TEELT EN VEREDELING VAN
BLOEMKOOL

I

dt\r

Landbouw Hog«
V
w w #-> *~A t^. | % |

J.R. JENSMA

T E E L T EN V E R E D E L I N G VAN B L O E M K O O L
withasummary
GROWING

AND BREEDING

OF

CAULIFLOWER

Dit proefschrift metstellingenvan
JAN RIENIK JENSMA,
landbouwkundig ingenieur, geboren te Vrouwcnparochie,
17 oktober 1927,isgoedgekeurd door depromoter, Dr.Ir.
S.J. WELLENSIEK,hoogleraar in de tuinbouwplantenteelt.
De RectorMagnificus der Landbouwhogeschool,
W. DEJONG

Wageningen, 14januari 1957

TEELT EN VEREDELING VAN
BLOEMKOOL
WITH A SUMMARY

GROWING

AND BREEDING

OF

CAULIFLOWER

PROEFSCHRIFT
TER VERKRIJGING VAN DE G R A A D
V A N DOCTOR IN DE L A N D B O U W K U N D E
OP GEZAG VAN D E . R E C T O R M A G N I F I C U S IR. W. DE JONG,
HOOGLERAAR IN DE VEETEELTWETENSCHAP,
TE V E R D E D I G E N TEGEN DE B E D E N K I N G E N
V A N EEN COMMISSIE UIT DE SENAAT
VAN DE L A N D B O U W H O G E S C H O O L TE W A G E N I N G E N
OP D O N D E R D A G 7 MAART 1957 TE 16 U U R
DOOR

JAN R I E N I K JENSMA

H. V E E N M A N & Z O N E N - W A G E N I N G E N - 1957

Dit proefschrift verschijnt tevensals Mededeling No. 96
van hetInstituut voordeVeredeling vanTuinbouwgewassen te Wageningen

Voor onzeouders

STELLINGEN

De veredeling van tuinbouwgewassen vereist een grondige kennis van de teeltmethodiek en van de milieu-factoren, die de ontwikkeling van de plant bepalen.
II
Doeltreffende veredeling kan alleen plaats vinden onder natuurlijke omstandigheden.
Ill
Het kweken van nieuwe rassen behoort niet tot de taak van de Overheid.
IV
Letterlijke interpretatie van het begrip „constante reproduceerbaarheid" is debelangrijkste en tegelijkertijd moeilijkst te hanteren voorwaarde voor een effectieve
rassenbescherming.
Voorontwerp kwekerswet 1955

V
De teelt van stooktomaten in Nederland zal zich ondanks een hogere kostprijs
kunnen handhaven in de concurrentie met het buitenlandse product.
VI
De uitgifte van teeltvergunningen voor siergewassen dient te worden bevorderd.
VII
Bij de geschiktheid van een bodemtype voor tuinbouwgewassen, spelen de physischeeigenschappenvandebovengrondeenevenbelangrijke rolalsdie van de ondergrond.
VIII
Bij de samenstelling van een bodemgeschiktheidskaart moet rekening worden
gehouden met de economisch verantwoorde mogelijkheden tot grondverbetering.
IX
De verklaring van GrUmmer voor de late aantasting van aardappelen door Phytophtora infestans de Byhoudt onvoldoende rekening met de in het veld aanwezige
hoeveelheid inoculum.
Grummer, G.: Dissert. Univ. Greifswald 1956

Diss.J. R. Jensma
Fcbruari 1957

Student te zijn geweest betekent een groot voorrecht te hebben genoten. Het betekent, de vormende werking te hebben ondergaan van een gemeenschap die op de
menselijke geest een inspirerende werking uitoefent.
Tot hen die tot deze vorming in belangrijke mate hebben bijgedragen, reken ik in
de eerste plaats u, hooggeleerde WELLENSIEK. Gij zijt voor mij meer geweest dan een
leermeester en ik betreur het nog altijd slechts zo kort onder Uw leiding te hebben
kunnen werken. Het zij voldoende tezeggen dat bij mijn 'streven naar het geluk' Uw
hulpvan grotebetekenis isgeweest. Daarvoor ben ik U zeer dankbaar.
Hooggeleerde OORT, de tijd, besteed aan de studie en het beoefenen van Uw vak,
was zonder twijfel een van de aangenaamste. Mijn ongedurige natuur vond bevrediging in de veelal snel verlopende fytopathologische proeven, en de prettige sfeer op
Uw Iaboratorium verhoogde het plezier in de arbeid nog meer.
Hooggeleerde EDELMAN, vooral depraktische zijdevandeagrogeologie oefende een
groteaantrekkingskracht opmijuit.Aan Uwlevendigecollegesdenk ik met genoegen
terug.
Hooggeleerde MINDERHOUD, UW reele visie op de landbouwproblemen zoals die
in Uw colleges tot uiting kwam, is mij steeds een voorbeeld gebleven.
Zeergeleerde BANGA, voor degrote mate van vrijheid die U de onderzoeker op Uw
Instituut toestond, ben'ik U zeer dankbaar. pit geldt in niet mindere mate voor de
grote medewerking welkeik bij de totstandkoming van dit proefschrift mocht ondervinden.
De heren KRAAI en WIERING dank ik zeer voor de toewijding en de accuratesse
waarmeezijzeerveelvan het hierbesproken materiaal hebben verzameld.
Het personeel van het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen te Wageningen ben ik dank verschuldigd voor de grote bereidwilligheid waarmee zij mij
steeds zijn tegemoetgetreden.
Zeervelenuit depraktijk van detuinbouw dank ik voor wat zijmij geleerd hebben.
Tuinders, kwekers, assistenten van de Voorlichtingsdiensten hebben mij, in vele gevallen zonder het teweten, tot het nemen van proeven gei'nspireerd.
Tenslotte - Nella, omdatjij in mij geloofde kon ik slagen.

INHOUD
I. Algemeen
1. Inleiding
2. Geschiedenis
3. Systematiek
4. Economische achtergrond
II. Teeltonderzoek
1. Glasteelt
2. Vroege vollegrondsteelt
2.1. Vroegheid
2.2. Boorders
2.2.1. Verschijningsvorm
2.2.2. Oorzaken
3. Zomerteelt
3.1. Boorders
3.2. Invloed van de bodem
3.3. Bijzondere teeltmethoden
4. Zaadteelt
4.1. Nieuwe teeltmethoden
4.2. Wijze van bestuiving
4.3. Zaadwinning tijdens de veredeling
III. Veredelingsonderzoek
1. Algemene methodiek . .
1.1. Lijn-en familieseiectie
1.2. Vegetatieve vermeerdering
1.3. Mannelijke steriliteit
2. Bijzondere methodiek
2.1. Vroege teelt
2.2. Zomerteelt
2.3. Herfstteelt
IV. Bespreking
1. Teeltonderzoek . . .
2. Veredelingsonderzoek
Samenvatting
Summary
Literatuur

I
1
1
3
4
'

7
7
10
11
14
14
17
20
21
23
' . . 25
26
26
27
29
31
31
31
32
35
.37
37
43
45
48
48
49
51
52
55

I. ALGEMEEN
1. INLEIDING

De veredeling van bloemkool stond en staat van oudsher in het teken van het
kunnen,- meerdan indat vanhet kennen. Selectieinditgewaswordt beschouwdals
eenkunst, waarvoor eenbijzondere aanlegnodigis.Dezeaanlegkanworden ontwikkelddoor eenlangdurigeervaringenslechtsweinigpersonenwarenindegelegenheid
dieervaring optedoen. Hetzijn dezeenkelingen geweestdiedit gewasopeen bijzonder hoog peil hebben gebracht.
Deze situatie is evenwel niet bevorderlijk voor de continuiteit van het kwaliteitsniveau. Legio zijn dan ook degevallenwaarin eendalingvandit niveau werd geconstateerd zodra de kweker zich terugtrok.
Hetisduidelijk dat, omdit tevoorkomen,vermeerdering vankennisdoorsystematischonderzoeknoodzakelijkis.Daarmeewordtindezepublikatieeenbegingemaakt.
Bijdit onderzoek isuitgegaan vanhet standpunt datdoeltreffende veredelingaileen
mogelijk iswanneer deteeltmethodegeheelbekend is.Merkwaardig genoegbleekdat
hieraan vrij veel ontbrak. Weliswaar is een uitvoerig onderzoek naar temperatuursinvloedenverricht(1),dochoverdeteeltmethodiekalszodanigwasgeenenkelewetenschappelijke publikatiebekend. Hetteeltonderzoek moestomdezereden uitgebreider
worden verricht dan aanvankelijk de bedoeling was. De resultaten bleken voor de
veredeling van grote betekenis te zijn.
Ookheteigenlijkeveredelingsonderzoek bleekvolkomen'terraincognita',waarover
nauwelijks wasgepubliceerd.Getrachtwerdominditonderzoekdekunstvandekwekerzogoedmogelijkteherleidentotdevooriedertoegankelijke kennisvanhetgewas.
2. GESCHIEDENIS

Omtrent deafstamming van bloemkool tast men,zoalsoverigens bij demeestegewassen, geheel in het duister. VILMORIN veronderstelt dat bloemkool uit broccoli is
ontstaan,dochgeeft hiervoorgeenargumenten (28).Vanuitselecteursstandpuntiszijn
theorie,doorvelenovergeschreven,inderdaad begrijpelijk. Broccolilijkt oppervlakkig
gezien,eenzeer slechte,wildebloemkool;naar menselijk begrip 'primitieF. Menkan
evenwel met evenveel recht zeggen dat beide gewassen van een gemeenschappelijk,
onbekend derdegewasafstammen. Ook hiervoor kunnen argumenten wordenaangevoerd. Zo komen b.v. in beide gewassen vele overeenkomstige typen voor. Wij noemen:vroege,late,witte,gele,violetteenwinterharde vormendiezowelin bloemkool
alsinbroccoli tevindenzijn. Hoewel ookargumenten tegendezetheoriespreken,zoalsb.v.hetontbreken vaneengroeneparallelvorm inbloemkoolishetzekernietjuist
om zonder meer broccoli als uitgangsvorm te accepteren.
HoewelbloemkoolalscultuurgewasinWest-Europareedsin 1554door Dodonaeus
werd beschreven, mag het in zekere zin toch als een betrekkelijk jong gewas worden
beschouwd, waarvan de teelt tot in de 18e eeuw van beperkte omvang is gebleven
1

(11,12). Dit kwamvoort uithetfeit datvoorzaadwinningdeplanten onderglasmoesten worden overwinterd. Zolang men hierover niet beschikte, was men op geimporteerd zaad aangewezen. Dit was niet altijd verkrijgbaar en leverde bovendien niet
steeds een gewas dat aan de betreffende klimatologische omstandigheden was aangepast.Eerstnadathetglasindetuinbouwingebruik kwam,kondeteeltzichuitbreiden.
Voordien werd het zaad ingevoerd, vooral vanuit het oostelijk Middellandse Zeegebied. Veelal wordt inditverband heteiland Cyprusgenoemd,waar tot ophedenveel
zaad wordt geteeld. Vermoedelijk moet in dit gebied ook het land van oorsprong van
het gewasworden gezocht. Van Cyprusvolgdehet zaad de oude handelsweg naar Venetieenvia Wenen werd het naar noordelijker streken verhandeld (12).
Deze toestand bleef zeer lang bestendigd - tot 1940 werd zelfs in Nederland voor
de late rassen in hoofdzaak Italiaans zaad gebruikt. Dit hangt samen met de lange
groeiperiode diedezerassenvoor hunvolledigeontwikkelingnodig hebben, waardoor
zaadteelt in een gematigd klimaat bezwaren opleverde.
Voor de vroege rassen golden deze in mindere mate en zo konden hiervan ook in
noordelijker strekenzaadteeltcentra ontstaan. Ineersteinstantiewaren ditstreken met
een hoog ontwikkelde tuinbouw, waar materialen envakkennis beschikbaar waren.
Als een van de bekendste centra mag het gebied rond Erfurt worden beschouwd.
Nog altijd wordt denaam 'Erfurter' in de internationale handel als een aanbeveling
voor een selectie beschouwd en het is zeker een van de oudste rasnamen in het sortiment. Of deze naam geheel gerechtvaardigd is, wordt twijfelachtig wanneer men
'Moller's Gartnerzeitung' uit 1887leest(20).Volgens de hoofdredacteur namelijk zou
de 'Erfurter' regelmatiguitKopenhagen wordeningevoerd en zou deze 'Allerechteste,
niedrigste,friiheste (Erfurter) Zwerg',steedsondereen'ihnnichtzukommende Namen
inalien Landern derWeltgefiihrt (werden)'.De heer MOLLER- in Erfurt gevestigd waardeert de Kopenhager selecties kennelijk meer dan die van zijn stadgenoten.
Men kan met genoemde heer MOLLER meevoelen wanneer men elders leest, dat in
1828een man uit Erfurt, genaamd HAAGE, van een tuinder van Amagerzaad heeft gekregen.Thuisgekomen heeft hijditzaad vermeerderd envervolgens tegenhoge prijzen
weer naar Denemarken verkocht - uiteraard onder de naam 'Haage'sche Erfurter
Zwerg'.
Dezelfde schrijver vermeldt dan nog dat de bewuste tuinder het zaad uit Holland
had gekregen (10).
Uiteraard willenwij met het bovenstaandeniets tennadelevan deErfurter of Amagertuinders zeggen,noch ten voordelevan deHollandse. Hetisslechtseen vandetallozevoorbeelden van een naamgeving dieverwarrend kan werken.
Met deze geschiedenis zijn tegelijkertijd de drie belangrijkste en oudste teeltcentra
naar voren gekomen n.l. in Denemarken het eiland Amager, in Nederland het gebied
rond Delft en ten slotte Erfurt. Eerstgenoemde twee hebben zich tot op heden alszodaniggehandhaafd. Het iszekerniet toevallig datjuist op dezeplaatsen zich de zaadteelt ontwikkelde. Rond Delft is een typisch platglasgebied gelegen, voor deze teelt
eenonmisbarevoorwaarde.OokAmageriseengebied meteeneeuwenoude tuinbouwtraditie.
Dat dezegebieden zeer lange tijd eenmonopolie-positie kondeninnemen,kan wordenverklaard uithetfeit datvrijalgemeenwerdaangenomen dat deteeltaan bepaalde
klimatologische omstandigheden wasgebonden, dieelders niet aanwezig waren. Hoe-

welhet klimaat ongetwijfeld een rol speelt, isdeze toch minder belangrijk dan verondersteld werd. Dit wordt onder meer ge'illustreerd door de snelle ontwikkeling van de
zaadteelt in de V.S. tijdens de tweede wereldoorlog, in gebieden die klimatologisch
van de West-Europese kuststrook afwijken. Het kardinale punt is de vakkennis van
de teler, wat alweer onderstreept wordt door het feit dat de Amerikaanse zaadteelt
door een Nederlander werd ontwikkeld.
De bloemkoolzaadteelt - waarmee de selectie onverbrekelijk is verbonden - heeft
zichalsenigevormvan zaadteelt inen ophettuindersbedrijf gehandhaafd. Dit bracht
met zich meedat de tuinder bij de selectie werd betrokken en naarmate deze samenwerking nauwer was, werd de kwaliteit van de selectie beter.
Een voorbeeld hiervan - zij het in iets andere zin - is het teeltcentrum Mechelen,
waar de zaadhandel vrijwel geheel ontbreekt. Iedere tuinder teelt van enkele planten
zijn eigenzaad, waardoor deselecties kwalitatief opzeer hoogniveau staan.
De samenwerking van selecteur-zaadteler en tuinder kan zeer fraaie resultaten opleveren doch zal desondanks op den duur onvoldoende blijken om de monopoliepositie van eertijds te herstellen. Voor een tenminste gedeeltelijk herstel hiervan is de
hulp nodig van wetenschappelijk onderzoek, waartoe in het volgende een bijdrage
wordt geleverd.
3. SYSTEMATIEK

Bloemkool behoort tot defamilie der Cruciferen en tot hetgQslach^J^qssicqAaJiit^
geslacht wordt het alsvsu^varieteit'botrytis' gerekend tot devarieteit yo\eracea\
Desubvarieteit 'botrytisly/ordt weeronderverdeeld in'cauliflora\ degewonebloemkool en in 'cyinosaLAM.'
De 'cauliflorc? groep kan weer worden onderverdeeld in drie hoofdgroepen. Tot de
eerstebehoren de'tropische' rassen,dieookbijhogetemperatuur noginstaat zijn een
bloemaanleg tevormen. Onder onze omstandigheden produceren ze,na enkele kleine
bladeren te hebben afgesplitst, een bloeiwijze van geringe omvang.
Tot de tweede groep rekenen wij alle rassen die in ons land, dus in een gematigd
klimaat, geteeld kunnenworden.Voordezeligtdemaximumtemperatuur voor bloemaanleg lager dan bij devoorgaande groep, dat wilzeggen dat boven 22°Cgeen bloem
wordt aangelegd, terwijl voor detropischerassen dezetemperatuur ongeveer 35°Cbedraagt. De derde groep bestaat uit de winterrassen waarvan werd waargenomen dat
bloemaanleg niet plaats vond voordat de plant een periode van vrij lage temperatuur
had ondergaan (30,33).
Dezeindelingisgebaseerd op onderzoek van AAMLIDnaar deinvloed van temperatuur op de bloemaanleg. Zijn conclusies, samen met eigen waarnemingen, leidden tot
bovenstaande groepering. Ongetwijfeld kan deze indeling nog worden verfijnd en het
komt ons voor dat de maximale temperatuur waarbij bloemaanleg plaats vindt daarbij een bruikbaar en objectief criterium moet worden geacht.
Dein Nederland geteelderassen worden in het algemeen verdeeld in rassen voor de
vroege teelt, de zomerteelt en de herfstteelt (22). Deze indeling is evenwelniet scherp
omdat sommige rassen in verschillende teeltwijzen te gebruiken zijn. Een betere, zij
het evenmin idealeindeling isdienaar hetland van herkomst. Men kan dan de Duitse
rassen onderscheiden welke meestal bekend zijn onder de naam yErfurter\ Dit ras

kenmerkt zich in zijn meest typische vorm door lang en smal blad en een vrij losse
kool. Vroege selecties hieruit zijn lang populair geweest onder de naam 'Veentje'.
Momenteelis 'Erfurter' niet veelmeerdan een reclameterm waaronder demeest uiteenlopende selecties worden geleverd.
DeBelgischerassenstaanbekendonderdenaam9Meche/se\Hetbladisbreed,vaak
iets blauwgroen van kleur, terwijl de bladrand somsgolvend is.De kool iszeer vast
enmeestalvanuitnemendekwaliteit. Deselectiesvarieren vanextreemvroegtot laat.
Van de Franse rassen heeft in Nederland vooral het ras 'Lecerf grote opgang gemaakt. Het blad is blauwgroen van kleur, de kool creme-wit en meestal van matige
kwaliteit. Doordat hetvrij laat is,ishet vooral geschikt voor zomer-en herfstteelt.
De Italiaanse rassen, ook als 'Herfstreuzeri* bekend, waren vroeger vooral in de
herfstteelt van betekenis. Het blad is lang en smal, grijsgroen van kleur, terwijl de
koolblank envastis. Deselectieszijn overwegend laat tot zeerlaat.
De Deense rassen vormen een in alleopzichten heterogene groep, die zichaan een
beschrijving onttrekt. Wij vermelden ze, omdat men er niet zelden selecties van zeer
goedekwaliteitinaantreft, ongeveertevergelijken methetNederlandseras,Alpha\
Tot de typisch Nederlandse produkten rekenen wij de vroege selecties uit *AIpha\
welkrasdoorvroegheidenkwaliteiteengrotevermaardheid heeft gekregen.
Een uitvoeriger beschrijvingvandeinNederlandgeteelde rassen wordt in III.2 gegeven.
Plaatselijk worden in ons land ook 'winterrassen' geteeld. Wij verstaan hieronder
dierassen welketot dusverre ten onrechte 'broccoli' werden genoemd. Het komt ons
voor dat denaam broccoli beter kan worden gereserveerd voor detot 'cymosa9 behorende rassen, wat in overeenstemming ismet dein Italie gebruikte terminologie. Het
Italiaanse woord 'broccoli' dat 'Stengels' betekent, isvan oudsher voor de scheutvormenderassengebruikt,terwijlvoorbloemkool 'cavolfiore' gangbaar is. Reedsin1905
werd ophet onjuist gebruikvandenaambroccolivoordewinterrassen van Italiaanse
zijde de aandacht gevestigd, doch denaam bleef gehandhaafd (14). Recente Engelse
publikaties gaan nu echter op 'winter cauliflower' over en het verdient aanbeveling
dit gebruik tevolgen(3).
De 'cymosa'groep onderscheidt zich van bloemkool doordat de apicale dominance ontbreekt.Dithoudt in dat deokselknoppenuitgroeien zonder dat deeindknopis
verwijderd, hetgeen in het algemeen bij gewone bloemkool zelfs na verwijderen van
de eindknop nog slechts langzaam geschiedt. Een ander kenmerkend verschil is, dat
bij broccoli de bloemknop voor destrekking volledig isaangelegd, terwijl bij bloemkool de differentiatie pasna de strekking begint.
Broccoli kan worden onderverdeeld in vormen met groene, paarse, gele of witte
bloemknoppen. Hiervan zijn alleen de eerstgenoemde nog in cultuur, de andere zijn
vrijwel verdwenen.'
4. ECONOMISCHE ACHTERGROND

Bloemkoolbehoorttot onzeineconomischopzichtbelangrijkste groentegewassen. Er
wordtjaarlijks voor een waarde van 15-17 millioen gulden aangevoerd en het neemt
daarmeeinwaardedevierdeplaatsinopderanglijst. Dedrievoorafgaande produkten
zijn typische glasgewassen, n.l. tomaten, slaen komkommers. Men magdaaruit concluderendatbloemkool onsfinancieelbelangrijkst vollegrondsgewasis.

