#4|

4,8

«a 9»6

Ook au wordoa ooa beopuitiag oa «•& dompeling uitgevoerd. So bespui«
tiag vaa do «Xakroppoa aot hot goohXoreorde water word sowel aaa do bovoa-,
aXo aaa do ©adoraijdo vaa do krop uitgevoerd, lot doapolea vond pXaato aot
do oadorsijdo aaar boaodoa bij bot inbrengen - oa aot do oad«rsijdo aaar
boven bij bot uithalen vaa do krop ait do oploooiag. Ook aa werden do krop»
poa oaigo tijd aa do behaadoXiag op ayloagaao gelegd, gespannen boven ooa
bak. Bo «Xakroppoa wordoa vervol««»» ia ooa pXaotiek sak bo«aard (2 krop*
poa por takI Ma «ak por objoot) bij J°C oa 10°C. Bo pXaatiok sakkoa wor
doa aot «oa elastiekje afge»loten.
Xa bot warenhuis wordoa bijaa oogstrijpe »Xakroppoa boopotoa »et ooa
oplossing vaa ohloorbleekloog, bevattende 12 ag CX/X» Bs boopotoa oppor*»
vXakto word voor d« boXft afgodokt met plastiek.
Koaselfde opporvXakto word boopotoa aet Xoidiagwator oa ovoaooas voor do
boXft afgodokt aot pXastiok.
Methodiek
Bij do boroidiag vaa do ohXoorbXookXoogopXoosiag is aitgogaaa vaa ooa
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oplossing, welke ongeveer ? mg per si bevatte. Respectievelijk vsrden
voor 4« bereiding vaa it oplossingen (lab.proof) 2,4*7 oa 14 »I gepip«teerd «a toegevoegd aan steeds 10 1 leidingwater.

Voor de bereidingen van do oplossingen Mt chlooraaine worden boven
dien nog toegevoegd reep. 1, 2, 3 en 6 al ran oen oplossing, «elke 25 ag
Il^@l/al bevatte* Ook bier toegevoegd aan 10 1 leidingwater. Xa agrao<|.
uitgedrukt, koat dit aoor op geaiddeld 1,1 x ao grote concentrâtle aan
VH^-ioaea ale verksaaa oh1oor, 114 de proevea op het laboratorlaa werdea,

aa goed roeren, van de oplossingen eerst een aoneter genoaen

25 al)^

voor een pB-bepalingf daarna 100 al voor de beepuiting aet een pulvérisa
teur (4 kroppen)» Se beepuiting vond plaats na bet doapelen. Vervolgen«
«orden 2 x 500 al geaoneterd voor de jodoaetrisohe bepaling van verksaaa

chloor.
fenslette «erden 4 kroppen in de vloeistof gedompeld. Bit doapelen vond
één voor één plaats.
In bet vareahuls «erd een ohloorbleekoploselag verspoten in een boe«
veelheid van 25 al per krop.

Ir «erd een oppervlakte bespoten van 60 kroppen. Eveneens verden 60
kroppen wit leidingwater bespoten.
Verloog van de proef
15 Haart 1965 Is de proof op bot laboratorium gestart aet het ras Va
lor«. 9« teaperatuur van bet gechloreerde vator «as ê°C. 9« teaperataurbehandelingen verde» vervesealljkt in tvee vakken van de serietheraostaat

In de plantesl«kteakas.
Se temperaturen verden dagelijks gecontroleerd en vel $ nur én .*« avonds 5 aar. Ir verdoa aaximu»- en aialauatheraoaeters gebruikt.
Se laagste teap«ratuurbehaadellag (5°C) heeft gevarieerd tussea 5 en

12°C. Se hoogste teaperatuurbehandeling «ohoamelde van 9 tot 14°C. Geaid
deld lagen de teaperatarea op 7,4 •» 10,5°C.
24 Kaart 19*5 is het proefje in bet varenhuis gestart aet het ras Ma-

glola. Ir ie in de naaiddag gespoten oa ongeveer 5 uur. Se teaperatuur tij
den« h«t spulten va« 11°C. Be toap«ratuur is de hierop volgende aaoht ge
makt tot 6°C en in de loop van 25 aaart gestegen tot 29°0. Se teaperatuur
werd onder het plastic gemeten. 25 Kaart kwaaen sonnige perioden voor. Tij

dens de beapulting vas het bevolkt.
Van de oplossingen, gebruikt voor de proef op het laboratorium, sijn
de oonoentraties verksaaa ohloor jodoaetrlsch bepaald. Oltgaaade van d«
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mkrigit reaaltaten, v«r«s

oonoentraties t

0,0 ag «iflfwui CI per liter

1,2 * g wericsaa« CI par liter
2,6 ag werksaaa CI per liter
4,8 ag werksaaa 61 per liter
9,0 ag werksaaa Cl par liter
2oaIs reeds eerder 1» veraeld, werden in het warenhuis sleohte twee
eonoentratles aangehouden aa wal 0 an 12 ag werksaaa 01 par litar, toege
voegd aan leidingwater in da vor» van ohloorbleekloog.

