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Tabaksbladin witte- en rodekool
dr. ir. A.P.Everaarts, PAV-Lelystad

Bij doorsnijden van witte of rode kolen wordensoms zogenaamde tabaksbladerengevonden. Dit zijn
bladeren dieaan de randdroog enpapierachtig dungewordenzijn. Soms zijn degehelebladeren totaan
de bladvoet toe,droog en dungeworden. Het droge deelvan het bladis bruin tot zwart verkleurd en lijkt
op gedroogd tabaksblad, vandaarde naam. Het verschijnsel kan zich bij één of meerdere bladeren per
kool voordoen. Bij meerdere bladeren per kool liggen deze meestalniet aaneengesloten in dekool.
Het is een afwijking die niet door eenziekte, insect ofviruswordtveroorzaakt.Het ontstaanheeftmet
omstandighedentijdens de teeltte maken.
R A N D OF ZWART
Tabaksblad is de naam van een aantasting die in de praktijk,
vooral bij wittekool, ook 'rand' of'zwart' wordt genoemd.
De namen 'rand' of'zwart' staan voor symptomen waarbij
het blad vanaf de bladrand over een klein of groter deel
droog,papierachtig dun en bruin tot diep donkerbruin of
zwart geworden is.Deze symptomen kunnen ook voorkomen als ronde tot ovale vlekken die niet aan de bladrand
grenzen. Soms zijn op het snijvlak van een doorgesneden
kool,meerdere lagen van aangetast blad te zien. Uit
binnen- en buitenlandse literatuur blijkt dat het bij tabaksblad, rand en zwart om symptomen met dezelfde oorzaak
gaat. In het Engels wordt de aantasting 'Internal tipburn'
genoemd, in het Duits 'Innenblattnekrose'.Voorgesteld
wordt om in het vervolg in Nederland alleen de term
'Inwendig rand' voor deze aantasting te gebruiken.
CALCIUM
Calcium is belangrijk voor de stevigheid van de wanden
van plantencellen. Het wordt door de wortels uit de
bodem opgenomen en door de plant voornamelijk naar
de snelst groeiende plantendelen getransporteerd.
Calciumgebrek wordt vaak gevonden in snel groeiende
plantendelen die weinig verdampen. Er is een flink aantal studies waarin wordt aangetoond dat calcium een rol
speelt bij het optreden van inwendig rand. Meestal
wordt inwendig rand beschouwd als een plaatselijk calciumgebrek.
Het calciumgehalte van de bladeren van de koolplant
neemt van het buitenste naar het binnenste blad toe af.
In de bladeren zelf is het gehalte aan calcium nabij de
bladrand het laagst. In kolen met inwendig rand is het
calciumgehalte lager dan in niet aangetaste kolen. Het
probleem bij het optreden van inwendig rand is echter
niet dat de koolplant onvoldoende calcium uit de bodem
kan opnemen, maar het probleem zit in het transport van
calcium naar de snel groeiende bladeren binnen in de
kool.Bij een inwendig rand resistent ras werd dan ook
gevonden dat het transport van calcium naar de kool efficiënter verliep dan bij een niet resistent ras.
POMPWERKING
Tijdens de groei van de kool neemt deze overdag in
gewicht af, omdat er water aan wordt onttrokken door

de buiten bladeren voor de verdamping,'s Nachts neemt
het gewicht weer toe door opname van water dat via
worteldruk wordt aangevoerd. Met dit water dat
's nachts door worteldruk in de kool komt, wordt waarschijnlijk ook het grootste deel van de calcium voor de
snel groeiende bladeren binnen in de kool aangevoerd.
De binnenste bladeren van de kool kunnen niet of nauwelijks zelf water verdampen, dus vindt er geen aanvoer
van calcium met verdampingswater binnen in de kool
plaats. Dit betekent dat omstandigheden die overdag de
verdamping bevorderen en 's nachts tegengaan, zodat er
worteldruk kan ontstaan, de aanvoer van calcium in de
kool bevorderen.
INVLOEDEN OP INWENDIG R A N D
Rassen
Er bestaat tussen rassen verschil in gevoeligheid voor
inwendig rand.Veredeling zou dus in principe een
oplossing kunnen bieden voor de problemen met
inwendig rand. Hoe de resistentie tegen inwendig rand
precies in elkaar zit is niet bekend. Ook is er, voor zover
bekend, nog geen goede methode beschikbaar waarmee
planten in een heeljong stadium al op hun gevoeligheid
voor inwendig rand kunnen worden getoetst.
Groeisnelheid
Uit een aantal onderzoeken is gebleken dat factoren die
de groeisnelheid van het gewas bevorderen, ook een
positief effect hebben op het optreden van inwendig
rand. De reden is waarschijnlijk gelegen in het feit dat
bij hoge groeisnelheden de behoefte aan calcium in de
kool toeneemt. De grotere behoefte aan calcium maakt
het gewas ook gevoeliger voor verstoring van het transport van calcium in de plant.