Hoewel de teelt over het geheleland wordt beoefend, laten zich toch duidelijk een
aantalcentra onderscheiden.Voordevroegeteeltisditvooralhet Zuidhollands-Glasdistrict met deveiiingen Delft, De Lier enPoeldijk. Hiervanislaatstgenoemde debelangrijkste veilingvoor kaskool, terwijl in Delft veelrijenkool wordt aangevoerd. De
Zuidhollandse eilanden met deveiiingen Zwijndrecht enBarendrecht vormeneencentrum voor vroege zowel als herfstteelt. Het gebied rond Katwijkis een typisch centrum voor zomer- enherfstbloemkool, terwijl deStreek met de veiling Grootebroek
het gebied isvan de herfstbloemkool (27).
Hoewel vele uitzonderingen op deze regel voorkomen, kan men toch zeggen dat
ieder gebied die teeltwijze toepast o,
welke het beste past in de structuur
vandebedrijven.DatindeStreekgeen
vroegebloemkoolwordtgeteeld en in
het Westland geen herfstkool, is niet
zozeereen gevolgvan klimatologische
ofbodemfactoren, danwelvantraditie
enwijzevan bedrijfsvoering.
Erzijn inhetjaar slechtsviermaandenwaarin weinigof geen bloemkool
van eigen bodem wordt aangevoerd,
nl. deperiodejanuari t/m april.
Dit wil echter niet zeggendat inde
rest van het jaar geen perioden met
relatievetekorten zoudenvoorkomen.
Integendeel, de aanvoer is zeer ongelijkmatig over het jaar verdeeld. Ter
illustratie is in fig. 1het aanvoerverN o
loop over de periode '51-54 weergeMAANO
geven(9).
FIG. 1. Verdelingvandebloemkoolaanvoer inprocenten permaand van de jaaraanvoer, geInmeivaltdeaanvoervankasbloemmiddeldoverdeperiode 1951-1954
kool, welke in het algemeen vlot geAveragemonthlypercentagesofyearlycauliplaatstkanworden.Concurrentieinof
flowerarrivalsduring theperiod1951-1954
uit het buitenland iservrijwelniet,de
vraagopdebinnenlandsemarktisgoedendeprijsbeweegtzichopeenvrijhoogniveau.
Juniis een maand met een regelmatig terugkerende topaanvoer. Het is de tijd van
vroegevollegrondsbloemkool,waarvan eenvrij groot areaal met de vroegste rassen
isaangeplant. Dezezijn allebinnen eenvrij korte periode oogstbaar enwanneer dan
ook nog hoge temperaturen de groei versnellen, kan de aanvoer enorme afmetingen
aannemen. Deprijs daalt dan sterk, debinnenlandse markt heeft degrensvan deopname-capaciteit bereikt en de concurrentie in het buitenland neemt toe. Dit is niet
zelden de maand waarin veelbloemkool onverkoopbaar is.
Juli,augustus enSeptember vormen een periode met geringe aanvoer. Somsisdeze
evenhoogofzelfslagerdanindemaandjunialleen.Hetisdetijd vandezomerbloemkool,d.w.z.dekooldienadewinterisgezaaideninapril- meiisuitgeplant.Deprijsis
in deze periode redelijk, ook in het buitenland zijn gerede afzetmogelijkheden, doch
desalniettemin is deteelt van beperkte omvang.

Oktoberisinveleopzichtenmetjunivergelijkbaar. Hetiseenmaandmetzeergrote
aanvoer, voorhet merendeelafkomstig uitdeStreek. Hierwordt alsnateelt navroege
aardappelen zeerveelhet ras Lecerf geteeld.Devroegeaardappelen moetenallevoor
een bepaalde datum gerooid zijn. Direct daarna wordt eenras geplant dat opvallend
uniform isendat mitsdien ookineenkorteperiode oogstbaaris.Degevolgen hiervan
zijn bekend, een verzadigde binnenlandse markt en een buitenlandse die in deze tijd
eveneens goed voorzien is.Dedoordraai isin sommigejaren aanzienlijk en het prijspeilis niet altijd bevredigend.
November en december zijn enigszins met mei en augustus vergelijkbaar. In deze
maanden worden de latere rassen aangevoerd,dieminder gelijkmatig oogstbaar zijn,
zoals Flora Blanca. Deze teelt is evenwel riskanter, want eennachtvorst in het begin
van november kan somsveel schade veroorzaken.
Hoeweldoor weersomstandigheden het beeldvandeaanvoer vanjaar totjaar verschilt,zijn hiermedetochweldehoofdlijnen aangegeven. Samenvattend kan menzeggen, dat korte perioden van te grote aanvoer worden gevolgd door langere perioden
met(te)geringeaanvoer. Hetbehoeft geenbetoogdatzulkeensituatiederentabiliteit
van de teelt niet verhoogt.

II. T E E L T O N D E R Z O E K
*

Voor een doeltreffende veredeling is kennis van de teelt een absolute vereiste. Dit
geldt vooral voor een tuinbouwgewas dat dikwijls onder zeer uiteenlopende omstandigheden wordt geteeld. Een onderzoek naar deteeltmethodiek kan onstevens inzicht
verschaffen in de factoren die de ontwikkeling van een plant bepalen. Wanneer deze
factoren bekend zijn, is de kweker beter in staat het gedrag van zijn materiaal te begrijpen en kan de selectie beter verantwoord geschieden.
Bijde teelt van bloemkool kan men in grote trekken vier methoden onderscheiden:
Bij de vroegeteelt wordt eind September gezaaid. De planten worden opgepot en
verblijven daarna vijf maanden in onverwarmde bakken, om begin maart te worden
uitgeplant in de voile grond. Voor kasteelt wordt half december uitgeplant. De oogst
valt injuni resp. in april.
Voor de zomerteelt wordt in maart uitgezaaid in bakken. De planten blijven tot
eind meiophetzaaibed enworden dan uitgepoot. Deoogst begintinaugustus.
Deherfstteelt wordt in meiuitgezaaid eninjuli gepoot. De oogst valt in septemberoktober.
Voor de zelden beoefende winterteeltzaait men injuni waarna in augustus wordt
gepoot. De oogst valtin maart-mei.
De verschillen tussen de methoden zijn evident, de behandeling van de plant voor
het uitpoten loopt sterk uiteen, terwijl deplant na het uitpoten onder geheel verschillende omstandigheden opgroeit.
Het onderzoek heeft betrekking op de glasteelt (sub 1), op de vroege vollegrondsteelt (sub 2), voorts op de zomerteelt (sub 3), terwijl ook de zaadteelt aandacht heeft
gehad (sub 4).De herfstteelt levert weinigproblemen terwijl dewinterteelt van volkomen ondergeschikt belang is.
1. GLASTEELT

Onder glasteelt wordt verstaan de teelt in druivekassen en warenhuizen en de teelt
onder platglas, de zgn. rijeriteelt. Het onderzoek heeft betrekking op eerstgenoemde
teeltwijze.
Lange tijd werd voor deze teelt een vroeg ras uit de Erfurter-groep gebruikt, nl.
'Veentje*. Deze had echter verschillende minder gunstige eigenschappen. De kool
moest in eenjong stadium worden geoogst omdat anders de kwaliteit snel terugliep.
Dit werd nog bevorderd door de soms vrij hoge kastemperaturen. Het werd daarom
in deloopderlaatste 10jaar grotendeelsvervangendoorvroegeselectiesuitde cAlpha'groep die dit bezwaar in veel geringere mate vertoonden. Deze hadden echter een
ander nadeel: de groei er van was in de wintermaanden onvoldoende. Daarmee ging
samen een grotere gevoeligheid voor vorstbeschadiging, waardoor in strenge winters
vaak eenaanzienlijk deelvan deplanten verloren ging.In sommige gevallen ging men

over op het gebruik van 'Mechelse'herkomsten doch over de geschiktheid hiervan
voordeglasteeltliepen demeningen sterk uiteen.
Vorstschade en rassenkeuze vormden dus de meest urgente vraagstukken in deze
teelt.Nuwashetonsreedsdikwijls opgevallendatopdegebruikelijke tijd uitgeplante
bloemkool gedurende dewinter, dus tot begin maart, weinig ofniet groeide. Het lag
dusvoor dehand eenproef tenemenwaarin zowelvoor alsna dewinter werd uitgeplant,nl.op 15 december enop9maart. In deproef werden drieselectiesvergeleken,
nl. VedeSlez C, een voor deze teelt veelgebruikte vroege selectieuit Alpha, alsmede
twee Mechelse selectiesnl. Romax en Verbeterde Mechelse.
Alsderde factor werd ook dezaaidatum gevarieerd. Dit geschiedde om deinvloed
hiervan na te gaan ophet optreden van zogenaamde 'boorders'. Dit zijn planten die
vroegtijdig een kool vormen van geringe verkoopwaarde. Aangezien de resultaten
van dezeproef opditpunt minder illustratief zijn daninandere soortgelijke proeven,
zaldit onderwerp eldersuitvoeriger worden besproken. Deproef werdin2parallelen
uitgeplant, waarbij 20planten pernummer werden gebruikt.
Uitderesultatenwelkezijnweergegevenintabel 1 enfig.2kanhetvolgendeworden
geconcludeerd.
Deplantdatumna dewinter heeft verlatend gewerkt. Het verschilisbij devroegste
zaaidata2-3dagendochbijdelaterezaaigeringernl. 1-2dagen.Delatereplantdatum
heeft ook het aantal boorders verhoogd.Op de kwaliteit van dekool- uitgedrukt in
hetaantallossekolen- isgeeninvloed vast testellen,evenminalsopdegrootte.
Een latere zaaidatum geeft ook een latere oogstdatum. Bij een dag latere zaai valt
deoogst0,65- 0,75daglater.Hetaantalboorderswordtdoorlaterezaaitotnulgereduceerdterwijlopkwaliteitengroottegeeninvloedmerkbaaris.
VROEGHEID
DAGENIN MCI
EARLINESS
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FIG. 2.

Invloed van zaai-en plantdatum op de vroegheid
Influence of sowing and plantingdate on earliness

25/IO
ZAAIDATUM
SOWING DATE

8

Geplant 15dec.
PlantedDec, 15th
+ + -f Geplant 9 maart
PlantedMarch 9th

TABEL 1. Invloedvan zaai-en plantdatum op vroegheid en kwaliteit
TABLE

1.Influenceofsowingandplantingdateonearlinessandquality

Zaaidatum
Sowingdate
Plantdatum
Plantingdate
Vroegheid*
Earliness
Romax
Mechelse
VedeSlez C . . . .

25/9
15/12

-12
11
7

Aantal boorders
Numberofbuttonedplants
9,5
Romax
Mechelse
0
VedeSlezC
1,5
Aantallossekolen
Numberofloosecurds
Romax
Mechelse
VedeSlezC . . . .

3,5
4,5
2,5

Waarderingscijfergrootte
Indexfor size
Romax
2,15
Mechelse
3,38
VedeSlezC . . . .
3,32

9/3

8
15
10

14,0
0,5
3,0

6/10
15/12

12
18
20

10/10
9/3

16
20
24

15/12

9/3

15/10
15/12

9/3

25/10
15/12

9/3

19
20
22

20
22
23

21
23
26

22
24
27

28
30
33

30
32
34

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1.5
6,5
3,0

0,5
4,0
3,0

2,0
7,5
2,5

1,5
6,0
3,5

0,5
4,0
3,0

3,47
3,14
3,49

3,61
3,37
3,50

3,49
3,40
3,15

3,56
3,06
3,37

3,49
3,34
3,76

0
0
0

0,5
0,5
0

0
0
0

1,0
8,5
4,5

1,0
8,0
4,5

4,0
9,5
3,5

3,0
12,5
1,5

3,42
2,90
3,25

3,66
3,58
3,56

3,52
2,87
3,30

3,60
2,95
3,33.

* Vroegheid:deze isuitgedrukt inhetaantal dagen inmeiwaarop 50% oogstrijp was.De boorders
zijnhierin niet meegeteld.
Earliness: Expressedinnumber of days inMay during which 50%wasripefor harvest. Buttoned
plantsarenot included.

VanderassenisRomax hetvroegst. Dezeselectielevert ietsminderlossekolen die
iets groter zijn dan VedeSlez C. Verbeterde Mechelse volgt in vroegheid op Romax,
doch geeft meerlossekolen, diemeestal kleiner zijn.
De conclusie kan zijn dat uitplanten na de winter zeer goed mogelijk is, wanneer
men tegen een iets latere oogst geen bezwaar heeft. Men kan op deze wijze vorstbeschadiging dus opeenvoudigewijze voorkomen.Voorts ishet duidelijk dat Romax een Mechelseselectie- voor glasteelt zeergeschiktis,mitsdeze,omhet optreden van
boorderstevoorkomen,inde leweekvanoktobergezaaid wordt.
AlsvoordeelvandeMechelseselectieswerdgenoemddatdezeinhetalgemeenbeter
tegenvorstbestandzoudenzijndandeAlpha-selecties.Teneindeditnategaanwerden
ineenonverwarmdwarenhuis27herkomsteninenkelvoud uitgeplant.Inhet voorjaar
werd de vorstbeschadiging gewaardeerd waarbij: 1= geen waarneembare schade;
7 = blad zeer ernstig beschadigd.
Uit tabel 2 (p. 10) blijkt dat vorstresistente herkomsten alleen in Mechelse voorkwamen.Er komen echter ook selecties in voor diezeer gevoelig zijn zodat dus niet

TABEL 2. Aantal selecties uit drie rassen verdeeld over klassen van vorstschade
TABLE2. Degreeoffrost injuryfrom strainsinthree varieties

Klasse van beschadiging
. Classofinjury

„
Ras
Variety

1

2

3

4

5

6

Mechelse

1

3

2

—

4

1

Alpha. .

—

—

—

1

3

8

Veentje

—

—

—

—

3

—

alles wat Mechelse heet ookvorstresistent zalzijn. Ditisoverigensgoed verklaarbaar,
omdat in het Mechelse tuinbouwgebied vele selecties voorkomen die in hun eigenschappen belangrijke verschillen vertonen.
Als uitgangsmateriaal voor het kweken op vorstresistentie zijn deze herkomsten
evenwelzeergeschikt. Deandere rassen zijn, zoalsuit detabel blijkt, zeergevoelig.
Voor een werkelijk verantwoorde toetsing van de vorstresistentie is een proef als
dezeniet geschikt. Daarvoor was het milieu in het warenhuis teheterogeen, waardoor
toevallige omstandigheden een rol kunnen hebben gespeeld. De proef geeft echter een
indruk van demogelijkheden enbevestigtverschillende praktijkwaarnemingen.
2. VROEGE VOLLEGRONDSTEELT

Men zaait voor dezeteeltin deperiode van 25September tot 5oktober. De planten
worden daarna opgepot of verspeend en overwinteren onder platglas of in een onverwarmd warenhuis. De uitplant vindtalsregelplaatsindeeerstehelft vanmaartwaarna injuni geoogst wordt.
Wanneer door vorstschade het plantmateriaal verloren gaat, wordt somsinjanuari
- februari opnieuw gezaaid in een verwarmde kas. Dit is de - zelden beoefende vrijsterteelt waarvan de oogst injuli valt.
Technisch levert dezeteelt betrekkelijk weinig problemen, economisch daarentegen
des te meer. Niet zelden is een deel van de oogst onverkoopbaar of is de afzet alleen
mogelijk tegenlageprijzen. Hiervoorzijn devolgende oorzakenaantewijzen. Deaanvoer nam sinds 1946regelmatig sterk toe,terwijl deexport eendalendelijn vertoonde.
Deze grote aanvoer vindt in een korte periode plaats, waardoor de opnamecapaciteit
van debinnenlandse markt vrij snelwordt overschreden. Debuitenlandse markt isuit
eigen produktie meestal vrij goed voorzien en een prijsinstorting is het gevolg.
Dezeconcentratie van deaanvoer overeenkorteperiodeisna deoorlognog sterker
opgetreden dan voordien. Overdeperiode 1935-1939werd 60-70% van de produktie
uit deze teelt injuni geveild, terwijl dit percentage na de oorlog tot 80-90%gestegen
was (9).
Algemeen wordt voor deze grote aanvoer over een korte periode het weer als oorzaak aangewezen. Enkele bijzonder warme dagen in juni zou de kool zo snel doen
groeien dat alle verschillen in vroegheid worden geelimineerd. Hoewel hierin zeker
enigewaarheid zal schuilen, ishet toch moeilijk aan tenemen dat zulk eenwarmeperiodena deoorlog meerzou zijn opgetreden dan voordien. Het komt ons waarschijn10

lijk voor dat ook andere oorzaken hierbij een rol spelen. Wij denken hierbij aan de
verandering in de rassenkeuze welke zich in de loop derjaren heeft voorgedaan. Het
isnl. een bekend feit dat voor deze teelt bij voorkeur vroege rassen worden gebruikt
- en vooral ook de vroegste selecties. Dientengevolge is de aandacht van de selecteur
ook vrijwel uitsluitend gericht op het verkrijgen van typen die deze eigenschap in
sterke mate bezitten. Doordat op deveiling in feite alleen die kool goed werd betaald
diewerdaangevoerd voordatde grote stroom kwam, gingen steeds meer tuinders op
het gebruik van deze vroegste selecties over. De slechte prijzen die sommige jaren
werden betaald, hebben dit verschijnsel nog versterkt, waarmede men in een vicieuze
cirkel was beland.
Het vroege ras Mechelse heeft hieraan een sterke uitbreidingte danken, terwijl ook
inAlphadevroegeselectiessteedsmeerdeaandacht kregen.Delatereselectiesdaarentegen zijn steeds meer op de achtergrond geraakt.
Vroegheid isin dezeteelt dus het kardinale punt. Wij willen in het volgende nagaan
wat hieronder moet worden verstaan en welke factoren hierbij een rol spelen.
2.1. VROEGHEID

Onder de vroegheid van een plant verstaan we het tijdstip waarop deze een oogstrijpe kool levert. Een kool wordt als oogstrijp beschouwd wanneer de langs de rand
gelegen delen losgaan groeien, wat het begin isvan strekking en bloei.
In een gewone handelsselectie en ook tussen de rassen komen grote verschillen in
vroegheid voor. AAMLID (1) heeft getracht deze vroegheid te correleren met een eenvoudig waarneembaar kenmerk, nl. het bladaantal. Hierbij werd de hoge correlatie
van 0,896 gevonden.Dit houdt dus in dat deverschillenWelkein eenjong stadium,nl.
bij de bloemaanleg, zijn ontstaan, zich tot de oogst handhaven. Dit lijkt geheel in
strijd met de eerder genoemde praktijkmening, dat enkele warme dagen alle vroegheidsverschillen zouden elimineren.
Het onderzoek werd daarom herhaald aan materiaal dat een grotere genetische
spreidingvertoonde dan dat waarmee AAMLIDwerkte.Van 31selecties,varierend van
zeer vroeg tot zeer laat werden van
25-36planten devroegheid opgenomen
en het bladaantal geteld. Vervolgens
werd per selectie de correlatie tussen
deze grootheden berekend (tabel 3,kolom 5). Van 22 selecties bleek deze
hoger te zijn dan 0,7, vier selecties lagen tussen 0,5 en 0,7, terwijl de overige
vijf varieerden van 0,1838-0,5.
Vervolgenswerdenperselectiehetgemiddelde bladaantal en de gemiddelde
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FIG. 3. Correlatie tussen vroegheid en bladaantal van 31 selecties
Correlationbetween earliness and leaf
numberfrom 31 strains
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TABEL3. Correlatie tussen vroegheid en bladaantal van 31 selecties
TABLE3. Correlation between earliness andleafnumber of31 selections

(1)

Gemiddeld
bladaantal
Meanleaf
number (x)
(2)

Gemiddelde
vroegheid
Mean
earliness (y)
(3)

4
7
12
13
32
45
50
56
74
81
82
86
94
99
101
103
105
106
107
111
114
118
122
152
160
176
224
225
274
306
332

20
23
21
20
26
18
23
21
27
16
18
19
21
23
19
23
21
23
23
21
21
24
24
21
24
20
20
22
21
23
24

9
11
11
12
18
5
14
13
21
0
2
5
11
15
5
12
12
12
17
6
10
16
17
11
18
11
4
9
11
7
9

Selectie
Selection

Aantalplanten
Numberofplants

r

xy

(4)

(5)

25
36
32
35
12
28
21
14
20
18
26
15
32
34
33
36
35
36
35
30
35
36
36
26
36
36
18
19
14
24
22