Sa pB van da op hat laberatoriua gebruikte oplossingen via geaiddeld
7,7.
0p 16 tot an aet 19 aa&rt ia da ala dagelijks gecontroleerd. Ir is
geen sohade, veroorsaakt doer werksaaa ohloor, waargenomen. lal begonnen
tij da hoogste temperatuurbefaandeling da oadarata bladeren ta Targalaa aa
kwaa.vooral hij da gadoapelde kroppen aeofcsaisohs beschadiging tot uiting.
Op 19 aaart «ard aaa lata seete vee# geur geroken.

OP 22 aaart verd de laatste beoordeling uitgevoerd en enige botrytiaaantasting geeonstateerd op de ondersta bladeren tengevolge van aaohanisehs
beaohadiging. Base aantasting kwaa voonuuselijk voor hij da hoogste teaperatuurhehandeling.
Ook au gaf da hoogste teapsratuurbehandeling aeer gele bladeren te
sien. Be kroppen hij lagere teaperatuur hevaard, sagen er frlsssr uit.

Een saaakproef, uitgevoerd door de proefneaer, gaf als eindoonolusie,
dat geen ohloorsaaak aanwezig vu.
Ie beepultingsproef, uitgevoerd in het warenhuis gaf evenain besoha».

diging te sien*
Sen afsonderliche saaakproef waaraan drie personen deelaaaea, gaf als
eindoonolueie, dat geen ohloorsaaak is waar te neaen hij sla hespoten mit
een oplossing vaa wsrksaaa ohloor welke 14 ag/liter bevatte.
lit proefje werd als volgt uitgevoerdi

4 kroppen werden bespoten aet leidingwater en 4 andere kroppen wer
den bespoten aet leidingwater, bevattend 14 ag werksaaa ohloor per liter*

Se kroppen werden in plastio sakken bewaard bij 10°C (2 kroppen par sak).
Saaakproevea werden verricht aan elke krop aa reap. 23 ainuten, 7 uur en
24 uur.
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SMMBVqttinff
Ziohtbare sshade is niet geoonstateerd ¥i$ «Ia, lespoten set een
oplossing, volks 12 mg werksaa» ohloor per liter tentt».

Ongeveer een half aar» nadat sla. bespoten was ast «en oplossing,
welke 14 »g werksaan ofcloor por liter bevatte, tu geen ehloorsnaak tu»
vesig.
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Teaeinde aa te gaaa, of elaeap eea haeterioide werking heeft» 1«

het volgende proefje uitgevoerd*
Met b«hulp van «ta sortier werd, vooral van de baitenete bladeren,
•an twee elakroppea eap verkregen. Bit eap werd op houilloaagar platea
uitgeeet. fier druppel» per plaat» aangebracht op 4 vereohilleade plaat*

••a. fie bouilloa-agar plat«» «area van ta vorea heatreken mt eea teoti*
rieeuepeneie. Das« eue peneie was afkoaetig vaa aet oppervlakte-aater iagesatta bouillon-gelatine platea, velke ae 2 x 24 aar bebroeden bij 20 «
22°C uitgeeprokea viea farea ea tn dele reeds vervloeid*

Voer het opbrengen vaa het elaeap ea aa het opbrengen vaa de bacterieeuepeaaie «ija de platen veggeset hij 30°C gedureade 1 wir»

Set volgende aeheaa ie uitgevoerd»
5 platea» heetrekea set eea baoterieeeepeneie • elaeap
5 platea» heetrekea »et eea haeterieeaepeneie
5 platea aet alleea elaaap
Va 2 s 24 nur hehroedea hij 57°C «area op de platea aet haeterieaae*
peneie ea elaeap geea halo'» aaavesig*

le platea soader elaeap «aren, eveaale de platea aet baoterieeaepeaeie ea elaeap» begroeid aet koloniee*
De platea aet alleen elaeap gavea haoteriegreei op de plaateea» «aar
het eap «ae aangebracht*