0.8439
0.8936
0.5257
0.6102
0.6626
0.7421
0.7492
0.8593
0.5515
0.8104
0.7075
0.1838
0.8873
0.4387
0.8713
0.7549
0.8606
0.7916
0.7451
0.8472
0.8689
0.7342
0.4601
0.9121
0.2592
0.8784
0.1846
0.9098
0.8983
0.7569
0.7369

vroegheidberekend(tabel3,kolom2en3).Dezezijntegenelkaarafgezetinfig.3.De
hieruit berekendecorrelatiecoefficient bedroeg0,9017 en lagdaarmee nogietshoger
dan dedoor AAMLIDgevondenwaarde.
Deconclusiekanduszijn daterinhetalgemeeneensterkecorrelatiebestaattussen
vroegheidenbladaantaldochdatsomsafwijkingen voorkomen.
Ditlaatstewordtduidelijk aangetoondineenproefwaarbijdezelfdewaarnemingen
werdenherhaald aan materiaaldat eenresp.tweegeneratieswasingeteeld endatdus
meer uniform was dan dehandelsselecties uit devoorgaande proef. Ook werden per
selectiemeerplantengeteld,nl.50-70.Deresultatenwekennuvrijsterkafvandiein
devorigeproef.Wijzieninfig.4datdevroegelijnen 1,3,4,5 en6eenzeergoedecor12

relatievertonen, dieechter bij delaterelijnen 2,7, 14, 17en 19zeer geringisof zelfs
negatief wordt.
Menzou dit kunnenverklaren door aan tenemendat aan de50%datum vandeze
laterelijnen eenperiodevanhogetemperatuurisvoorafgegaan. Hierdoor zoudendan
ookkolen,dienogniethunmaximalegroottehebbenbereikt,voortijdigdestrekkingsfasezijn ingegaanenalsoogstrijp zijnaangemerkt. Daartoeisinfig.4dehoogstedagtemperatuur over deze periode afgezet. Het blijkt nu dat de temperatuur van 23-28
juniinderdaad bijzonder hoogisgeweest,nl.van25-29°.Daarentegen wasdeperiode
van 16-21juni - waarin de oogst van de vroege lijnen begon - overwegend koeler,
nl.van 18-21°,metuitzonderingvaneendagwaarop27°werdbereikt.Van 12-15juni
wasdetemperatuur noglager,nl. 14-18°.
VROEGHEID
DACEN IN JUNI
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FIG. 4. Correlatie tussen vroegheid en bladaantal insamenhangmet de maximaledagtemperatuur.
De tussen haakjes geplaatstecijfers geven decorrelatie perselectieaan
Correlation betweenearliness andleafnumberin connection withmaximumdaily temperature.
Numbersbetweenbrackets:correlation coefficientperstrain
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Hoewel veldproeven voor de bepaling van temperatuursinvloeden geenszins ideaal
zijn, mag uit het voorgaande toch met enige zekerheid worden geconcludeerd dat
hoge temperaturen ( > 25°) gedurende enkele opeenvolgende dagen in staat moeten
worden geacht decorrelatievroegheid-bladaantal te doorbreken.
De grafiek infig.4 wijkt echter ook nog in een ander opzicht sterk af van die in
fig. 3.Delatelijnenliggenhierteveelnaarlinks,d.w.z.dathungemiddeldebladaantal
ten opzichtevan hunvroegheid telaagis.Vergelijken wijnr. 2met nr.4 dan is nr.2
meerdan 10dagenlaterdochbezitdesondanks gemiddeld 3bladeren minder. Kennelijkzijnditlijnendiebijzonderlangzaamgroeienendaardoor, ondanksdevroegtijdige
aanlegvan dekool,tochnoglaat oogstrijp zijn.
Resumerend magworden vastgesteld dat vroegheid en bladaantal in het algemeen
zeersterkcorreleren,dochdatinsommigegevallenmilieufactoren - hogetemperatuur
- en genetische factoren - langzame groei - dezecorrelatie kunnen doorbreken.
2.2. BOORDERS

Een van deproblemen in devroegeteeltishet optreden van dezgn. 'boorders'. De
praktijk verstaat hieronder planten diein eenvroeg stadium een kleine, minderwaardige kool hebben gevormd (foto 1,pag.57).
De meningen over de oorzaken van dit verschijnsel lopen sterk uiteen. In het volgende zal eerst aan de hand van proeven een analyse worden gegeven van wat een
boorder isenvervolgenszullen demogelijke oorzaken worden nagegaan.
2.2.1. Verschijningsvorm
De praktijk en ook de literatuur maakt onderscheid tussen boorders en normale
planten. Deboordershebbenineenjongstadiumeenkleinekoolgevormd enbezitten
weinigen kleinblad. Wanneer men echter nauwkeuriger waarneemt, blijkt dat ineen
normaal veld alle mogelijke overgangen tussen planten met zeer kort en lang blad
voorkomen,evenalsovergangeninvroegheid enkoolgrootte,m.a.w.deindelingboorders- normale planten iswaarschijnlijk een te sterke vereenvoudiging van dewerkelijkheid. Deovergangen kunnen tendeleoperfelijke variatieberusten doch hetisniet
onwaarschijnlijk dat het milieu hierbij ook eenrol speelt.
Ditwordtduidelijk gedemonstreerd aandehandvanderesultatenvandenavolgende proef. Deze werd opgezet naar aanleiding van gegevens uit de literatuur waaruit
bleekdatdeleeftijd vandeplant ophetogenblikvanuitplanten eenbelangrijke factor
is bij dit verschijnsel (8).
Het ras Romaxwerd gezaaid op 25September, 5en 13oktober, waardoor planten
werden verkregen die op de uitplantdatum 6maart resp. 161, 150en 143dagen oud
waren.
Onderscheid werd gemaakt tussen boorders (kooldiameter < 10cm) en normale
planten. Van alle planten (48per nummer)werd delengtevan het blad gemeten, terwijltevenshet bladaantal werd geteld. Deresultaten zijn weergegeven in tabel4.
Vergelijkenwijdebladlengtevan deboorders met dievan denormale planten, dan
blijken eerstgenoemde belangrijk korter van blad tezijn. In beidegevallenisdebladlengte sterk afhankelijk van de zaaidatum. Naarmate vroeger gezaaid wordt is het
blad korter, ook van denormale planten.
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TABEL4. Invloed van dezaaidatum ophet optreden vanboorders en op aantal en

lengte van de bladeren (plantdatum 6maart)
TABLE4. Influenceofsowingdateontheoccurrenceofbuttonedplantsandonnumber

andlength oftheleaves(dateofplanting6th March)
Zaaidatum
Sowingdate
Eigenschap
Quality

13/10

Leeftijd van deplant in dagen. . .
Ageoftransplant in days
%boorders
% buttonedplants
Bladlengte boorders (cm)
Leaflength ofthebuttonedplants . .
Bladlengte normale planten . . . .
Leaflength normalplants
Bladaantal boorders
Number of leavesof buttonedplants
Bladaantal normale p l a n t e n . . . .
Number ofleavesofnormalplants

161

143

150

79.2

8.3

25.6

29.6

40.4

39.9

10.0

12.4

15.8

14.9

0.0

44.5

17.2

Het bladaantal ligt bij boorders lager dan bij normale planten. Ook hier heeft de
zaaidatum weergroteinvloed,devroegstezaaigeeft bijboordersenbijnormaleplantenvoorzoverdeeerste2zaaidata betreft, eenlageraantal bladeren.
Het percentageboorders ligt veruit het hoogst bij devroegste zaaidatum.
Vastgesteld kanwordendat dehabitus vandeplant voor eenbelangrijk deelwordt
bepaald door dedatum waarophijgezaaid is.Naarmate dezedatum vroegeriswordt
minderenkleinerbladgevormd.Inextremegevallenspreektdepraktijk vanboorders.
Volgenspraktijkervaringen zoueenplant,diezichtoteenboorder zalontwikkelen,
reedsineenjong stadium voor hetuitplanten alszodanigteherkennen zijn. Dezezou
zich onderscheiden indeomvangvan deStengelter hoogtevan het hart van deplant,
waar eenverdikking zou optreden. Mennoemt deze planten daarom 'dikke harten'.
Ineenproefmethetras'VerbeterdeMechelse'werdvoor het uitplanten het plantmateriaalgesorteerdvolgensdediktevanhethart.Gezaaidwasop20en30September.
Deresultaten zijn weergegeven intabel5.
TABEL5. Invloed van de diktevan de Stengel en dezaaidatum op het optreden vanboorders
TABLE 5. Influence ofstemdiameter andsowing dateontheoccurrence ofbuttonedplants

"""\^
Zaaidatum
^ \ ^ ^ Sowingdate

20 September

% boorders
^ " " \ % buttonedplants

Grootteklasse^\^^

Sizes

Zeerdik- Verythick .
D i k - Thick
Normaal - Normal . .

100.0
74.3
16.6
0.0

30 September

Aantal planten
Numberofplants
17
35
30
9

% boorders
% buttonedplants

Aantal planten
Numberofplants

50.0
47.9
8.3
0.0

16
48
24
6
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Uit dezetabel blijkt dat naarmate de stengeldiameter van dejonge plant groter is,
de kans dat dezezich tot een boorder zalontwikkelen toeneemt. Het isdus mogelijk
deze voor het uitplanten te verwijderen.
Uit deze en andere proeven werd een aantal vegetatiepunten onderzocht. Daarbij
konden drietypen worden onderscheiden welkezijn afgebeeld infig.5.

&jt i *

I

II

III

FIG. 5. Drie fasen uit de ontwikkeling van de plant
Threephasesin thedevelopmentoftheplant
I Vegetatieve fase - Vegetativephase
II Overgangsfase
- Transitionalphase
I I I Generatieve fase - Generativephase

TypeI. Vegetatievefase. De Stengel isdun en er worden alleen bladprimordia afgesplitst. Hetvegetatiepunt isvlakofietshoi.
TypeII. Overgangsfase.DeStengelisdik enloopt kegelvormigtoe.Hetvegetatiepunt isbolendoor enkelebladprimordia omgeven.
TypeIII. Generatievefase. DeStengelkomtovereenmettypeII.Het vegetatiepunt
heeft zich gesplitst in een aantal secundaire vegetatiepunten. Deze splitsing zet zich
voort tot de'kool' eenzekere omvangheeft bereikt. Dan begint de strekking en pas
daarna vindt de bloemdifferentiatie plaats.
Het bleek nu dat, in nummers waarin later geen boorders optraden, alleen typeI
werd aangetroffen. Innummers waarin later welboorders voorkwamen behoordehet
merendeel der groeipunten tot type II en III.
Uit de voorgaande waarnemingen kan een boorder worden gedefinieerd als een
plantdievoorhetuitpotendevormingvanbladerenheeft afgesloten. Ditgaatgepaard
meteenversterkte secundairediktegroei vandeStengel.Door dezeovergang naar de
generatieve fase wordt de vegetatieve ontwikkeling geremd wat in het kleinere blad
tot uiting komt. Naast dezeextremegevallen komen planten voor waarbij debloemaanlegeveneensisvervroegd doch inmindere mate.Ookvandezeplanten ishet blad
kleinerdan normaal.
Opdeoorzaken van ditverschijnsel wordt inhetvolgendeingegaan.
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2.2.2. Oorzaken
In de praktijk beschouwt men een periode van droogte, samengaand met lagetemperatuur als de voornaamste oorzaak van boorders. Hierdoor zou een 'stilstand in
degroei' optreden dieevenalsdit b.v.vanandijviewordt gezegd,devroegtijdige bloei
veroorzaakt. Inderdaad mag met vrij grote zekerheid worden aangenomen dat na een
koud voorjaar meerboorders optreden dan na eenzacht voorjaar. Wijzullen evenwel
zien dat het verband vanzeerindirecte aard is.
Hetverschijnsel isonderzocht door CAREWetal.(8),diedewerkingvan de factoren
droogte, lage temperatuur, N-gebrek en plantleeftijd naging. Hij vond dat droogte en
lage temperatuur afzonderlijk niet als oorzaak konden worden beschouwd. N-gebrek
veroorzaakt planten die grote overeenkomst met boorders vertoonden. Deze zouden
echter geen vervroegde bloemaanleg vertonen wat voor een boorder essentieel wordt
geacht. Bladtellingen werden evenwel niet verricht zodat over de invloed van N geen
zekerheid bestaat. Als belangrijkste oorzaak beschouwt CAREW het gebruik van oude
planten, welke mening door AAMLID (1) bevestigd wordt. Gedetailleerd onderzoek
werd door hen naar dezefactor niet verricht.
1. Invloed vanplantleeftijd enras
Wij hebben reeds gezien dat deinvloed van de plantleeftijd, juister gezegd de duur
van het verblijf in de potvan groot belang is.Voorts valt te verwachten dat ook rasverschillen zullen optreden.
Teneinde dit na te gaan werden in een proef 6rassen op 6 data uitgezaaid. Deze
werdeninenkelvoud met36planten pernummer opdezelfde dag uitgeplant.
De resultaten zijn weergegeven in tabel 6.
TABEL6. Percentage boorders van 6 rassen bij 6zaaidata
TABLE6. Percentage ofbuttonedplantsof6 varieties on6sowing dates

\.
Ras
Zz^^Variety
datum ^ \
Sowingdate ^ \

Romax

22September .
25September .
29September .
2oktober. . .
6oktober. . .
9oktober. . .

92
100
100
72
25
0

Gemiddeld . .
Mean . . . .

64.8

Verb.
Vedeslez
Mechelse
C

Veentje

Alpha

Kaskool
No.1

81
91
67
42
0
0

89
81
74
33
0
0

71
74
66
39
17
0

83
69
39
3
0
0

55
19
11
0
0
0

46.8

46.1

41.1

32.3

14.1

Gemiddeldp.
zaaidatum
Meanper
sowing date
66.8
72.3
50.9
30.1
7.0
0.0

We zien hieruit dat een relatief klein verschil in zaaidatum een zeer grote invloed
op het optreden van boorders kan hebben. Een week later zaaien doet bij Vedeslez C
het percentage boorders van 74 tot 0 dalen - het verschil tussen een misoogst en een
goedeoogst.
Men ziet hieruit dat de sterk traditioneel bepaalde zaaidatum eenzeer reeleachter17

grondheeft. VrijalgemeenneemtmenhiervoordelaatsteweekvanSeptember waarbij
plaatselijke verschillen van 5-10 dagen voorkomen. In het noorden pleegt men iets
vroeger, in het zuiden en westen wat later tezaaien. Detraditie van de 'laatsteweek
van September' is overigens nog niet zeer oud. Voor 30-40jaar werd er vroeger gezaaid,totzelfsomstreeks 10-15September.Ditbewijst datdedestijds gebruikterassen
later waren dan de tegenwoordige. Het ras dat volgens de tabel de meeste boorders
geeft isook hetvroegst oogstrijp enmoet het laatst gezaaid worden.
Deze samenhang tussen de vroegheid van een ras en zijn gevoeligheid voor boren
wordt gedemonstreerd infig.6. In deze grafiek is de vroegheid, berekend zonder de
boorders, afgezet tegen het percentage boorders bij een zaaidatum. Duidelijk blijkt
hieruit degrote boordergevoeligheid der vroegsteselecties.
Voor depraktijk isdebelangrijkste consequentie dat meneen ras later zalmoeten
zaaiennaarmate hetvroegeris. Opdezewijzedreigt menechterjuist devroegheid die
menzoekt,doorlaterezaaiweerteverliezen.Menzaldan empirischvoor eenbepaald
milieu enras dedag moeten vinden diemaximalevroegheid en eenminimaal percentage boorders geeft. Sommigetuinders schijnen dezekunst teverstaan doch demeerderheid zaleenvoudiger middelen moetenvinden,b.v.door hetopkweekmilieu teveranderen.
Voor het onderzoek isdebelangrijkste conclusie dat deduur van het verblijf in de
pot de belangrijkste rol speelt bij het optreden van boorders. Voorts is het van belangdat voor eensnelgroeiend, spoedig oud wordend rasdezeperiode eerder telang
isdan voor een langzaam groeiend laatras.
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FIG. 6. Verband tussen vroegheid en gevoeligheid
voor boren
Interrelation of earliness and the occurrenceofbuttonedplants

2. Invloedvandeopkweekmethode
We hebben gezien dat de duur van de periode van zaaien tot uitplanten grote invloed uitoefent. Het spreekt vanzelf dat deze invloed slechts indirect is en dat in feite
de factoren die tijdens deze periode de groei regelen, ook op het boren hun invloed
doen gelden.
De opkweek kan volgens twee methoden plaats vinden. Bij de eerste worden de
planten van het zaaibed innormalestenen potten uitgezet.Volgens detweede worden
dejonge plantjes verspeend d.w.z. op 3X3cm onder platglas uitgeplant. Als regel
ontwikkelen de potplanten zich sneller en beter dan de verspeende planten, die door
desterkereonderlingeconcurrentieendelagerebodemtemperatuurlangzamergroeien.
Volgens sommigen zou het sporenelement molybdenium dat in de vorm van
ammoniummolybdaat aan de kweekgrond wordt toegevoegd om klemharten te voorkomen een oogstvervroegende werking hebben (2).
In een proef werd het ras Climax volgens dein tabel 7aangegeven methoden opgekweekt. Deproef werd in drievoud aangelegd met24planten per nummer.
TABEL 7..Invloedvanzaaidatum,opkweekmethode enmolybdeniumbehandeling opboorders,klem-

hartenenvroegheid.Vroegheiduitgedruktindageninjuniwaarop50%oogstrijpwas
TABLE7. Influence of thesowing date, cultivation methodbeforetransplanting andmolybdenum treat-

mentontheoccurrenceofwhiptails,buttonedplantsandearliness. Earlinessexpressedindays
in June when 50%maturitywas reached
Gezaaid 7/10
Sown 7110

Gezaaid 15/9
Sown 15/9
Opgepot
Potted

%boorders . . . .
% buttonedplants
Vroegheid
Earliness
% klemharten. . . .
% whiptails

Verspeend
Prickedoff

Verspeend
Prickedoff

Opgepot
Potted

+Mo

-Mo

+Mo

-Mo

+Mo

-Mo

-f Mo

-Mo

64.3

90.0

49.7

65.7

0.0

3.3

1.3

1.3

16.3

13.3

21.7

- 16.3

21.0

17.7

29.0

23.7

0.0

0.0

0.0

27.7

0.0

2.0

3.3

60.7

De invloed van de zaaidatum is weer geheel in overeenstemming met de resultaten
van voorgaande proeven: de latere zaai heeft het percentage boorders sterk verminderd.
Hetoppottendaarentegen deedhetpercentage boorders toenemen. De snellere groei
had een vervroegend effect, terwijl de langzamer groeiende verspeende planten later
waren en minder boorders opleverden.
Molybdeniumheeft kennelijk degroeivertraagd wantallehiermeebehandeldenummers zijn later en leveren minder boorders.
Geconcludeerd kan worden dat factoren diegedurendedegehelebesproken periode
degroei vertragen, ook het percentage boorders doen afnemen.
Volledigheidshalve is ook het percentage klemharten vermeld. Daarbij valt op dat
potplanten onafhankelijk van het al of niet toedienen van molybdenium weinig of
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geenklemharten gaven.Daarentegen reageerdendeverspeendeplantenzeer duidelijk.
Kennelijk is molybdenium slechtseenvan de factoren die bijhet optreden van klemharten eenrol spelen. Mogelijk speelt de hoeveelheid beschikbare grond hier een rol.
Dezeisbij depotplanten nl.groter dan bij deverspeende planten.
3. Invloed van de bodem
Vrij algemeen wordt in de praktijk aangenomen dat op zware gronden die in het
voorjaar lang koud blijven eerder boorders voorkomendan opdevroege gronden.
Omdit na tegaan werden vijf rassen gezaaid op25September en 5oktober, uitgeplant opresp.zwarerivierklei envochthoudende humusrijke zandgrond.
Degeschiktheidvandezelaatstegrondvoorvroegeteeltenwerdaanmerkelijk hoger
geacht dan van eerstgenoemde. Deenigszins beschutte liggingdroegdaartoe nogbij.
De resultaten zijn samengevat in tabel 8.
TABEL8. Invloed van bodemtype op het percentage boorders

R = Zwarerivierklei
Z = Humushoudendzand
TABLE 8. Influence ofsoiltype onthepercentage ofbuttonedplants
R = Heavyriverclay
Z = Blacksandysoil
\
Zaaidatum
sowingdate

25September. . .
25September. . .
6oktober. . . .
6oktober. . . .

Ras
^ s Variety
Bodemtype
Soiltype N \

Romax

Veentje

Verb.
Mechelse

Vedeslez
C

Record

R
Z
R
Z

79
80
11
13

65
70
0
2

25
23
2
0

73
60
0
2

44
29
4
0

Uittabel 8 kanwordengeconcludeerddathetverschilinbodemtypegeen duidelijke
invloed heeft gehad op het optreden van boorders. Weizijn er kleine verschillen ten
gunste van zandgrond aan te wijzen doch deze zijn vermoedelijk niet betrouwbaar.
Wanneer de bodem invloed zou hebben, isdezealthans veelgeringer dan wordt verondersteld.
Dat depraktijk opzwaregrond meerboorders verwacht, isoverigensniet verwonderlijk. Hetisimmerseenbekend feit datzwaregrondeninhetvoorjaar later bewerkbaar zijn dan lichte gronden. De uitplantdatum zal dus in het algemeen op eerstgenoemdegrondenlatervallenenditheeft precieshetzelfdeeffect alsvroegerzaai,namelijk toename van het percentage boorders.
In het licht van de voorgaande paragrafen was een directe invloed nauwelijks te
verwachten. Gevonden werdimmersdat hetvooral factoren zijn dievoor hetuitplanten werken, welkehun invloed doen gelden. Dit wiluiteraard niet zeggen dat na het
uitplantengeenboorders meerzouden kunnen ontstaan, dochditgebeurtveelminder
dan wordt verondersteld.
3. ZOMERTEELT

Bijdezeteeltwordt omstreekseindemaart onder glasgezaaid. Deplanten worden
niet opgepot dochna half meidirectvanaf hetzaaibed uitgeplant.Menrekent indeze
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tijd op een groeiduur van 8-10 weken, zodat de oogst valt in de periode van eindjuli
tot eind augustus.
De kans op mislukking van deze teelt wordt algemeen groot geacht en de
lage aanvoercijfers geven reeds aan dat de teelt betrekkelijk weinig wordt bedreven. Het is moeilijk om een inzicht te krijgen in deoorzaken hiervan. De meningen
die men hoort zijn zeer uiteenlopend en niet zelden geheel tegenstrijdig. De meestgehoorde klachten willen wij hierbij opsommen.
1. Bepaalde bodemtypeszouden voor sommige rassen geheel ongeschikt zijn. Meer
concrete gegevens hierover waren echter niet te vinden en waar in het algemeen de
interactie tussen ras en bodem in de praktijk enigszins overdreven wordt, werd deze
uitspraak met reserve beoordeeld.
2. Vansommigerassen,metnameLecerf,zoudekwaliteitsterkzijn achteruitgegaan.
Dejuistheid hiervan ismoeilijk tebeoordelen, doch waar deselectiein dit rasna 1946
intensiever was dan voordien is hier enige scepsis op zijn plaats. Dat deze kwaliteitsvermindering zou zijn veroorzaakt omdat de selectie in weeuwenteelt, dus niet in het
natuurlijke milieu, plaatsvond isevenzeer dubieus, omdat selectie in zomerteelt vroegerevenmin mogelijk was.
3. In het rasAlpha treden veelvuldigboorders op.Dit werd inderdaad herhaaldelijk
geconstateerd.
4. Door onbekende oorzaak treedt in de zomer veelvuldig een kwaliteitsgebrek
aan de kool op, schift genaamd.
5. Op veen- en zandgronden is aantasting door knolvoet regel.
Uit dit overzicht ishetduidelijk dat naar allewaarschijnlijkheid niet een,doch meer
factoren voor het mislukken van deze teelt aansprakelijk zijn. Het hangt van de omstandigheden afwelkefactor ineenbepaald gevalzijn invloed zal uitoefenen.
Ons onderzoek heeft zich in hoofdzaak gericht opdeeerste drie punten. In aansluiting opwathierover bij devroegeteelt isgezegd, zalnu eerst punt 3,het optreden van
boorders worden behandeld.
3.1. BOORDERS

Wij hebben gezien dat het milieu, waarin deplant voor het uitpoten verkeert, grote
invloed heeft opdelatereontwikkeling.Nu isdit milieuindezeteeltgeheelanders dan
bij de vroege teelt. In de zomerteelt blijft de plant tot het uitpoten op het zaaibed en
groeit dus opinvoortdurende directeconcurrencemetdeomringendeplanten, terwijl
daarentegendeplantindevroegeteeltzicheerstongestoord indepotkan ontwikkelen.
Het is duidelijk dat de beschikbare hoeveelheid water en voedingsstoffen per plant
op hetzaaibed veelgeringer isen onder meerafhankelijk isvan het aantal planten per
eenheid van oppervlakte, met andere woorden van de zaaidichtheid. Deze bepaalt in
welk stadium de plant het zaaibed zal verlaten. Dit wordt tevens beinvloed door de
verblijfsduur van deplant op het zaaibed en door degroeisnelheid van het ras.
In een proef werden daarom de factoren zaaidichtheid,verblijfsduur ophet zaaibed
en ras gevarieerd. De planten van de rassen Lecerf en Alpha werden gezaaid op 2en
21maart en kort na de opkomst gedund op afstanden van resp. 1-2 en 7-8 cm. Er
werd uitgeplant op 24mei. De proef wasin 4parallellen aangelegd met 24planten per
nummer.Eenvandeparallellen wasopzandgrond uitgeplant, deanderedrieopzware
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rivierklei.Ditgeschieddeomdeinvloedvandegrondsoortnategaan.Tussendeparallellen traden echter geenprincipiele verschillen open daarom zijn in tabel9deresultaten samengevoegd.
TABEL9. Invloed van standruimte op het zaaibed op het optreden van

boorders en op vroegheid, uitgedrukt in dagen in juli waarop
50%oogstrijp was
TABLE9. Influence ofspacing ontheseedbedontheoccurrence ofbuttoned

plants andon earlinesst expressedin daysinJulywhen50% maturitywas reached

Behandeling
Treatment
Zaaidatum
Sowingdate
2maart....
2maart....
21maart. . . .
21maart. . . .

^^^

Ras
Variety

Afstand
Distance
1-2cm
7-8 cm
1-2cm
7-8cm

•

Alpha

Lecerf

%boorders
% buttonedplants
0.7
97.0
1.9
83.3

0.0
49.0
0.0
32.1

Vroegheid
Earliness
2maart....
2maart....
21maart. . . .
21maart. . . .

1-2cm
7-8cm
1-2cm
7-8cm

32
13
29
19

43
27
44
27

Hieruit blijkt dat de afstandophetzaaibedverreweg de grootste invloed heeft op
hetoptreden vanboorders.Dekleinsteafstand levertnauwelijks ofinhetgeheelgeen
boorders, terwijl de ruime afstand een zeer hoog percentage heeft veroorzaakt. De
planten,diedusvanhetbeginafineensterkeconcurrentie omwaterenvoedingsstoffen zijn gegroeid,ontwikkelen zichnahetuitplantennormaal,terwijl plantendieaanvankelijk sneller groeiden doch diein eenlater stadium dezeconcurrentie ondervonden, zich tot boorders ontwikkelden.
Geheelparallelhiermeelooptdeinvloedvandestandruimteopdevroegheid. Ruime
afstand op hetzaaibed heeft deniet-boorders belangrijk vervroegd.
De verblijfsduur ophetzaaibedhad bij deop 1-2 cmgedunde planten geeninvloed
ophetoptredenvanboorders.Blijkbaar biijvendezeplanten,diedoordenauwestand
een enigszins geetioleerd karakter krijgen, door gebrek aan voedingsstoffen in een
zeker stadium gefixeerd. Bij de op 7-8 cm gedunde planten was de invloed, hoewel
nietgroot, toch betrouwbaar. Oudereplanten leverden meerboorders danjonge. Dit
isin overeenstemming metwatindevroegeteeltwerd gevonden.
Derasinvloediszeer belangrijk. Het snelgroeiende ras Alpha levert onder alleomstandigheden meerboorders dan Lecerf.
Ook bij dichte zaai is het echter toch nog mogelijk dat boorders op zulien treden.
Sommige planten*zulien door een toevallig gunstiger standplaats, b.v. aan de rand
vanhetzaaibed, toch nog doorgroeien enzichtoteenboorder ontwikkelen. Daarom
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werd in een proef het plantmateriaal volgens stengeldikte gesorteerd (foto2, p.57).
Tevenswerden drierassen vergeleken.Deresultatenzijn weergegevenintabel10.
TABEL 10. Invloed van stengeldikte, afstand op het zaaibed en rasop het optreden van boordersen

kwaliteit
TABLE 10. Influence ofstemthickness, spacing intheseedbedandvarietyontheoccurrenceofbuttoned

plantsandonquality
Ras
Variety
Afstand
Distance
Stengeldikte
Stemthickness
Dun- Thin . . . .
Dik- Thick . . .

Dun-Thin . . . .
Dik-Thick . . .
(1)

Verb. Mechelse
1-2cm

7-8cm

Lecerf

Alpha
1-2cm

7-8cm

1-2cm

7-8cm

0
85

%boorders
% buttonedplants
0
0
38
20

0
2

0
10

57
63

63
6

% le kwaliteit
%75/ quality
75
75
53
65

58
67

40
59

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

0
7

(4)

Het sorteren in planten met dikkeendunne Stengelsheeft inlaatstgenoemdecategoriedepercentagesboorderstot nulgereduceerd.
Vergelijken wij het percentage eerste kwaliteit van de rassen onder de gunstigste
omstandigheden,dusvanplantendieophetzaaibeddichtgestaanhebbenenwaaruit
dediksteplanten zijn verwijderd (kolom 4)dan blijkt Alpha het hoogstepercentage
le kwaliteit te hebben opgeleverd. Mechelseen Lecerf zijn vrijwel gelijk, wat vooral
voor Mechelseverrassend is daar dit ras in het algemeen als geheel ongeschikt voor
dezeteeltwordtbeschouwd,terwijlLecerfeentypischzomerrasis.Geconcludeerdkan
wordendat doornauwezaaiafstand ensorteringvanhetplantmateriaalhetoptreden
van boorders geheel voorkomen kan worden. Het ras Alpha levert dan een betere
kwaliteitkooldanLecerf.
Opdezerassen-enkwaliteitsvragenwordtin hetvolgendeverderingegaan.
3.2. INVLOEDVANDE BODEM

In praktijkkringen beschouwt mendebodem alseenvan debelangrijkste factoren
die het slagen of mislukken van de zomerteelt bepalen. Legio zijn de uitspraken dat
eenbepaaldrasopeenbepaaldegrondnietgeteeldzoukunnenworden.Wanneermen
echternaardeoorzakenhiervanvraagt,ofnaardeeisenwaaraandebodemzoumoetenvoldoen,stuitmenalspoedigopveletegenstrijdigheden.Gezieninhetlichtvande
voorgaandeproeven isdit ookniet verwonderlijk.
Onzeproeven,dieten doelhaddenietsmeertewetentekomen over derelatieras
- bodem dragen een orienterend karakter. Zij dienden om binnen zo kort mogelijke
tijd opdehoogtetegeraken vandeeisendieindeverschillendecentra aan derassen
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werden gesteld en voorts om tezien of er inderdaad zulk een sterke interactie tussen
ras en bodem bestond alsbeweerd werd. Daarbij moetworden opgemerkt dat bij het
begin van deze proeven over de aard van dezeinteractie niets bekend was. Evenmin
wasbekend welkeinvloed vandezaaidichtheid uitging.
Deproeven werden als volgt uitgevoerd. Er werden 4rassen in enkelvoud opsterk
uiteenlopende bodemtypen, welke over het gehele land verspreid Iagen, uitgeplant.
Devierrassenwaren Mechelse,Alpha, Lecerfen Flora Blanca. Dezewerden gekozen
omeenzogrootmogelijkespreidinginvroegheid teverkrijgen.Debodemtypenwerden
bij voorkeur gezocht in teeltcentra, waarbij er naar gestreefd werd om zoveel en zo
sterk mogelijke verschillen te verkrijgen. In 1954 en 1955werden aldus in totaal 29
proeven aangelegd. Kwantitatieve waarnemingen werden niet verricht. Alle proeven
werden door dezelfde personen gedurende het groeiseizoen tweemaal op bladontwikkeling en kwaliteit beoordeeld.
De resultaten kunnen als volgt worden samengevat. De beste stand - waaronder
hier debladontwikkeling wordt verstaan,- werdverkregen op vochtige duinzandgrondenmeteenconstantegrondwaterstand van ± 60cm.Dezeproevenwarengelegente
Katwijk, Heemskerk en Loosduinen.
Eveneens eengoedestand vertoonden deproeven opvochtige veengronden (Sloten,
Maarsen).
Eenuitgesprokenslechtestand kwamvooropdiepercelenwelkevolgensdegebruikers gemakkelijk verdrogingsverschijnsden vertoonden. Hetzelfde gold voor percelen
met een slechte structuur.
Met betrekking tot derassen werden devolgende waarnemingen gedaan. VanVerbeterde Mechelse en in mindere mate ook van Alpha Hetdebladontwikkeling spoedig
te wensen over. Zelfs bij het gebruik vanjonge planten traden onder ongunstige omstandigheden nog boorders op, vooral in Mechelse. Op goede gronden evenwel - en
dat zijn dusgronden meteengoedewatervoorziening- wasdeontwikkeling vandeze
rassen zeergoed enwasookdekwaliteit belangrijk beter dan vanLecerf. Dit raswas
minder gevoelig voor droogte, doch zodra de bladontwikkeling niet optimaal was,
steldedekwaliteitvaakteleur.Ditintegenstellingtotdevoorgaanderassendieookbij
matige bladontwikkeling toch altijd nog een acceptabele kool leverden. Het is in dit
verband leerzaam om onze Katwijkse ervaringen te vermelden. Hier wordt nl. uitsluitend en op grote schaal Lecerf geteeld, die als de beste kwaliteitskool wordt beschouwd. Hoewel daar Alpha - objectief gezien- beter is,zijn deomstandigheden er
voor bloemkool zo gunstig dat zelfs een matig ras als Lecerf er nog zeer goed kan
worden. Flora Blancagafopallegrondeneengoedebladontwikkeling eneenkooldie
slechtseen,zijhetessentieelgebrekvertoondenl.hetoptreden van schift.
Resumerend kan worden gezegd, dat met vrij grote zekerheid mag worden aangenomen dat devochtvoorziening van debodem debelangrijkste factor vormtvoor het
slagen van deze teelt. Eveneens kan worden vastgesteld dat er in dit opzicht rasverschillen bestaan, in die zin dat een laat ras minder gevoelig is voor droogte dan een
vroeg ras.
Ook ten opzichte van het boordervraagstuk hebben deze proeven het inzicht verruimd. Gebleken isdat boorders ook na het uitplanten kunnen ontstaan, zelfs bijgebruik vanjonge planten. Dit kwamechter alleen voor onder zeer ongunstige omstandigheden.
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In dezeproevenwerd bijhetgebruik vanzeerjongeplanten demoeilijkheid ondervonden dat deze, wanneer zein een droge periode werden geplant, moeilijk degroei
hervatten. Een oplossing hiervoor wordt in het volgendegegeven.
3.3. BlJZONDERETEELTMETHODE

Wij hebben gezien dat het noodzakelijk is omeen plant in eenjong stadium uit te
poten, wilmen de kans op het optreden van boorders zo klein mogelijk doen zijn.
Deplanttijd vanzomerbloemkoolJIUvalteindmei- begin juni, juist ineenperiode
waarin niet zelden droogte en hogetemperatuur optreden. Jonge planten hebben het
dan vaak hard te verduren, de verdamping is maximaal, de grond dikwijls droog en
nieuwe wortels hebben zich nog niet gevormd. Dit brengt somseen hoog percentage
uitvallers metzichmee.Oudeplantenzullen onder dezeomstandigheden eendeelvan
hetbladverliezen,dochhetjongebladkanzichopdewaterreserveindeStengelenige
tijd handhaven. Dezeplanten zijn evenwel niet bruikbaar wegens het boordergevaar.
Sommigetuinders- eninditverbandmoetgenoemdwordenH. RomkesteDedemsvaart - hebben dit probleem min of meertoevallig, doch zeer efficient opgelost. Men
vond datplantenwelkeafkomstig warenvaneenoudenverwaarloosd zaaibed vrijwel
geenuitvallers gaveneneennormaal gewasleverden. Dezeplanten, dieenkelemaanden oud waren, hadden een vrij dikke,geheelverhoute Stengel,en slechts enkelezeer
kleine bladeren. Door dedichte stand en dedroge,armegrond van het zaaibed hadden deze planten teveel gehad om te sterven, doch teweinig om zich te ontwikkelen.
In een proef werden volgens deze methode twee rassen uitgezaaid op 2maart, 2
april, 15april, 2meien 1 juni. Op 1 juli werden dezein enkelvoud uitgeplant. Deresultaten zijn weergegevenintabel 11.
TABEL 11. Invloed van de zaaidatum op boorders, kwaliteit en vroegheid, uitgedrukt in dagen in

augustuswaarop50% oogstrijpwas(geplant 1 juli)
TABLE 11. Influenceofsowingdateontheoccurrenceofbuttonedplants,qualityandearliness,expressed

in daysin August when 50% maturitywasreached(plantedJuly1st)
Kenmerk
Character

% Boorders
% buttonedplants
% le kwaliteit
%1st quality
Vroegheid
Earliness

Ras
Variety
Alpha
Lecerf
Alpha
Lecerf
Alpha
Lecerf

Zaaidatum
Sowing
^ \ date

2/3

2/4

15/4

2/5

1/6

0
0
59
10
44
48

9
0
30
26
36
49

10
0
80
10
32
52

9
0
50
29
38
50

0
0
53
24
39
53

Deze proef werd in enkelvoud aangelegd en wij zullen ons derhalve beperken tot
het aangeven van enkele tendenzen, of beter van het ontbreken daarvan.
Zo blijkt b.v.dat de vroegheidslechts weinigdoor dezaaitijd wordt beinvloed. De
vroegst gezaaide Alpha (2maart) iszelfsnog 5dagen later oogstrijp dan het 3maanden later gezaaide nummer van 1 juni. De verdere verschillen zijn gering en houden
geenenkelverband metdegroteverschilleninzaaidatum. Ditwijst eropdat deplan25

tenophetogenblikvanuitpotenphysiologisch ongeveerevenoudgeweestmoetenzijn.
Het percentage le kwaliteitvertoont eengrotere spreiding doch ook hier isgeenverband met de zaaidatum vast te stellen. Hetzelfde geldt voor het percentage boorders
wat,na hetgeenoverdevroegheid isgezegd,teverwachtenviel.
Geconcludeerd kan worden dat de leeftijd in dagen van de plant op het ogenblik
van het uitpoten, mits onder ongunstige omstandigheden opgekweekt, geen invloed
heeft opvroegheid en kwaliteit van dehieruit ontwikkelde kool.
Ineenorienterende proefwaarbij plantenwerdengebruikt vancirca200dagenoud
bleek dit niet van principiele betekenis te zijn.
Yolgensgenoemde Romkes moet het mogelijk zijn omzelfs 2jaar oude planten te
gebruikeneno.i.isditzekernietuitgesloten. Demoeilijkheid isechter dat hetnietaltijd eenvoudig isomdeplanten zolangvrij van ziekten te houden. Wanneer er door
uitvalruimteophetzaaibed ontstaat,zijndeandereplanten geneigdomuitdegroeien
en dit moetjuist worden voorkomen.
4. ZAADTEELT

De zaadteelt van bloemkool is in ons klimaat een riskant bedrijf. In de normale
vroege vollegrondsteelt valt de bloei vrij laat, waardoor onder ongunstige weersomstandigheden hetzaadvaakonvoldoendeafrijpt. Menheeft daaromvrijalgemeen zijn
toevluchtgenomentotdeplatglasteelt.Zodradeplantengaanschieten,wordt hetglas
gelichtenmenbereiktdaarmeeeenbloeivervroegingvan4-5weken.Ookhieraan zijn
echter bezwaren verbonden, waarvan devrij hoge kosten weldevoornaamste zijn.
Een andere moeilijkheid is het feit datdikwijls een groot deel van de primordiale
bloeiwijze niet tot eennormale ontwikkeling komt.Vanzeerveleplanten gaat slechts
eendeelvandebloeiwijze zichstrekken,derestgaateensoort droogrotvertonenwat
vooral in een regenrijke zomer gemakkelijk in nat rot overgaat. Somsgaat degehele
plant hieraan tegrondedoordat degezondeStengels afwaaien.
Hetzijnyooraldekwalitatiefbesteplantendieaanditeuvellijden.Dezeimmerszijn
geselecteerd opeen vastekool dieniet gemakkelijk schiet endaardoor eenlagezaadopbrengst geeft. Het vermogen tot schieten is hier als het ware weggeselecteerd wat
in sommige gevallen tot hoogst onaangename consequenties heeft geleid. Het lijkt
alsofhiermeeaanverderekwaliteitsverbetering eennatuurlijke grensisgesteld.
4.1. NlEUWETEELTMETHODEN

De tegenwoordige methode verloopt als volgt. Bij een tuinder wordt een bepaalde
oppervlakteglasvoordeteeltgecontracteerd. Detuinderverrichtallewerkzaamheden
aandeteeltverbonden enontvangtvoordegeproduceerdehoeveelheidzaadeenvooraf vastgestelde prijs. Wanneer de kool oogstrijp is,worden door de selecteur van de
zaadfirma deafwijkende exemplaren verwijderd eninsommigegevallendebesteplanten gemerktvoor zaaizaadproduktie. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt dit zaad
per plant afzonderlijk geoogst. Dit systeem staat bekend alsmassaselectie. Zaadteelt
en selectieworden dusinhet algemeen opeen plaats uitgevoerd en onder omstandigheden die van de normale teelt sterk afwijken. Niet zelden 'selecteert' men op deze
wijzeeen herfstrasinjuni. Datdit systeem de selectieresultaten niet ten goede komt
ligt voor de hand.
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Er zal naar moeten worden gestreefd om selectie en zaadteelt zoveel mogelijk van
elkaar te scheiden. Men heeft getracht dit wat de zaadteelt betreft te bereiken door
dezeinhet buitenland tedoen plaatsvinden. Hieraan kleven echter ookgrotebezwaren waarvan het gebrek aan voldoende deskundigpersoneel endeonbekendheid met
hetheersende klimaat weldevoornaamstezijn. Voor eentraditioneel bloemkoolzaad
exporterend landalshetonzeisdezeoplossingbovendienweinigelegant.Erdientnaar
middelen gezocht te worden waarbij deze teelt voor ons land behouden kan blijven.
Wij denken hierbij aan de zaadwinning van boorders welkemen door vroegezaaiin
de meeste rassen vrij gemakkelijk zal kunnen doen ontstaan. Zonder twijfel zal deze
methode vele aarzelingen veroorzaken, daar volgens overlevering uit zaad van een
boorder wederom 100% boorders zullen ontstaan. Deze vrees is evenwel, wanneer
mendeoorzaken van het boren kent, geheel ongegrond.
Aan deze methode van zaadproduktie zijn belangrijke voordelen verbonden. Wij
noemen:
1. Beterschieten. Boorders schieten vrijwel altijd geheel waardoor de kans op rotten nihilis.
2. Vroeger bloei. Boorders bloeien 4-5 weken eerder dan normale planten waardoor
het zaad beter kan afrijpen.
3. Groter opbrengst. Boorders kunnen door hun geringe omvangnauwer worden gepoot, waardoor een groter opbrengst per ha mogelijk wordt.
Tegenover deze evidente voordelen staat als nadeel dat de kwaliteitsselectie in de
zaadpercelen vrijwel onmogelijk is. Absolute voorwaarde is dan ook dat selectie en
zaadteelt van elkaar worden gescheiden, waarbij tevens de selectie aanzienlijk verscherpt zal moeten worden. Drie tot vier generaties ingeteeld zaaizaad zal voor deze
vormvanzaadteelt vereistzijn. Dedan bereiktehomozygotiezalzonder bezwaar 1-2
generaties vermeerdering zonder selectiekunnen doorstaan.
Hoedezeverscherpte selectiezalmoetenworden uitgevoerd enopwelkewijzedeze
inhetnatuurlijke milieukanplaatsvindenwordtinhoofdstuk III uiteengezet.
4.2. WIJZE VAN BESTUIVING

Een van debelangrijkste vragen bij dezaadteelt isdienaar dewijze waarop debestuiving plaats vindt. Dit hangt samen met het gevaar voor ongewenste kruisbestuiving.Bloemkool werd indit opzicht opeenlijn gesteld met andere koolgewassen, die
alletypischekruisbestuiverszijn(29).Voordegevarenvaninteeltenverbasteringwordt
herhaaldelijk gewaarschuwd en ook in de voorschriften die de minimale onderlinge
afstand van zaadpercelen bepalen, wordt bloemkool als kruisbestuiver beschouwd.
Orienterend onderzoek van SNEEP (25) wees echter uit dat deze voorstelling van
zakennietjuist was.Ineendoor hemgenomen proef varieerdehet percentage zelfbestuiving ondernatuurlijke omstandigheden van 70-80. Omopeenvoudigewijzena te
kunnen gaan ofeenplant uit zelf-dan weluit kruisbestuiving is ontstaan, is het gewenst over een dominant kenmerk te beschikken waarvan de aanwezigheid in het
kiemplantstadium gemakkelijk isvasttestellen,eenzogenaamd signaalkenmerk.Zulk
een kenmerk ishet bezit van anthocyaan, waardoor deStengelvan dekiemplant zich
bij lage temperatuur rood kleurt. Dit kenmerk is dominant en komt in de meeste
rassen voor.
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In onzeproef werd alsmoederplant een anthocyaanvrij rasgebruiktenwelhet ras
Lucullus. Hiervan werden 20 planten uitgepoot. Iedere plant werd omringd door 8
anthocyaanhoudendevaderplanten, volgensonderstaand schema.
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Met het doel omna tegaan tot over welkeafstand kruisbestuiving optreedt, werd
naast dit veldje een dubbele rij Lucullusplanten uitgezet op een onderlinge afstand
van 10mtot eentotalelengtevan240m.VanalleLucullusplanten werden 200kiemplanten gecontroleerd op het bezit van anthocyaan.
In onderstaande tabel 12zijn de planten uit het blok verdeeld volgens het percentage bastaafdering.
TABEL 12. Percentage kruisbestuiving
TABLE 12. Percentageofcross-pollination

% Kruisbestuiving
% Cross-pollination
Aantal planten. .
Numberofplants

15-20

20-25

25-30

30-35

35-40

40-65

65-70

6

4

6

1

2

—

1

Gemiddeld bedraagt het percentage 26,8.Uit detabel blijkt, dat er opdit punt een
grotevariatiebestaat.Tendelezalditdoortoevalligeomstandighedenwordenveroorzaakt, zoals verschillen in bloeitijd, intensiteit van insecten-bezoek etc. Het is echter
nietonmogelijk daterookerfelijke variatiesbestaan,waarvoorheteenmaalgevonden
percentage 67,8 een aanwijzing is.
De afstandwaarover kruisbestuiving optreedt lag in deze proef verrassend laag.
Op20meterbedroeghet 1,9 %enop 170meterwashettot0%gedaald. Hoeweldeze
percentages nog sterker van het toeval afhankelijk zijn, mag in de zaadteelt een afstand van200mruimvoldoendewordengeachtomkruisbestuiving binnen aanvaardbare grenzen te houden. Voor de veredeling is de ruimtelijke isolatie van 20mreeds
voldoende omkruisbestuiving belangrijk tedoen afnemen. Uiteraard iseengroter afstand beter, doch het effect van 20m is groter dan men zou verwachten. Dit stemt
overeenmetderesultatenvan BATEMAN(5)dievonddatbijafstanden groterdan50m
het percentage kruisbestuiving miniemwasenvrij constant bleef.
De matevan kruisbestuiving kan ook worden bei'nvloed door de getalsverhouding
der ouderplanten. Menzouverwachten dat deverbastering deranthocyaanvrije planten zou toenemen naarmate het aantal anthocyaanhoudende groter is. In een proef
waren 36 vaderplanten tegenover 4 moederplanten geplaatst, op een onderlinge
afstand van 55cm.
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Het percentage verbastering van deze vier planten varieerde van 6,5-16,4 en was
gemiddeld 11,2. Dit is dus nog lager dan van de voorgaandeproef,waarde$ :<$ verhouding 1:5 bedroeg, tegenover hier 1:9.
Kennelijk oefent het aantal vaderplanten weinig invloed uit op de mate van kruisbestuiving. Dit isin overeenstemming met ander onderzoek, waaruit bleek dat vrijwel
uitsluitend tussenbuurplanten kruisbestuivingoptreedt, tervvijlverder staande planten
hieraan niet meedoen (24,33).
In het voorgaande hebben wij gezien dat ruimtelijke isolatie het percentage kruisbestuiving sterk kan reduceren. Deze methode isechter dikwijls niet bruikbaar omdat
een volwassen plant zich moeilijk laat verplanten. Daarnaast is het voor bepaalde
doeleinden gewenst om kruisbestuiving geheel tevoorkomen. Men zal dan over moeten gaan tot inhulling van de bloeiwijze b.v. met behulp van kaasdoek zakken, welke
onder omdestronk worden vastgebonden. Dezemethodelevertinhet algemeengoede
resultaten, mits men bij de toepassing enkele voorzorgen in acht neemt. Het is b.v. te
prefereren om van een plant slechts enkele takken in te hullen. Een te groot aantal
takken bevordert de kans op te hoge temperatuur en luchtvochtigheid in de zak en
daarmede op een slechte zaadzetting. Boveridien heeft dit het voordeel dat, wanneer
dezelfbestuivingnietslaagt- enditkomt somsvoor- menaltijd terugkan grijpen op
hetzaad dat uitvrij bestoven takken isverkregen. Daarnaast blijft hetzeergewenst de
gehelebloeiwijze aan een stok samentebinden, omdat dikwijls takken afwaaien. Zeer
waardevolle planten moeten met fungiciden worden behandeld omdat juist deze gemakkelijk wegrotten.
4.3. ZAADWINNING TIJDENS DE VEREDELING

Eenanderepraktischemoeilijkheid welkemendikwijls ondervindt ishet onvoldoende afrijpen van het zaad. Ditgeldtinhetbijzonder wanneer meneindSeptemberweer
wil uitzaaien, terwijl het soms tot oktober-november duurt voor het zaad van latere
selecties is afgerijpt. Daarom werd nagegaan in hoeverre onrijp en kunstmatig gedroogd zaad bruikbaar is.
Van twee planten A en Bwerden op 6achtereenvolgende data kleine hoeveelheden
zaad geoogst. Deeersteoogstdatum leverde zeer klein en volkomen onrijp zaad op,
terwijl op de laatste datum het zaad geheel rijp en hard was.Al het zaad werd op 10
oktober gezaaid. De kiemplanten, welke uit het onrijpe zaad ontstonden, ontwikkeldenzichaanvankelijk langzamer dan dieuit normaal zaad, doch dezeverschillen werden methetverloopvanhet seizoensteedskleiner. Deoogstgegevenszijn weergegeven
in tabel 13,biz. 30.
Het onrijp geoogste zaad levert een iets latere kool, doch de verschillen zijn gering
en gelden alleen wanneer het zaad nog zeer onrijp en dus zeer klein is. De sortering
heeft nauwelijks verandering ondergaan en ook in de algemene stand van het gewas
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TABEL 13. Invloed van de rijpingsgraad van het zaad op de kiemkracht, alsmede op vroegheid en

sortering van deeruit ontstane planten
TABLE 13. Influenceof the degreeof ripening of theseedongerminationandonearliness andgrading

of theplantsderivedfrom it
Kiemkracht
Germination

Oogstdata
van het zaad
Dates of seed yields

A

28 a u g u s t u s . . . .
31 a u g u s t u s . . . .
4 September . . .
18September . . .
28 September . . .
5 oktober . . . .

63
75
91
70
50
55

|

Vroegheid
Earliness

B

A

74
84
64
47
43
58

23
22
17
19
17
17

|

% A-kolen
% A-curds

B
17
15
15
13
17
11

A

|

50
38
50
71
62
71

traden slechtsgeringeverschillen op.Wat dekiemkracht betreft krijgt mendeindruk
dat deze van het onrijpe zaad hoger ligt dan van het rijpe. Vermoedelijk zal deze
echterbijlangerebewaringwelsnellerteruglopen.
Geconcludeerd mag worden dat het geen bezwaren oplevert om onrijp zaad tegebruiken, mits dit spoedig wordt uitgezaaid.
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B
41
50
48
35
20
45

III. V E R E D E L I N G S O N D E R Z O E K
1. ALGEMENE METHODIEK

1.1. LlJN- EN FAMILIESELECTIE
. Uit het voorgaande is gebleken dat bloemkool als een overwegende zelfbestuiver
mag worden beschouwd. Dit houdt in dat de selectieschema's welkevoor deze groep
gelden, ook op bloemkool van toepassing zijn.
Desalniettemin ontmoet men in de praktijk niet zelden de meningdat zelfbevruchting speciaal bij dit gewas tot ongunstige resultaten leidt. Dit klinkt enigszins merkwaardig wanneer men weet dat het overgrote merendeel van alle bloemkool altijd al
op deze wijze is ontstaan. Deze opvatting past evenwel geheel in de algemene vrees
voor 'inteelt" welke vooral voor kruisbestuivers zeer levendig is. Deze vrees is zeer
goed verklaarbaar - immers,dewetenschappelijke selectiemethodiek heeft uitgewezen
dat een hoog percentage van door inteelt verkregen lijnen een sterke achteruitgang
vertoonden t.o.v. deuitgangspopulatie. Daarmee gingechter samendat de kwalitatief
goede lijnen sneller in homozygote toestand beschikbaar waren. Waar de praktijk
veelal met een te gering aantal lijnen werkt, bleef de kans op het vinden van goede
lijnen gering,enwerddusdeinteeltmethodeverwerpelijk geacht opgrondvan onjuiste
toepassing.
Speciaal debloemkoolselectie isindit opzicht meteenzeker mystiekwaas omgeven
- het is een kunst die slechts weinige begenadigde figuren zouden verstaan. Het 'kwekersoog' wordt hier van doorslaggevende betekenis geacht. Ook deze mening is zeer
verklaarbaar. Wij hebben gezien dat de teelt kennis vereist van weinig bekende feiten
en dat ervaring en 'feeling' hierbij een grote rol spelen. Hoeveel te meer moet dit niet
voor deveredeling gelden, dieimmers slechts goed verricht kan worden door iemand
die ook deteelt geheel beheerst.
Hoewel wij dus de waarde van praktisch inzicht ten voile erkennen en deze onderstrepen, willen wij tegelijkertijd trachten aan te tonen, dat deze kennis te herleiden is
tot een aantal fundamentele feiten welke passen in hetgeen ons uit de veredeling van
andere gewassen bekend is.Onsdoelisaan tetonen dat bloemkool geen uitzonderlijk
gewas is, doch door zijn typische morfologische structuur zich slechts als zodanig
voordoet.
In onze eersteproef werd nagegaan wat het effect isvan herhaalde zelfbevruchting.
Het ras 'Veentje' werd gedurende 4 generaties ingeteeld. In 1954 werd het uitgangsmateriaal, een Ii-lijn, een I2-lijn, drie I3-lijnen en drie I4-lijnen vergeleken. Deze lijnen
verschilden in vroegheid, uniformiteit en kwaliteit doch in groeikracht was er geen
verschil tussen het uitgangsmateriaal en de I4. Op dit punt gedraagt bloemkool zich
dus geheel als een zelfbevruchter.
Teneinde dit op groter schaal en in een demonstratieve proef te kunnen aantonen
werd een aantal planten gedeeltelijk ingehuld. De door zelfbestuiving verkregen Ix
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werd vergeleken met de Ixwelkevan devrij afgebloeide takken afkomstig was. Aldus
werden 18x2 Ii-lijnen en 5X2I2-lijnen vergeleken. Het eerste wat daafbij opviel was
dat allelijnen reeds in de eerste generatie een eigen karakter vertoonden en onderling
dikwijls sterkverschilden. Deuniformiteit wasinhetalgemeenmatig,dochdeI2-lijnen
warenreedszeer uniform.
Tussen de ingeteelde en vrij afgebloeide lijnen kwamen geen principiele verschillen
voor. Wei was de ingeteelde I2 homogener dan de vrij afgebloeide, waarin enkele afwijkers voorkwamen.
Hieruit mag worden geconcludeerd dat lijnselectie bij bloemkool geen bijzondere
problemen oplevert, mits men met een voldoend groot aantal lijnen werkt. Ookfamilie-selectieis zeer goed uitvoerbaar doch voert iets minder snel tot het gewenste doel.
De beste methode is ommet een groot aantal planten opeenvbudige wijze in familieteelt te beginnen. Men kan dan in de eerste generatie reeds een groot percentage ongewenste stammen herkennen en verwijderen. In de beste stammen begint men dan
met lijnselectie, in deiets minder goede stammen wordt defamilieteelt voortgezet, de
slechte stammen worden voor debloei verwijderd.
1.2. VEGETATIEVEVERMEERDERING

1. Doormiddel vanwortelstekken
Bijdezemethode, welkewordt beschreven door NORTH (21),worden enkele van de
dikste wortels afgesneden en bij een temperatuur van 16° verticaal in een geschikt
grondmengsel geplaatst. Deze methode werd door ons toegepast doch de resultaten
stelden teleur. Slechts een gering deel der wortels vormde scheuten, de rest rotte vrij
spoedig weg.
Daarom werd, mede op grond van ervaringen in de praktijk, een andere wegingeslagen. Uitgegaan werd van de veronderstelling dat door het wegsnijden van de kool
de voedselstroom zich naar andere delen van de plant zou moeten richten wat zich
mogelijkerwijze in de vorming van scheuten op de wortelhals of op de wortels zou
manifesteren. Tevenswerd opdezemaniereeneventueelaanwezigeapicale dominantie
opgeheven.
Daarnaast werd degrond rond dewortelhalsverwijderd zodat deaanwezigewortels
onder invloed van het licht tot scheutvorming gestimuleerd konden worden.
Tevens werden van een aantal planten zowel blad als kool weggesneden. Op deze
wijze was de lichttoetreding maximaal. De behandeling werd uitgevoerd op 18juli
waarna op 23oktober de resultaten werden opgenomen. Deze zijn samengevat in
tabel 14.
Het blijkt dat bij de methode waarbij zowel kool als blad werd weggesneden zeer
veel planten gaan rotten. Ditzelfde gebeurt ook - zoals de ervaring in laterjaren ons
leerde-, wanneer dekool telaat wordt weggesneden. Dezeplanten latendan snel hun
blad vallen waardoor op het snijvlak geen wondcallus wordt gevormd. De stronken
rotten zeer snel in, ook wanneer het snijvlak met bloem van zwavel wordt bedekt.
Snijdt men de kool echter zo vroeg mogelijk weg dan geeft deze methode een zeer
hoog percentage slaging,zoals ook uit detabel blijkt. Het maakt dan geen verschil of
de wortelhals al of niet wordt vrijgemaakt. Op foto 3is een plant afgebeeld, die een
aantal scheuten heeft gevormd.
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TABEL 14. Schcutvorming bij bloemkool (ras Flora Blanca)
TABLE 14. Formation ofshootsincauliflower (variety Flora Blanca)

Behandeling
Treatment

Curd cut off,rootneckuncovered
Kool weggesnedcn, wortelhals bedekt . . . .
Curdcutoff,rootneckcovered
Kool en blad weggesneden, wortelhals vrij . .
Curdandleaves cutoff,rootneck notcovered

Aantal
planten
Numberof
plants

Aantal planten
met scheuten
Numberofplants
withshoots

24

24

100

10

10

100

26

6

23

0/

7o
0/
%

Sommige auteurs (21) vermelden grote individuele verschillen in vermogen tot
scheutvorming bijdeplanten onderling. Zijschrijven dittoeaanerfelijke verschillen.
Daarom werden in een proef drie rassen vergeleken op hun vermogen tot scheutvorming.Op18augustuswerdvanderassenAmeliored'Orgeval, Malmaison enFlora
Blanca deoogstrijpe kool weggesneden endewortelhals vrijgemaakt. Perraswerden
hiervoor 24planten gebruikt. Op9oktober werd descheutvorming opgenomen waarbij bleek dat alle planten vanalle rassen in dezelfde mate scheuten hadden gevormd.
Op dit punt bestond er tussen deze rassen dusgeen verschil.
Ook onze ervaringen uit laterjaren waarbij eengroot aantal planten vandemeest
uiteenlopende erfelijke samenstelling werd behandeld, wijzennietindezerichting.Het
slagen wordt vrijwel geheelbepaald door devitaliteitvandeplant ophetogenblikvan
verwijderen derkool endoor hettijdstip waarbij ditgebeurt inhetseizoen. Ditlaatste
wordt geillustreerd door eenproef waarbij dekool op 16 oktober werd weggesneden.
Slechts 15vande55planten gaventoen nogscheutontwikkeling tezien. Kennelijk zijn
de omstandigheden indeze periode hiervoor ongunstig. Merkwaardig wasdatvande
15 planten er 12in een randrij stonden, de plaats dus waar de lichtintensiteit het
grootst was.Vande 12planten in de zuidelijke rij gaven zelfs 8op 1 december nog
voldoende scheuten. Dit wijst er opdat het eerder delichtfactor dande temperatuur
isdieindezetijd inhetminimumis.
De scheuten ontstaan zowel opdewortels als opde Stengel, een enkele maal zelfs
op hetsnijvlak. Debeworteling vandeze scheuten slaagt meestal vrij goed in vochtig
rivierzand bijeentemperatuur van 15-18°. Nadien kunnen zealsnormale weeuwenplanten worden behandeld, d.w.z. datdebloeiervanomstreeksjuli-augustus valt.
Het is uit het voorgaande duidelijk dat de vegetatieve vermeerdering van planten
welketotomstreekseindSeptemberoogstrijp zijn,geenbijzondere problemen meeroplevert.
Demoeilijkheden komen later inhetseizoen wanneer scheutvorming niet ofonvoldoende mogelijk is.Menheeft getracht dit opte lossen door deplant meteenflinke
wortelkluit teverplanten en- na de kool te hebben weggesneden - door middelvan
temperatuur- en lichtintensiteitverhoging de scheutvorming te stimuleren (26).Deze
methode bleek vrij goede resultaten opteleveren dochhadtweepraktische bezwaren.
In deeerste plaats zijn dekosten aanverlichting enverwarming vrij hoog eninde
tweede plaats blijft hetmoeilijk om bijdeverhoogde temperatuur hetinrotten vande
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Stengels te voorkomen. Gezocht werd daarom naar een eenvoudigermethode. Daarbij werd uitgegaan van het principe dat het voldoende is wanneer de planten tot het
volgendvoorjaar inlevenblijven, omdatdan onder meernatuurlijke omstandigheden
de scheutvorming vermoedelijk sneller zal verlopen. Dit kan worden bereikt door de
temperatuur zolaagmogelijk tehouden waardoor rotting wordt voorkomen. Anderzijdsmagdetemperatuurnietbenedenhetvriespuntdalen.Voortsishetvanessentieel
belang dat de plant wordt uitgegraven zodra beoordeling mogelijk is. Laat men de
planthetoogstrijpestadiumbereikenofzelfsoverschrijden danishetmoeilijk omhem
na deverplanting degroeitedoen hervatten. Meestalvalt hetblad dangrotendeelsaf
en zulke planten zijn ten dode opgeschreven. Een vitale plant daarentegen zal de
groei hervatten zodra de omstandigheden dit mogelijk maken.
Voorts moet de overwinteringsruimte over goedeventilatiemogelijkheden beschikken, omdeluchtvochtigheid niet te hoog te doen stijgen. Een lichteverwarming kan
hierbij goede diensten bewijzen.
Eenruimtedieinredelijke mateaan dezeeisenvoldeed werd gevonden ineenafgeschoten deel van een warenhuis, dat door middel van elektrische bodemverwarming
vorstvrij kon worden gehouden. Hierinwerden op23november 89planten van2rasseningegraven. Dekoolwerd uitgesneden enhetsnijvlak metbloemvanzwavel afgedekt. Op21maart '55werd destand opgenomen (tabel 15).
TABEL 15. Scheutvorming na overwintering op 21 maart
TABLE 15. Shootformationafteroverwintering on21stMarch

Ras
Variety

Aantal
planten
Number
ofplants

Met scheutvorming
Withshoots

Zonder scheutvorm.
Withoutshoots

Aantal
Number

°/

/o

Aantal
Number

°//o

Aantal
Number

°/

Dood
Dead

/o

Flora Blanca. . .

61

44

72

8

14

9

14

Allerheiligen. . .

28

15

54

4

15

9
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Bijdezecijfers moetinaanmerking worden genomen dat deproef voortijdig moest
wordenafgesloten. Aangenomen magworden datnaverloopvantijd allenoglevende
planten scheuten gevormd zouden hebben, waarmede men opeen slagingspercentage
komtindeordevangroottevan 80.Dit magbevredigend worden genoemd.
2. Door middel vangeneratieve delert
Dezemethode werd beschreven door NORTH(21).Hij sneed hierbij dekool in'vier
stukken enplaatste dezeinvochtigzand waarna bewortelingenbloeioptraden. Deze
proefwerdherhaalddochhetmerendeelderkolenrottesnelweg.Eenkleinpercentage
vormde wortels doch ging in een later stadium eveneens rotten. Meer succes werd
verkregenmeteenmethodewaarbijdekoolinzijnnatuurlijke eenhedenwerdverdeeld
door dezein kleine stukken te breken. Plaatst men deze delen bij niet te hoge luchtvochtigheid in een geschikt stekmedium dan vormen zich vrij gemakkelijk wortels
(foto 4).Helaas bleef verdere ontwikkeling geheelachterwege, sommige delen bleven
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enkelemaanden inleven,nl. bij temperaturen van 5-10°, doch strekking of bloei tradenniet op. Kennelijk ontbreekt het dezedelen,diegeen assimilatiemogelijkheid bezitten, aan bepaalde stoffen dienormaliter door het blad worden geleverd.
Een derde methodewordt beschreven door HAINE(13). Hij gaat uit van bloeiende
planten en plaatst deze bij vrij hoge temperatuur (70-80°F). De bloemen verdrogen
dan enin de bloeiwijze vormen zich scheuten diezich gemakkelijk laten stekken. De
methode heeft echter geen praktische betekenis omdat een plant in dit stadium beter
direct tot zaadvorming kan worden gebracht. HAINE stelt zich voor deerfelijk goede
plantenopdezemanierinstand tehoudenvoordeproduktievanstamzaad. Hetkomt
ons echter efficienter voor om eerst enkele generaties in te telen. Het dan verkregen
stamzaad is homozygoot en kan in normale zaadteelt worden vermeerderd. HAINE
kwamtotdezemethodedooruittegaanvandeveronderstellingdat winterbloemkool
- hetgewaswaarmeehijwerkt- kruisbestuivend is. Het bewijs hiervoor wordt echter
niet geleverd.Zijn methodeisingewijzigde vormevenwelgoedbruikbaar bij planten
diein denazomer slecht zijn gaan bloeien ten gevolgevan slecht weer. Ook dan ontstaan in de bloeiwijze vrij gemakkelijk goed stekbare scheuten. Veiliger is echter de
door onseerder beschreven methodetoetepassen.
In het algemeen ishet stekken van generatieve delen riskanter dan van vegetatieve
enlevertgeenbijzondere voordelen op.
Het stekken van wortelscheuten, diemen,mitsdekoolvroegtijdigwordtweggesnedensteedskandoen ontstaan,levertgeenbijzondere moeilijkheden op.
1.3. MANNELIJKE STERILITEIT

Het voorkomen van mannelijke steriliteit in bloemkool werd tot dusverrenogniet
gemeld.Bijeendoor onsin 1953ingesteld onderzoek werdencirca 12.000plantengecontroleerd, waarbij 6 planten werden gevonden die mannelijk steriel waren, d.i.
0,05%.De meeldraden waren kleiner dan normaal, dehelmhokjes waren meer afgeplat enleverden eenkleinehoeveelheid stuifmeel dat niet kiemkrachtig was.Een dergelijke bloemisafgebeeld opfoto 5b.Inbovenaanzicht zijn dehelmhokjes nietzichtbaar, waardoor de bloem duidelijk verschilt van de normale, en vrij gemakkelijk te
herkennen is.Alsregelzijn allebloemen vaneenplant vandittype.
Degevondenplanten bloeidenvrijaf, dehieruitverkregen Fxbleekgeheelfertiel te
zijn. De Fx werd zelfbestoven waarna in de F2 een uitsplitsing optrad in normale en
mannelijk steriele planten volgens de in tabel 16weergegeven verhouding. Uit deze
tabel blijkt dat de verhouding 3:1 tussen normale en mannelijk steriele planten zeer
goed benaderd wordt. Slechts in 2van de 26families overschrijdt de factor D/m de
waarde 1,5,indemeestegevallen ligtdezebeneden0,5.
Hieruit magwordengeconcludeerd datdegevondenvormvanmannelijke steriliteit
opeenrecessievefactor berust.Voorgesteld wordt dezefactor aan teduiden door het
symbool 'ms\ zulksnaar analogiemetdeaanduiding in anderegewassen(16).
Mannelijke steriliteitwordtindeplantenveredelinggebruikt bijhetkwekenvan F r
rassen, bijvoorbeeld in uien. Daarbij heeft men echter gebruik gemaakt van plasmatischesteriliteitwaardoor mensnellerovereengroteraantalplantenvandemoederlijn
beschikt (15).In onsgevallevert dit meer moeilijkheden op enzal men genoodzaakt
zijn de ms planten vegetatief tevermeerderen. Dit is niet eenvoudig omdat het verwijderen van de bloeiwijze pas na de bloei kan geschieden en de vorming van
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wortelscheuten verloopt in dit stadium meestal niet vlot. Slaagt menhierin weldan
zal de volgende vermeerdering eenvoudiger zijn omdat nu de bloei niet behoeft te
wordenafgewacht. Eenanderemoeilijkheid ishetoverwegendzelfbestuivend karakter
van bloemkool, zulksin tegenstelling tpt uien. Hetmerendeel vanhetzaad ontstaat
normaliter door zelfbevruchting en voor een enigszins normale zaadzetting vande
moederlijn zaleenintensieve bestuiving door insecten nodig zijn.
Een Fj-ras bijbloemkool bezit alszodanig geen specifieke voordelen ten opzichte
van normale rassen. Heterosis, zich manifesterend in sterker groei zalbij deze zelfbevruchter vermoedelijk niet optreden (23),endegrotere uniformiteit isookopeenvoudigerwijzebereikbaar. Desalniettemin zaleenFj-rasvoordekweker aantrekkelijk
blijven omdat deze hemeennatuurlijk monopoHeverschaft. Dedoor onsgevonden
mannelijke steriliteit heft echter slechtseendeelvandemoeilijkheden openstelter
anderevoorindeplaats.VoorlopigbiedtdeFrveredelinginditgewasdanookweinig
perspectieven.
TABEL 16. Uitsplitsingsverhoudingtussennormaleen mannelijke steriele planten in deF2
TABLE 16. Ratioofsegregation betweennormalandmalesterileplantsintheF2

Familie
Family

54174
54175
54176
54177
54179
54180
54181
54183
54184
54185
54186
54187. . . : .
54188
54189
54190
54191
54192
54193
54194
54195
54196
54197
54198
54199
54200
53354
Totaal
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. . . .

Aantal
planten
Numberof
plants

Waargenomen
verhouding
normaal:
mannelijk steriel
Observed ratio
normal/ms

17
17
12
10
11
22
12
11
22
19
21
17
20
16
15
19
22
20
18
18
14
3
19
23
13
90

12: 5
13: 4
11: 1
7: 3
8: 3
18: 4
10: 2
10: 1
18: 4
15: 4
16: 5
10: 7
14: 6
15: 1
12: 3
14: 5
16: 6
15: 5
16: 2
15: 3
11: 3
2: 1
17: 2
17: 6
9: 4
71: 19

501

392:109

Theoretische
verhouding
3:1
Theoreticalratio
3:1
12.75:
12.75:
9 :
7.5 :
8.25:
16.5 :
9 :
8.25:
16.5 :
14.25:
15.75:
12.75:
15 :
12 :
11.25:
14.25:
16.50:
15 :
13.5 :
13.5 :
10.5 :
2.25:
14.25:
17.25:
9.75:
67.75:

D/m
D/m

4.25
4.25
3
2.5
2.75
5.5
3
2.75
5.5
4.75
5.25
4.25
5
4
3.75
4.75
5.50
5
4.5
4.5
3.5
0.75
4.75
5.75
3.25
22.25

0.420
0.140
1.333
0.365
0.174
0.739
0.667
1.219
0.739
0.397
0.126
1.541
0.516
1.732
0.447
0.132
0.246
0.000
1.361
0.817
0.309
0.333
1.457
0.120
0.480
0.791

375.75:125.25

1.755

2. BlJZONDERE METHODIEK
2.1. VROEGETEELT

1. Selectie opwoegheid
Materiaal. - Voor de tweede wereldoorlog werden voor de vroege teelt in hoofdzaak Erfurter-typen gebruikt. Het ras Veentje gold lange tijd als het meest geschikte
type. Er kleefden echter verschillende bezwaren aan, zoals het spoedig losgroeien van
de vrij kleine koolen de gevoeligheid voor schift. Men trachtte daarom al spoedig de
goede kwaliteit van delatere Alpha met devroegheid van de Erfurters te combineren
enkwamtoentot eentypewaarvanVedeSlezCeenzeergoedevertegejiwoordigerwas.
Kwaliteit en vroegheid waren hierin zeer bevredigend gecombineerd. Na de oorlog
werd een Mechelse selectie gei'ntroduceerd welkeal spoedigals 'Verbeterde Mechelse'
grote opgang maakte. Deze was nl. vroeg, enigszins resistent tegen vorst, van uitnemendekwaliteit enniet gevoeligvoor klemharten. Men kon bijna veronderstellen dat
het ideaal hier bereikt was - oogstzekerheid, kwaliteit en vroegheid in een ras. Het
bleek echter dat de Mechelse tuinders over nog vroegere selecties beschikten en ook
dezehidden zich- mitsmet zorgbehandeld - in onsland vaak zeergoed.
Het komt onsvoor dat met dezelaatste selectieswelongeveer degrensvan het mogelijke bereikt is.Nog vroegere selecties dan de meest recente zullen ongetwijfeld nog
meer cultuurzorgen vragen waarmede aan de vakkennis van de tuinder steeds hoger
eisen worden gesteld. Dit wil echter niet zeggen dat de taak van de selecteur op het
punt van vroegheid hiermede is volbracht. Op dit terrein iets te bereiken is moeilijk,
maar het isnog veelmoeilijker het bereikte te handhaven. Opwelkewijze dit kan geschieden willen wij thans belichten.
De eerste moeilijkheid bij vroegheidsselectie is het optreden van boorders,juist in
de vroegste lijnen. Daardoor is selectie op kwaliteit niet meer goed mogelijk. Het zal
uit het voorgaande duidelijk zijn dat men de verkregen lijnen later dan normaal zal
moeten zaaien. Uiteraard is het zeer wenselijk om dan een lijn waarvan de vroegheid
bekend is,alsstandaard tegebruiken endezeeveneenslaattezaaien.
Nu isgebleken dat vroegheid een van die eigenschappen is,welke zeer gemakkelijk
door allerlei milieufactoren wordt gewijzigd. De kans dat een phaenotypisch vroege
kool ook genotypisch vroeg zal zijn is daarom relatief gering. Wanneer men dan uit
een gegeven veld de 10%vroegste kolen selecteert, is het zeer wel denkbaar dat deze
genetisch niet vroeg zullen blijken te zijn, waarmee men dan de gewenste eigenschap
heeft verloren.
Een ander punt dat zich hierbij voordoet is de vraag of de tuinder een ras wenst
waarvan alle kolen op dezelfde dag oogstrijp zullen zijn - en zulke rassen bestaan er.
Deze vraag moet in zijn algemeenheid ontkennend worden beantwoord. 'De' tuinder
wenst spreiding van de oogst en is er moeilijk toe te brengen deze door de aanplant
van 2 of 3 rassen te verkrijgen. Dit is - zoals de ervaring ons herhaaldelijk leerde voor de gemiddelde tuinder te lastig.
We treffen dus twee moeilijkheden aan - hoe behoud en verhoog ik de vroegheid,
en hoeblijft ondanks scherpe selectieeenzekerespreiding bestaan.
Deeerstemoeilijkheid werd door onsalsvolgtopgelost. Eenzogroot mogelijk aantal planten werd ingeteeld, na op vroegheid geselecteerd te zijn door van iedere plant
het aantal bladeren te tellen. Deze eigenschap correleert, zoals gebleken is,zeer sterk
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met devroegheid (ziep. 11). In een normale handelsselectie vindt men dan een grote
spreiding in vroegheid en bladaantal (fig.7).
Zulkeenpopulatiebestaatuiteenmengselvanminofmeerzuiverelijnen, dieieder
afzonderlijk volgenseentoevalskrommeindepopulatie vertegenwoordigd zijn. Door
te selecteren volgens toenemend bladAANTAL PLANTEN
aantal,dusvanvroegtotlaat,isdemoNUMBER OF PLANTS
gelijkheid vrijwel uitgesloten dat men
de gewenste factoren verliest.
12
De verkregen lijnen zullen in de
eerste generatie in het algemeen niet
8zuiver zijn en dus weer min of meer
een beeld vertonen als infig.7. Men
zal daarom weer dezelfde weg moeten bewandelen. Eerst in de tweede
generatie mag men enige homozygotie
1
IS 17 19 21 23 25 27 2S
verwachten, dus een lijn die in bladAANTAL BLADEREN
aantal en vroegheid een geringe spreiLEAF NUMBER
dingvertoont.Uiteindelijkverkrijgtmen
FIG. 7. F/equentieverdelingvanbladaantallen
ineen handelsselectie
daneenaantallijnendiein 1-2bladeren
Frequencies of leafnumbers inacomverschillen en dus in vroegheid op elmercialstrain
kaar volgen.
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FIG. 8. Verband tussen het
gemiddeld bladaantal in het uitgangsmateriaal(P)endelt
Interrelation of the
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In fig. 8 is het verloop van deze selectie weergegeven. Horizontaal is het bladaantal van de ouderplanten afgezet, verticaal het aantal bladeren dat in de lx het
meest voorkwam. Men ziet dat tussen deze grootheden een grote mate van overeenstemmingbestaat, in die zin dat een bladrijke ouderplant meestal ook weer een
bladrijke Ij geeft.
AANTAL BLADEREN Ia
LEAF NUMBER
11
30

FIG. 9. Verband tussen het
gemiddeld bladaantal in de It en de I2
Interrelation of the
average number of
leaves in the Ix and
theI2
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L E A F NUMBER I.

Infig.9ishetzelfdegedaanvoordel±tenopzichtevandeI2.Hierzijndeverschillen
groter dochwanneer wederechtsonder gelegenlijnen buitenbeschouwinglaten blijft
de samenhang bestaan.
Men moet hierbij uiteraard rekening houden met de mogelijkheid dat bepaalde erfeiijke factoren zullen uitsplitsen waarbij de correlatie vroegheid-bladaantal
wordt doorbroken, terwiji ook andere afwijkingen kunnen optreden. Het is b.v.
zeer de vraag of ieder bladaantal door afzonderlijke factoren wordt bepaald, of
dat dit alleen voor groepen geldt. Aan de bruikbaarheid van de methode doet dit
evenwelniets af.
Ditsysteemiszekernieteenvoudig- hetvraagtzeerveelwerk,enmenkrijgt behalvedegewenstevroegeookeenaantallatelijnen.Nu isditlaatstenieteenoverwegend
bezwaar, omdatjuist dezelatere lijnen vaak zeer geschikt zijn voor.teelt in zomer of
herfst.
Eengroter bezwaar isdat mentenslotte toch eengewaskrijgt dat opeen dagmoet
wordengeoogst. Man kan ditevenwelondervangen door tweeopelkaar volgende lijnen met elkaar te vermengen.
Hetgrotevoordeelvandit systeemisdat mengeenkanslooptdevroegheid teverliezenendat menlijnen krijgt waarvandewerkelijkevroegheid zeernauwkeurigvaststaat.
Met sommigefactoren moet bij dezeselectierekening worden gehouden. Infig.10
wordt defrequentieverdeling weergegeven van een lijn diegedurende twee generaties
op 18 bladeren is geselecteerd, terwiji de top van de kromme bij 25 bladeren ligt.
Hierbij moet rekeninggehoudenworden methetfeit dat delaatstetellingplaatsvond
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FIG. 10. FrequentieverdelingvanbladaantallenineenI2welkegedurende2generaties op 18bladeren isgeselecteerd
Frequencies of leafnumbers ina / a which hasbeen selectedfor 18 leaves
in2generations

bij een zaaidatum die later lag dan in de vorige generatie waardoor het bladaantal
steeg.Hetabsoluteaantalisderhalvevanweinigbetekenis.
Voorts is het zeer belangrijk dat het milieu waarin deplanten worden opgekweekt
zo homogeen mogelijk is. Men zal reeds op het zaaibed de planten volgens grootte
moeten sorteren en dit bij het uitplanten moeten herhalen. Het is eveneens gewenst om randplanten tenalletijde uit teschakelen. Ditgeldttrouwensvoor bloemkoolselectie in het algemeen. Steeds moet men er op bedacht zijn om planten die
door toevallige omstandigheden groter of kleiner zijn dan de meerderheid, telaten
vervallen.
Samenvattend kunnen we vaststellen dat selectie op vroegheid nauwkeuriger kan
geschiedendoorselectieopbladaantal.Dezezaltenminstetweegeneratieszelfbevruchting vragen, waarbij de lijnen later dan normaal en in een homogeen milieu moeten
worden gezaaid en opgekweekt.
2. Selectie op kwaliteit
Een van de belangrijkste kwaliteitsbepalende eigenschappen van bloemkool is de
vastheid. Het isnl. zo dat een kool als oogstrijp beschouwd wordt zodra hij deallereerste tekenen van schieten gaat vertonen. Men ziet dan langs de rand van de kool
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enigeruimtetussen dedelen ontstaan waaruit dekool isopgebouwd. Dit ishetzogenaamdelos groeien van de kool dat aan het schieten voorafgaat. Op dit ogenblik en
liefst eendageerder moetdekoolwordengeoogst,een'losrandje' wordtalseenkwaliteitsgebrek aangemerkt. Indit opzicht bestaan zeerbelangrijke rasverschillen.SelectiesuitdeErfurtergroep - Veentje etc.- vormeneenbetrekkelijk kleinekooldievooral bij warm weer na 1-2 dagen los groeit en schiet. Selecties uit de Mechelse groep
kunnen somslangerdaneenweekvast blijven waarbij dekooldikwijlsnog belangrijk
groter wordt zonder tegaan schieten.
Nauw verband hiermedehoudt de vorm van de kool (foto 6).Een vaste kool heeft
meestal eenhalfbolvormig model, een lossekool isaltijd plat.
Eenvastekoolisveelsterker vertaktdaneenlosse,terwijl deafzonderlijke Stengels
veelvleziger zijn. Dientengevolge iser een principieel verschil in de structuur van de
oppervlakte(foto's 7en8).Eenlossekool wordt meestalbeschrevenalseenkoolmet
'grove' korrel, eenvastebeziteen'fijne' korrel. Desterkere vertakking is ook de oorzaak van hetverschil invastheid dat vooral tot uiting komtwanneer mendruk opde
kool uitoefent. Een losse kool is zonder moeite verticaal te doorboren, bij een vaste
is hiervoor aanzienlijk meer druk nodig.
Kenmerkend vooreenvastekoolisdusdesterkevertakking,waardoor ookderonde vorm ontstaat, en de sterk vlezige Stengels. Naarmate deze vertakking sterker is,
wordtookdeperiodewaaroverdekooloogstbaarislanger.Detelerwordtdusnietzo
spoedig gedwongen om op een voor hem ongunstig ogenblik te oogsten.
Dezesterkevertakkingenduszeercompactebouwvandeprimordiale laag - waaruitde'kool'infeiteisopgebouwd- bezorgendezaadtelerechterveleproblemen. Naarmateeenkool vaster is,lijkt het ofhijmoeilijker tot schieten overgaat. Slechtszelden
gaanvaneenvastekoolalleStengelsschieten.Somsslagenmaar2-3Stengelshierinen
hetlijkt dan ofzijzichslechtsmetmoeiteuitdehardemassahebbenkunnen bevrijden
(foto 9).Derest van de kool valt dan spoedig ten prooi aan allerlei organismen. Een
losse kool daarentegen kent deze problemen niet, meestal schieten alleStengels.
Het is duidelijk dat dezaadopbrengst van laatstgenoemden belangrijk hoger moet
liggendanvandeplanten meteenvastekool.Vaneenaantalplantenvanbeidetypen
werd dezebepaald. Deresultaten zijn samengevat in tabel17.
TABEL 17. Invloed van de structuur van de kool op de zaadopbrengst (aantal planten per gewichts-

klasse)
TABLE 17. Influence ofcurdstructure onseedyield(number ofplantsper weight category)

Koolkwaliteit
Curdquality
Vaste kool . . . .
Firmcurd
Losse kool . . . .
Loosecurd

0-10
g

10-20
g

20-30
g

59

26

4

27

23

23

30-40
g

40-50
g

Gem. perplant ing
Meanyield perplant
ingrams
9.4

7

3

15.6

Dezaadopbrengst van 'losse'plantenblijktca.60%hoger teliggendan van 'vaste'
planten.
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Hetisduidelijk datditvoor deselectievanzeerveelbelangis.Zou menineenperceeldat voor vermeerdering bestemd isdeze'losse' planten niet verwijderen, dan zou
het percentage minderwaardige plantenin devolgendegeneratiesterktoenemen.
Ditverschijnsel vormteenvandeverklaringen voor deindepraktijk zoveelvuldig
vernomen klacht over het snel'verlopen' vaneenselectie.
Hetvoorgaandeisgebaseerdopdeveronderstellingdathetoptredenvanlossekolen
betrekkelijk weinigafhankelijk isvanmilieuomstandigheden.Andersgezegd:eenlosse kool zal ook in zijn nakomelingschap weer voor een zeker percentage hetzelfde
verschijnsel vertonen.
Omditna tegaan werd eenaantal 'losse' en 'vaste' planten zelfbevrucht en deIx9s
werdenvergeleken.DeplantenindeI2werdengewaardeerd volgensvastheid, waarbij
1 = zeerlosen7= zeervast. Defrequentieverdeling overdevastheidsklassen isgrafisch weergegeveninfig.11.
Curve 1is ontstaan door sommatie van 8losse lijnen. Hieruit splitsen geen vaste
planten meer af en men mag deze als homozygoot voor de betreffende eigenschap
beschouwen.
Curve2is verkregen door sommatie van 3losse lijnen waaruit nog vaste planten
uitsplitsen. Deouderplanten warenkennelijk nogheterozygoot voor dezeeigenschap.
Curve3ontstond uit sommatievan 7vastelijnen waaruit allein meerdereofminderematelosseplanten afsplitsten.
Curve4 vertoont de frequentieverdeling van een vaste lijn waarvan de ouderplant
kennelijk in hoge matehomozygoot was.
Van 11 losselijnenwarenindeeersteinteeltgeneratiedus8 bijna endriegrotendeels
homozygoot voor dezeeigenschap.
Daarentegenwasvande8vaste
AANTALPLANTEN
lijnen slechts een homozygoot
PLANT NUMBER
voorvasten7heterozygoot. Men
1
°° '
> is geneigd daaruit af teleidendat
90 ilos recessief is ten opzichte van
vast. Dit stemt overeen met het
8Oh
resultaat van een kruising tussen
losen vast diein deFxvast bleek
70 te zijn.
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FIG. 11. Frequentieverdeling over de
vastheidsklassen vanviergroepen Fi's

1. 8losselijnen- 8loosestrains
2. 3losselijnen- 3loosestrains
3. 7vastelijnen-7solidstrains
4. 1vastelijn -1 solidstrain

2.2.ZOMERTEELT.

1. Selectieop boorderresistentie
Zoalsuithetteeltonderzoek bleek,ishet optreden van boorders eenvande grootste
problemen bij de zomerteelt. De vraag is nu op welke wijze hierin door veredeling
verandering is te brengen.
Wij hebben gezien dat het optreden van boorders sterk gecorreleerd is met vroegheid. Men zou dus van late rassen uit moeten gaan. Rassen welke uitgesproken laat
zijn, zoalsFloraBlancaenItaliaanseReuzenzijn echterinzomerteelt uitermategevoeligvoor schift. Waar dit door selectie zeer moeilijk te veranderen valt, is het niet gewenst hiervan uit te gaan.
Het volgende ras,Lecerf, kan middenvroeg worden genoemd, en boort in het algemeen niet zeer gemakkelijk. Het is in dit opzicht dus goed bruikbaar, doch heeft als
bezwaar dat de kwaliteit van de kool te wensen overlaat. Dit zal door selectieniet zo
gemakkelijk tewijzigen zijn, daar het ras reeds zeer uniform is.
Het derde ras, Alpha, is vroeger dan Lecerf en dus voor het beoogde doel minder
geschikt. Dekwaliteitisechterzeergoed.Alsgelukkige omstandigheid moet genoemd
worden, dat er in de selecties een grote spreiding in vroegheid bestaat. Er zijn nog
enkeleselectiesdievrijlaatzijn endieinditopzichtweiniguniform zijn.Indezepopulatieskan met succes oplaatheid worden geselecteerd.
•Mocht het resultaat hiervan teleurstellen dan isdemeest aangewezen wegeen kruising van Alpha met Lecerf.
2. Selectie op schiftresistentie
Schift ishet tweedeprobleem vandebloemkoolteelt in denazomer. Eendoor schift
aangetaste kool isbedekt door eenwolliglaagje dat, hoewel het geeninvloed heeft op
smaak of consistentie, op de markt toch als een ernstig kwaliteitsgebrek wordt beschouwd. In perioden met grote aanvoer iszulk een kool niet verkoopbaar.
Waarhethiereenstadium betreft indeontwikkelingvandebloeiwijze vandeplant,
willen wij eerst beschrijven hoe deze normaal verloopt.
Na hetbereikenvandegeneratievefasegaathetgroeipuntzichzeersterk vertakken,
zonder dat verdere differentatie plaats vindt. Deze vertakking zet zich voort tot de
'kool' eenzekere omvangheeft bereikt enwat zich dan alskool voordoet iseen ongedifferenteerde massavan tienduizenden naaktegroeipunten dieieder afzonderlijk zich
tot een bloem kunnen ontwikkelen. Dit gebeurt echter pas nadat de Stengels zich
hebben gestrekt.

FIG. 12. Deel vaneen kool met schift
Part ofaricey curd
a. niet-gedifferentieerde primordia
non-differentiatedprimordia
b. primordia meteen beginvan differentiatie
differentiatingprimordia

kj.ec*iwror«.
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Gaanwenunawaaruit 'schift' bestaat,danblijkt ditnietsanderstezijn danbloemknoppeninverschillendestadia vandifferentiate (fig. 12).Inprincipeisschift duseen
verandering in de volgorde van bloemdifferentiatie. Waar normaal de strekking aan
de differentiate voorafgaat, begint bij schift de differentiatie reeds voordat de strekkinginzet.Hetzelfde komt,maarnualsnormalegangvanzaken,ookvoorbijbroccoli.De'kooFbestaathiervoordestrekkinggeheeluitgedifferentieerde bloemknoppen.
Zoverkomt het bij schift slechtszelden.Weivindt men somsvolledige knoppen in de
kool, doch meestal zet de differentiatie zich niet voort en blijft ook beperkt tot een
deelvan de primordia.
Over de oorzaken van dit verschijnsel is niets met zekerheid bekend. Bepaalde
weersomstandigheden schijnen een grote invloed te hebben, wat wordt afgeleid uit
het plotselinge optreden. Wei staat vast dat een hoge temperatuur ongunstig werkt.
Rassen, dieindeherfstteelt thuis horen, vertonen namelijk zeerernstig schift bijteelt
in deperiodejuni-augustus. Naar allewaarschijnlijkheid spelen echter meer factoren
een rol.
Alsuitgangsmateriaal voor veredeling komt in deeerste plaats deweiniggevoelige
Alphain aanmerking. Lecerfisietsgevoeliger terwijl delate Mechelse herkomsten in
dit opzicht sterk verschillen. Erfurter typen en Herfstreuzen zijn zeergevoelig.
Methode. - Belangrijk vooreengoedeselectieisdatzeplaatsvindtonderomstandigheden waaronder ook de teelt geschiedt. In dezomerteelt levert dit moeilijkheden
op,omdateeninaugustusgeselecteerdeplantmeestalnietofonvoldoendegaatbloeien
en zeker geen zaad meer zal leveren. Daarom moet naar andere wegen van instandhouding worden gezocht, bijvoorbeeld door middel van vegetatieve vermeerdering.
Men kan dit doen door van degeselecteerde plant dekool wegte snijden waarna de
op wortels en wortelhals ontstane scheuten kunnen worden gestekt. Deze scheuten
kunnen onder platglas worden overwinterd en leveren dan het volgend jaar in September zaad. Dit betekent dat men alleen om het anderejaar zal kunnen selecteren
en dat men steeds eenjaar verliest met dezaadteelt. Men kan weliswaar trachten de
stekken in de winter tot bloei te brengen doch de ervaring leerde ons dat het vrijwel
onmogelijk isominmaartzaad tehebben.
Een snellere methode is de volgende. Het uitgangsmateriaal, bijvoorbeeld een F2kruisingspopulatie, wordt in September gezaaid. Het volgend jaar wordt van een zo
groot mogelijk aantal phaenotypisch goede planten na isolatie zaad gewonnen. De
verkregen F3-lijnen worden in September enwederom in maart daaropvolgend uitgezaaid.
De september-zaai wordt injuni beoordeeld, waarbij alleen de vroegste en uitgesproken slechteplanten wordenverwijderd. Ditgeschiedt onder meeromkruisbestuivingdoor dezeplanten tevoorkomen en tevens omzevan verderevermeerdering uit
te sluiten.
Demaart-zaaiwordt inaugustus beoordeeld, waarbij geletwordt op koolkwaliteit,
afwezigheid vanschift enlaatheid. Hiervindt dusdeeigenlijke selectieplaats.Vande
beste planten wordt stek genomen.
Vandestammen dieindemaart-zaai goed bleken tezijn wordt zaad gewonnen uit
deseptember-zaai.Deseptember-zaaidientdusindeeersteplaatsvoorzaadproductie,
de maart-zaai voor de selectie.
Het gevaar is hierbij niet denkbeeldig dat het september-zaaisel van een andere
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genetische samenstelling is als het maart-zaaisel. Om deze reden worden de beste
maartplanten gestekt. Weliswaar moet men eenjaar wachten voor hiervan zaad beschikbaar is,doch men verliest althans geen potentieel goede genen. Voorts is het gewenst om van het september-zaaisel niet alleen de beste planten voor zaadwinning te
bestemmen, doch zaad te nemen van alle goede planten en dit binnen de lijn te vermengen.Ook dit verhoogt de kans op behoud der gewenste genen.
Het verkregen F4-zaad wordt in September enwederom inmaartuitgezaaid,waarna
degeschetste werkwijze wordt herhaald.
Het hier geschetste systeem vertoont enige overeenkomst met de door WELLENSIEK
(31) beschreven reservezaad-methode. Hierbij worden in het tweedejaar alleen de in
het eerste jaar goed gebleken lijnen van een kruisbestuiver opnieuw uitgezaaid. Het
doel hiervan is om kruisbestuiving van de minder goed gebleken lijnen uit te sluiten.
Hoewel dit ook in de door ons aangegeven methode van betekenis is, is het toch
geen hoofdmotief omdat kruisbestuiving in dit gewas geen belangrijke rol speelt en
omdat men slechte planten reeds voor de bloei kan verwijderen. Wil men bestuiving
tussen delijnen onderlingvoorkomen, dan ishet ooknog mogelijk omdeze ruimtelijk
van elkaar te isoleren.
Hoofddoel van het bewaren van reservezaad is om zaadwinning en selectie van elkaar te scheiden. Het verlies van waardevolle genen wordt daarbij zo veel mogelijk
voorkomen doorvandelijnen massazaad tewinnenendoor degoede augustusplanten
te stekken.
Weliswaar wordt hierdoor de selectie weer enigszins vertraagd, doch men werkt
toch altijd nog belangrijk sneller dan wanneer men zich tot augustusselectie zou beperken.
Samenvattend kan worden gezegd dat veredeling voor dezomerteelt zich in hoofdzaak zal moeten richten op schiftresistentie, laatheid en koolkwaliteit. Late Alphaselecties,eventueelgekruist metLecerf,vormenhetmeestgeschikte uitgangsmateriaal.
Selectie en zaadteelt moeten in hetzelfdejaar plaats vinden.
2.3. HERFSTTEELT

De problemen liggen in deze teelt in feite in hetzelfde vlak als bij de vroege teelt.
Ook hier is devraag op welkewijze de aanvoer over een langere periode kan worden
verdeeld, thans gezien vanuit het standpunt der veredeling.
Hoe noodzakelijk dit is, blijkt wanneer wij de aanvoerverdeling over de periode
'35-'39 vergelijken met die over '46-'54. In eerstgenoemde periode werd in oktober
70%aangevoerd van het totaal over oktober-december. Na deoorlogwasdit percentage gestegen tot 90%.
Materiaal. - In deze teelt worden in hoofdzaak twee rassen gebruikt, nl. Lecerf
enItaliaanseReuzen. Eerstgenoemd raswordt in hoofdzaak in oktober aangevoerd en
isdaarmeeaansprakelijk voordehogetopaanvoer dieindezemaandvoorkomt. Daartoe draagt nog bij dat dit ras zeer uniform isterwijl bovendien - in Noordholland althans- in een vrij korte periode wordt uitgeplant. De kwaliteit van dit ras iszeer matig, en hoewel sommige selecties geleidelijk een hoger niveau hebben bereikt, zijn ze
nietvergelijkbaar met bijvoorbeeld goedeAlpha-selecties.Een deelder Lecerfselecties
iszelfsuitgesproken slecht.Geziendevrijhogegraad vanuniformiteit ishetniet waar45

schijnlijk dat hier door selectie binnen het ras nog belangrijke vooruitgang mogelijk
zalzijn. MenzouoverkunnengaanopAlpha,dochlateselectiesinditraszijnschaars.
Uit een oogpunt van aanvoerspreiding bieden geenvan beiderassen veel perspectief.
De Italiaanse Reuzenwerden vroeger zeer veel geteeld doch zijn thans vrijwel verdwenen.Hetwasjuistditrasdatvoor delateaanvoerzorgde, watnogwerdbevorderd
door een zekere mate van vorstresistentie die sommige selecties bezaten. In koolkwaliteitliependeselectiesechtersterkuiteen,ookaldoordat geenselectieondernatuurlijke omstandigheden plaatsvond enveelzaad werdgei'mporteerd.Na 1945werd
dezegroepdan ookvrij spoedigverdrongen door Flora Blanca, eennieuwrasdateen
zeergoedekoolleverdeenindit opzichteengroter continui'teitvertoondedan deItaliaanse Reuzen. Het was echter vroeger dan de meeste Reuzen-selecties en minder
goed tegen vorst bestand. Waarschijnlijk is dit weleen van de oorzaken geweest van
de wijziging in de aanvoerverdeling.
Wij zien uit dit overzicht dat de geteelde rassen op de gezochte eigenschappen vorstresistentie en lange groeiperiode - alle te kort schieten. De enige rassengroep
waarin deze eigenschappen wel aanwezig zijn is die der winterbloemkool. Hieronder
verstaan wij die rassen welkejuni—juli worden uitgeplant en die geoogst worden in
deperiode december- mei.In Europa treft mendezeteeltvoornamelijk aan langsde
FranseenBelgische Kanaalkust enin Zuid-en Midden-Engeland. Dit zijn dusgebieden meteenbetrekkelijk zachtewinter, waar dekans oplangdurige lagetemperatuur
gering is. Deteelt had echter deneiging zich buiten deze klimatologische grenzen uit
tebreiden.DitgebeurdeondermeeropWalcheren,waardeteelt- zijhetopvrijkleine
schaal - lange tijd beoefend werd en ook thans nog in stand wordt gehouden. Hier
wordt begin augustus uitgeplant, waarna in maart-april geoogst wordt. In strenge
wintersgebeurthetevenwelnietzeldendathetgeheleareaalaanvorstschadetengrondegaat endeteeltwordt dan ookzeerspeculatief geacht.Hetisnugebleken dat erin
degebruikterassengroteverschilleninvorstresistentiebestaan.HetisvooralM.WATTELgeweestdie hierop de aandacht heeft gevestigd (30). Vooral in een door hem uit
Belgie gei'ntroduceerde selectie bleek deze eigenschap voor te komen en door enkele
generaties lijnselectie is hij er in geslaagd lijnen te verkrijgen die temperaturen van
-10° zonder schade konden weerstaan.
Daarmede is o.i. het materiaal beschikbaar dat aan onze eisen voldoet - de vorstresistentieisvoor herfstteelt ruimvoldoende,degroeiperiode islang.
Methode. - Selectie op vorstresistentie is zowel voor herfst- als winterteelt van
zeergroot belang.Devraagdoetzich voor wat precies onder deze resistentie moet
worden verstaan. Wanneer men in de winter een veld bevroren herfstbloemkool onderzoekt, dan blijkt het blad meestalweinigtezijn beschadigd, doch dekoolisgeheel
bruin geworden. Kennelijk isdus dekool het meestkwetsbaar. Verder blijkt de kool
meestal niet beschadigd te zijn wanneer hij geheel door het blad is bedekt. Vaak is
slechtsdatdeelvandekoolbevrorendatdooreenweggewaaid blad onbeschermdwas
geraakt. Men zal dus de selectie moeten beginnen door planten te zoeken met veel
blad,zodanignaar binnengevouwen,datdekoolgoedafgedektis.
Bij strenger vorst wordt echter ook het blad van de herfstrassen onherstelbaar beschadigd. Daarentegen blijft het blad van de winterrassen, althans van de selecties
Wattel, bij temperaturen tot -10° volkomen gaaf. Bovendien zijn deze selecties zeer
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bladrijk, waardoor dekoolzeergoed beschermdis.Dezevormen dan ook hetaangewezen uitgangsmateriaal voor selectie op vorstresistentie. De beste methode om de
vorstresistentie der herfstrassen te verhogen zal zijn deze te kruisen met de selecties
Wattel en vervolgens in herfstteelt op resistentie te selecteren. Het zal daarbij wel
voorkomen dat de herfsttemperatuur niet voldoende laag is om de resistentie vast te
stellen. Men zal dan vooral aandacht moeten besteden aan hoeveelheid en houding
van het blad, alsmede aan dekleur.Wat dit laatste betreft krijgt mennl. sterk deindrukdateendonkergroene kleurcorreleert meteenhogegraad vanresistentie. Wanneer men uitgangsmateriaal van Wattel vergelijkt met de tegenwoordige meer resistentelijnen, danisdekleurvan delaatsteaanzienlijk donkerder groen.
Devraag is, opwelktijdstip de selectieplaats moet vinden. Dit kan b.v. gebeuren
direct na de vrij regelmatig optredende vroege vorst begin november doch ook kan
men tot half december wachten. Wanneer wij ons veredelingsdoel nogmaals memoreren, dan is ons pogen om tot eind december - desnoods langer - bloemkool
te kunnen aanvoeren. Verwacht mag nu worden dat uit de gemaakte kruising een
grote spreiding in vroegheid op zal treden. M.a.w. wij zullen ook de gehele
herfst moeten selecteren, direct nadat de eerste vorst heeft plaats gehad. Degeselecteerde planten zullen dan nadat de kool isweggesneden vorstvrij ingegraven moeten
worden. Uiteraard verdient het aanbeveling dit te doen zodra de kool te beoordelen
is,d.w.z. liefst enkeledagen voor het ogenblik van oogstrijpheid.
Samenvattend komt ons veredelingsdoel hierop neer dat de selecties-Wattel door
inkruising van herfstrassen zodanig vervroegd moeten worden dat de oogstperiode
valt vannovember tot en met februari, uiteraard met behoud van devorstresistentie.
Dit is op zichzelf geen eenvoudige zaak, al was het alleen maar door het grillige
karakter van de Nederlandse winter, waardoor men of geen enkele of een te strenge
selectieverkrijgt. Het lijkt onsechter niet waarschijnlijk dat men deze selectieaan de
jongeplant opkunstmatigewijzezoukunnenuitvoeren. Daarvoorishetkaraktervan
dezeresistentie tezeergebondenaan dehabitusvandevolwassen plant.
Dat er echter desondanks op dit gebied grote mogelijkheden aanwezig zijn, staat
buiten twijfel.
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IV. B E S P R E K I N G
1. TEELTONDERZOEK

Het teeltonderzoek was voornamelijk gericht op het boordervraagstuk. De belangrijkste conclusies waren:
1. Een boorder heeft minder en kleiner blad en een kleinere kool.
2. Naarmateeen plant langer op het zaaibed ofin depot verblijft, zalhij eerder generatief worden.
3. Een plant die vanaf de zaai onder extreem droge omstandigheden wordt opgekweekt, blijft vegetatief.
Het vraagstuk werd eveneens onderzocht door CAREW en THOMPSON(8).Hun voornaamste conclusie 'Plants set in the field when young did not button if subsequently
grown under conditions favouring vigorous vegetative growth' stemt geheel met het
door onsgevondene overeen. Hun resultaten werden eveneensbevestigd door AAMLID
(1), die het verschijnsel als volgt verklaart:'Early transplanting gave the plant ample
timefor establishment inthefieldbefore initiation oftheinflorescense, whileinitiation
occurred intheflats or shortlyafter transplanting inthefieldon theolder transplants.'
Hij gaat er daarbij van uit dat van een boorder de bloemaanleg niet is vervroegd en
zijn verklaring is daarom niet geheel bevredigend. Bij de door ons verrichte bladtellingen bleek dat de bloemaanleg bij boorders altijd is vervroegd en men kan zich afvragen wat daarvan de oorzaak is.
De enige literatuur over dit onderwerp wordt gevormd door een mededeling van
MOBIUS(19), waarin wordt gezegd dat bloemisten sommigeplanten in te kleine potten
plaatsen omdebloeitevervroegen. In depraktijk ontmoet menniet zelden demening
dat eenplant door droogte sneller zou bloeien, hetzogenaamde 'bloeienuit armoede'.
Onderzoek over deinvloed van droogte opdebloei isevenwelniet gedaan. Waar ook
onsonderzoeknietmetditdoelwerdopgezet,isheteenietwathachelijke onderneming
omuitdeverkregen gegevenstocheenhypothesetewillen opstellen,althans een reeds
bestaande hypothese te willen steunen.
Bedoeldetheorie, opgesteld door DE ZEEUW (34),onderscheidt driefasen. De derde
fase, debloeirealisatie ofwel de morfologische bloemknopvorming, wordt afhankelijk
gesteld van het feit of hiervoor de nodige energetische stoffen beschikbaar zijn. Het
is duidelijk dat de door ons geheel droog opgekweekte planten dit stadium nooit zullen bereiken omdat zijniet in staat zijn bedoelde stoffen teproduceren. Het minimum
waarop zij leven is toereikend voor een bescheiden bladproduktie doch onvoldoende
voor de opbouw van reservestoffen waaruit de bloemaanleg is samengesteld. Stelt
men hiertegenover een normaal opgroeiende plant dan zal deze de vegetatieve ontwikkeling voortzetten zolang genetische en milieufactoren dit toestaan en vervolgens
met het gevormde blad debloeiwijze opbouwen.
Planten evenwel,dielangetijd indepot c.q. ophetzaaibed verblijven, zullenna een
aanvankelijk normale vegetatieve groei op een zeker moment een tekort krijgen aan
wateren/ofvoedingsstoffen waardoor devegetatievegroeivoortijdig wordt afgesloten.
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Met het beschikbare doch nog kleine bladzullenzedebloemaanlegbeginnendochde
assimilatenproduktie is kleiner dannormaal waardoor ookdebloeiwijze kleiner blijft.
Dit stemt overeen met de fase der bloei-inductie welkede ZEEUW pas mogelijk acht
wanneer de vegetatieve activiteit gaat afnemen.
Onzeproefopzet - gericht op teeltproblemen - levert geen afdoende bewijs voor de
veronderstelling dat de potplanten inderdaad gebrek aan water zullen krijgen. Het is
zeker niet uitgesloten dat hier andere factoren een rol zullen spelen. De praktijk gebruikt in dit verband de veelzeggende term „potziek" waaronder een bruine verkleuring van de vaak zeer grote hoeveelheid wortels in de pot wordt verstaan. Dat het
potmilieu tenslotte voor de vegetatieve groei sub-optimaal wordt, mag wel als vaststaand worden aangenomen.
Men kan het probleem nog van een geheel andere zijde benaderen door de 'kool'
als een reserve-orgaan te beschouwen waaruit later de bloeiwijze wordt opgebouwd.
Dezeer grote hoeveelheid parenchymatisch weefsel, waaruit dezeisopgebouwd, geeft
hiertoealleaanleiding. Men kan dan eenparallel trekken metdeontwikkeling vaneen
knolgewas,waarineen„primaire"eneen„secundaire"activiteitwordt onderscheiden.
Onder „primaire" activiteit wordt de groei van loof en penwortel verstaan, terwijl
„secundaire" activiteit betrekking heeft op de knolvorming. Tussen deze twee activiteiten bestaat een zeker evenwicht, waarbij o.a. voldoende vochtvoorziening de vorming van het reserveorgaan i.e. de knol gunstig bei'nvloedt (4). Hetzelfde vonden wij
ook ten aanzien van de koolvorming bij bloemkool. Men kan hierin een zekere overeenkomst zien, in dien zindatdeprimaire,resp.vegetatieveactiviteit minder door ongunstige omstandigheden wordt belnvloed dan de secundaire, resp. generatieve, althans zolangdeplantjongis.
Aangetoond is dat het milieu waarin de plant voor het uitplanten verkeert invloed
uitoefent op de bloemaanleg. Dat hierdoor ook de vegetatieve ontwikkeling na het
uitplanten kan worden bei'nvloed wordt aangetoond door proeven van KOPETZ (17).
Hij verkreeg indrukwekkende opbrengstvermeerderingen bij sla,tomaten en koolrabi
door dejonge planten droog op tekweken, c.q.jong uit teplanten. Hij schrijft dit toe
aan het feit dat jonge planten de groei sneller hervatten en dat droog opgekweekte
planten beter bestand zijn tegen deschok van het uitplanten.
2. VEREDELINGSONDERZOEK

Men kan bij de veredeling van bloemkool twee aspectenonderscheiden,namelijk
een fysiologisch en een genetisch. Het fysiologisch aspect kan als volgt worden omschreven. Onze kennis omtrent fysiologische eigenschappen als bijvoorbeeld vroegheid, dat is ontwikkelingssnelheid, en schift, dat is voortijdige bloemknopdifferentiatie,isnogvrij gering.Wij weten niet door welkefactoren dezeeigenschappen worden
bei'nvloed en dit dwingt ons om de selectie uit tevoeren onder omstandigheden waarvan wijhopen dat dezefactoren hun werkingzullenuitoefenen. Deze omstandigheden
worden gevormd door hetnatuurlijke milieu, waarin deplant onder normale omstandigheden opgroeit. De selectie wordt hierdoor langdurig, kostbaar en onzeker omdat
wij niet vooraf weten of de milieufactoren die wij nodig hebben ook inderdaad hun
werking zullen doen gelden. Wanneer wij daarentegen een kunstmatig milieu zouden
kunnen realiseren waarin wij deze factoren zouden kunnen reguleren, zou dit belangrijke voordelen bieden.
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Wij willen dit aan de hand van enkele voorbeelden illustreren. Wij hebben gezien
dat gevoeligheidvoorborensterkgecorreleerdis met vroegheid.Wanneer men in een
populatie waarin op vroegheid geselecteerd wordt kunstmatig boorders zou kunnen
veroorzaken,doordezepopulatielangetijd inpotten tetelen,zoumenopeenbeperkteruimteen in korte tijd devroegsteplanten kunnen vinden. Daartoe isevenweleen
zeer betrouwbare toetsmethode nodig, waartoe deinvloed van droogte op debloemaanleg nauwkeurig zou moeten worden onderzocht.
Selectie opkwaliteit in zulk eenpopulatie zoumogelijk zijn wanneer vaststond dat
destructuur van eenslechtekoolookineenjong stadiumteherkennen zou zijn.
Selectie opschiftresistentie in denatuur is moeilijk omdat de schift veroorzakende
factoren in denatuur langniet altijd in voldoende mate optreden. Wanneer dezebekendzijn,zoumeneendeelvandekool kunnenstekkenendezeineenmilieuplaatsen
dat de meeste kans op schift biedt.
Voor selectie op vorstresistentie zou decorrelatie tussen deresistentie vanjongeen
volwassen planten moeten worden nagegaan. Degenoemdeproblemen zijn allefysio„ logisch van aard en toekomstig bloemkoolonderzoek zou in dezerichting voortgezet
moeten worden.
Het tweede even belangrijke aspect van de bloemkoolveredeling is van genetische
aard enopditpuntisonzekennisnoggeringerdanvanhetvoorgaande.Tochisvoor
selectiegenetische kennis een onmisbare voorwaarde, zoalsblijkt uit het volgende.
Op theoretische gronden verdient het de voorkeur om in een kruisingspopulatie
aanvankelijk alleennegatieve massavermeerdering toetepassen opongewensterecessievekenmerken.Demoeilijkheiddaarbijisevenweldat men in het algemeen nietweet
ofeenkenmerk recessiefisofdominant.Menisdangedwongen omgewenstenongewenst materiaal gemengd te vermeerderen en dit is een handelwijze die de meeste
kwekers niet licht valt. Bovendien moet deze vermeerdering op vrij grote schaal gebeuren, wil men geen waardevolle genen verliezen en ook dit stuit op bezwaren. De
meeste kwekers kunnen dan ook de verleiding niet weerstaan en gaan toch in de F 2
lijnselectie toepassen. Opzichzelf ishier weinigtegen, men kan immersgelukhebben
enindevierdeofvijfde generatiedegewenstecombinatievindenwaarmenanderspas
nazesofzevengeneratiesmethetzoekenhadkunnenbeginnen.Deselectiein,jonge"
populaties isechtertamelijk riskant en het komt ons daarom beter voor omnaast de
vroege selectie toch ook de populatieenkelegeneratiesin massatevermeerderen. Bij
bloemkoolkanmenditindegoedkopeboorderteeltdoen.Doortevroegtezaaienkan
mendanineenkleineruimteopeenvoudigewijzeeenruime hoeveelheidzaad winnen.
Ideaal is dit systeem echter geenszins, een werkelijke versnelling van de selectieis
pas bereikbaar wanneer meer bekend is over de erfelijkheid van de gezochteeigenschappen.Toekomstig onderzoek zal hierop gericht moeten zijn.
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V. SAMENVATTING
Het belangrijkste doel van debloemkoolveredeling ishet kweken van rassenwelke
inperioden geteeld kunnen worden waarin deaanvoer geringis.VoorNederland zijn
dit demaandenjuli, augustus,november en december.
Voordoeltreffende veredelingiskennisvandeteeltonmisbaar. Teneinde dezekennis uit tebreiden, werden denavolgende punten onderzocht.
Het bleek mogelijk omin deglasteelt hetgevaar van vorstschade te ontlopen door
na dewinteruitteplanten.Deoogstvaltdanslechtsenkeledagenlater dan bijdegebruikelijke plantdatum in december.
In de vroege teeltbleek vroegheid sterk gecorreleerd tezijn met het aantal bladeren
per plant. Hoge temperatuur kan deze correlatie doorbreken, terwijl ook genetische
afwijkingen optreden.
Boorders werdengedefinieerd alsplanten waarbij degeneratievefasevervroegd optreedtenwaarvanbladenkoolkleinzijngebleven.Hetverschijnselwordtveroorzaakt
door telangverblijf van deplant op het zaaibed ofin depot. Opkweek in een droog
milieugecombineerd metzeernauwezaaibleekhet optreden vanboorders te kunnen
voorkomen. Potplanten waren gevoeliger dan verspeende planten, terwijl vroegerassen gevoeliger waren dan late.
Dezaadteelt kan aanmerkelijk efficienter worden uitgevoerd wanneer homozygoot
stamzaad zo vroeg wordt uitgezaaid dat alle planten zich tot boorders ontwikkelen.
Uit een bestuivingsproef bleek dat bloemkoolzaad voor 70-80% uit zelfbestuiving
ontstaat en dat ruimtelijke isolatie over een afstand van 20 meter dit percentage tot
98doet stijgen. Het bleek mogelijk om onrijp zaad tegebruiken mitsdit direct wordt
uitgezaaid.
Wat de algemene veredelingsmethodiek betreft kan worden vastgesteld dat familieselectie gevolgd door lijnselectie als de meest effectieve methode moet worden beschouwd.Vegetatievevermeerderingbleekmogelijk doorhetstekken vanscheutendie
ontstaan op wortels en wortelhals nadat men de kool heeft verwijderd. Mannelijke
steriliteit, zich manifesterend in gedegenereerde meeldraden, berust op een recessieve
factor.
Aangegeven wordt opwelkewijze bij devroegheidsveredeling gebruik kan worden
gemaakt van decorrelatie vroegheid/bladaantal. Tot welkefuneste gevolgen het achterwegeblijvenvankwaliteitsselectiekanleiden,werdaangetoond doordevergelijking
van de zaadopbrengst van goede en slechte planten. Deze lag van laatstgenoemde
genoemde ongeveer 60%hoger.
Veredelingvoor dezomerteelt moetzichrichten opresistentietegen schift en boorders.Menzaldaartoekruisingspopulaties tussenAlpha enLecerfindezomermoeten
telen,waarnaast het reservezaad invroegeteelt voor zaadteelt moet worden bestemd.
Veredelingvoordeherfstteeltzalzichopvorstresistentiemoetenrichten. Kruisingen
tussenherfstrassen envorstresistentewinterrassen kunnen hiervoor hetuitgangsmateriaal leveren.
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SUMMARY
C H A P T E R I. GENERAL

In the general chapter historical and systematical details are discussed. The author
points out that a clear distinction should be made between cauliflower and broccoli.
Thelatter name should be restricted tothebranched forms,whilecauliflower varieties
grown in winter.should be called 'wintercauliflower'.
From a study offiguresrelating to suppliesit is concluded that thereis a surplus in
Dutch cauliflower production during the months June and October and more or less
serious shortages during August and November (fig. 1).Breeding programs therefore
should bedirected tofindingvarietieswhichcanbegrownunderunfavourable seasonal
conditions occurring during August and November.
C H A P T E R II. CULTIVATION METHODS

1. Growing inglasshouses.Glasshouse cauliflower isplanted in December and harvested in April. Heavy frost damage is difficult to prevent during cold winters. From
a trial with planting dates in December and March it is concluded that post-winter
planting gives a somewhat later yield, but not more than two days (table 1,fig.2).
Therefore post-winter planting is advisable if frost damage is to be prevented. From
a variety survey it is concluded that in the 'Mechelen'-group frost resistant strains
occur (table2).
2. Earlygrowing intheopen.After sowingin thelast week of September, the plants
arewintered under Dutch lights,and planted in March.
2.1. Earliness correlated with leaf number per plant (r = 0,9017) (table 3,fig.3).
After a short period of hot weather the coefficient was much lower, and sometimes
even negative (fig. 4). Genetical deviations also occurred, some late strains having a
too low leaf number. The conclusion was that correlation between leaf number and
earliness isvery high, but genetical and conditional factors are sometimes intervening
and breaking down the correlation.
2.2. Buttoning. A buttoned plant is defined as a plant having smaller leaves, a
lowerleafnumber and therefore havinga smallercurd. In thefieldalltransition forms
between the extreme buttoning and normal plants can befound (table4).
A study of growing primordia of young plants revealed that normal transplants
werein the vegetative phase. Buttoned plants had astransplant entered the generative
phase (fig. 5).Stem diameter of the latter washigher at planting date (table5).
Age oftransplantprovedtobeoneofthemainfactorscausingthisphenomenon, the
older transplants giving a higher percentage of buttoning. Varietal influence was of
the same importance, earlier varieties being more susceptible (table 6,fig.6). Potted
plants were more susceptible than plants pricked off, the latter being smaller at plantingdate. Molybdenum treatment oftheyoung plants resulted in decreased buttoning
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(table 7).Influence ofsoiltype,when comparing heavyclaysoilwith black sandy soil
wasvery small,if at all,when planted at the samedate.
3. Summer growing.Seed is sown under glass in March. The plants are planted
directlyfrom theseed bed inMayandcroppingbeginsin August. This growing method is seldom used, owing to regular crop failures.
3.1. Buttoning. Three factors were varied in a trial viz. sowing distance in the
seedbed, age of transplant and variety. Crowded plants gave the lowest percentage of
buttoning. Young transplants had the same effect, while the late variety Lecerf was
less susceptible than the early Alpha (table 9). Transplants of small stem diameter
developed into normal plants (photo2).
3.2. Soil influence wasremarkably smallinrelation to buttoning. Leaf development and curd qualitywerebetter onsoilswithoptimal moistureconditions.Dry soils
ofaverypoorstructurecausedbuttoned plants,evenwiththeuseofyoungtransplants.
3.3. Special growing method. Young and crowded plants are very weak and
susceptibletodrought after transplanting. Therefore a method is described by which
plants are grown on a dry seedbed of poor soilunder crowded conditions. The plants
are hardened and allowed to grow old. Under this 'unfavourable' conditions they remain vegetative and one can use very old and hard plants without any risk of death
after transplanting or buttoning (table 11).
4. Seedgrowing.A method ofseed growingisdevised byusing old transplants thus
causingbuttoning.Theseplants arefloweringcompletely and earlyintheseason.Seed
yield can be increased and the risk of failure is greatly diminished. Use of inbred
strains is the first essential as selection in the seedfields is no longer possible. From
a pollination trial it is concluded that self pollination is dominating, the mean being
67,8 %(table 12).
Seed yield in a breeding program can be done in an early stage of seed ripening.
Very young, unripe seed germinated normally and gave rise to normal plants (table
13).
C H A P T E R H I . BREEDING METHODS
1. G E N E R A L

1.1. Pedigreeselection. Cauliflower can be treated as a self pollinator. Inbreeding
for four generationscausednoharmful effects whatever. Inbreeding resulted in a very
high degree of uniformity compared with open pollination.
1.2. Vegetative propagation. Selection in August is impossible without vegetative
propagation. The best way to get cuttings is to remove the curd as soon as it is ripe
and hasbeenjudged. Shootsaredevelopingontherootsand stembaseafter 2-3weeks
(photo 3).
Selection in November and December is a greater problem because under field
conditions no shoots are formed later in the season. As soon as the plant is ripe it
should be dug out and placed in a dry, cool, frostfree room. Careful nursing of the
plants is necessary during winter but a high percentage of plants produce shoots in
spring (table 16).
1.3. Male sterility. Male sterility, manifesting as degenerated stamen, was found
at a rate of 0,05 %. It is determined by one recessive factor, symbol ms (table 17).
Its usein an Fj-breeding program isconsidered to be doubtful.
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2. SPECIAL METHODS

2.1. Early growing.Breeding for earliness should be based on leaf number.
'Mechelen' types are the best starting material. Late sowing is necessary, to prevent
buttoning. Examples of breeding for leaf number are given (fig. 7, 8, 9). It is clear
that the absolute leaf number, being strongly influenced by environmental factors,is
ofno importance. Hence, the relativenumbers should becompared everyyear. Complications, caused by different genetical factors for earliness are to be expected, but
the base of the system, being the only objective one, remains the same.
Breeding for quality should pay attention to curd structure. Examples of high and
poor quality aregiven (foto 6).There exists a closerelation between curd quality and
seedyieldperplant(table 18).Poorqualityplantsgiveaseedyieldofmorethan 160%
compared with good quality plants. Poor quality is probably determined by recessive
factors.
2.2. Summer growing.As b u t t o n i n g is the main problem in this culture, late
varieties are preferred as basic material in breeding. The rather poor quality of the
lateLecerfshould beimproved bycrossingwiththelate high qualitystrains of Alpha.
Riceyness is defined as premature differentiation of the primordia (fig. 12). Normally differentiation takes place after stem elongation. Under certain conditions, e.g.
rainy weather, it can begin when the curd is young. Such curds are considered to be
ofinferior quality. In breeding for resistance the varietyAlpha offers some prospects.
The safest wayof breeding in summer cultureisto take cuttings ofthebest plants
in August. However, these cuttings do not flower before July of the next year and so
progress is only slow. Therefore the following method is suggested. A population is
sown in September and selected inJune for quality and lateness.The strains are sown
in September and again in March. The March sowing is selected in August and from
the September-sowing seed isyielded only from those strains which wereapproved in
August. This seed is sown again in September and March.
2.3. Autumn growing. The main purpose in breeding for autumn culture should be
frost resistance.Excellent materialinthisrespectisfound in resistant strains ofwinter
cauliflower, grown on the isle of Walcheren. Crossing of the variety Flora Blanca
with these strains, followed by wintering over of the selected plants as described under 1.2. is suggested.
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FOTO I. Boorders- Buttonedplants

FOTO2. Dicht gezaaide planten (1)met dunne harten vergeleken met ruimgezaaide planten (r)met

dikkeharten
Crowdedplants(1) with "thinhearts"comparedwithbroadspacedplants(r)with"thickhearts"
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FOTO3. Plant dienaverwijderingvandekooleenaantal scheuten opwortelsenwortelhals heeft ge-

vormd
Planthavingformedanumberofshootsontherootsandtheroot-neckafterremovalofthecurd
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Foio 4. Bewortelde delen van de kool- Rootedpartsofthecurd
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FOTO 5a. Normale bloem -

Normal flower

FOTO5b. Mannelijk steriele bloem met gedegenereerdemeeldraden

Malesterileflowerwith degeneratedstamen
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FOTO 7. Voorbeeld van een vaste kool -

FOTO 8. Voorbeeld van een losse kool -

60

Exampleof asolidcurd

Exampleof a hose curd

FOTO6. Voorbeelden van een vaste (1)en een losse kool (r)

Examples ofa solid(I)anda loosecurd(r)

FOTO9. Plant welke slechts voor een deel doorschiet -

Plantwith partly bolting curd
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