Stikstof
Hoge stikstofgiften bevorderen het optreden van inwendig rand. Het is niet waarschijnlijk dat de stikstof als
zodanig met dit effect te maken heeft.Waarschijnlijker is
dat de hoge stikstofgiften voor hoge groeisnelheden zorgen, wat het risico op inwendig rand groter maakt.
Plantdatum
Vroeg planten kan het optreden van inwendig rand
bevorderen. Dit zou veroorzaakt kunnen worden doordat bij vroeg planten het gewas hoge groeisnelheden
bereikt, als gevolg van de hogere hoeveelheden straling

(PAV Bulletin VolLegrondsgroenteteeLt November 2000 4 e jg?)

|jv

in het begin van het seizoen. Het effect zou nog kunnen
worden versterkt doordat tijdens de korte nachten in het
begin van het seizoen minder worteldruk kan worden
opgebouwd.
Oogstdatum
Verlating van de oogstdatum kan resulteren in toename
van inwendig rand, zelfs als de opbrengst niet meer toeneemt. Het is dus zaak bij de teelt van een gevoelig ras
de oogst niet te lang uit te stellen. Het effect van oogstdatum kan er op duiden dat de leeftijd van het gewas
een rol speelt bij het optreden van inwendig rand.
Bewaring
Tijdens de bewaring kan inwendig rand op gaan treden
of toenemen. Het mag worden aangenomen dat er tijdens de bewaring geen groei van bladeren of aanleg van
nieuwe bladeren meer plaatsvindt. De toename van aantasting door inwendig rand tijdens de bewaring vindt
dus wellicht plaats in bladweefsel dat op een of andere
manier voor de bewaring al in een aangetaste, maar
moeilijk te onderscheiden, staat verkeerde.
Beworteling
Over het algemeen zal de ontwikkeling van het wortelgestel van een koolgewas zodanig zijn, dat voldoende
calcium kan worden opgenomen. Recente proeven
geven aan dat een sluitkoolgewas tot tenminste 90 cm
diep een goed ontwikkeld wortelgestel heeft.

Bodem
Het optreden van inwendig rand is vaak hoger op groeikrachtige gronden. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt
door een hogere bodemvruchtbaarheid op groeikrachtige gronden, waardoor hogere groeisnelheden worden
bereikt.
In het algemeen zal de hoeveelheid beschikbare calcium
in de gronden waarop in Nederland sluitkool wordt
geteeld voldoende zijn. Er is voldoende calcium in de
grond en ook de zuurgraad is gewoonlijk hoog genoeg.
Het feit dat verschijnselen van inwendig rand nooit aan
de randen van buiten bladeren van de koolplant worden
waargenomen, geeft aan dat de beschikbaarheid van calcium op zich gewoonlijk geen probleem is.
Het is bekend dat sluitkool zeer gevoelig is voor wateroverlast. Het is wel gesuggereerd dat een niet goed functioneren van het wortelstelsel als gevolg van wateroverlast, leidt tot een tijdelijk verminderde beschikbaarheid
van calcium in de snel groeiende delen van de plant,
met inwendig rand als gevolg. Hier tegenover staat weer
dat dan ook wel eens symptomen van inwendige rand
aan de buitenbladeren zouden moeten worden waargenomen, wat nooit het geval is.Wel zou wateroverlast, als
gevolg van niet goed functioneren van het wortelgestel,
tot een verminderde worteldruk kunnen leiden.
Calciumtoediening
Toediening van calcium hetzij aan de bodem, hetzij
direct op het gewas gespoten, geeft over het algemeen

(PAV Bulletin Vollegrondsgroenteteelt November 2000 4ejg.)

geen vermindering van het optreden van inwendig rand.
Zoals hierboven al aangegeven, zal de bodem meestal
voldoende beschikbaar calcium bevatten. Bij bespuiting
van het gewas doet het probleem zich voor dat de calcium op de bladeren en de buitenkant van de kool gespoten, de snel groeiende bladeren binnen in de kool niet
of nauwelijks zal bereiken.
SAMENGEVAT
Samenvattend blijken twee factoren in de teelt van sluitkool het optreden van inwendig rand in belangrijke
mate te beïnvloeden.
De eerste is de groeisnelheid van het gewas. Hoge groeisnelheden vergroten het risico op het optreden van
inwendig rand.
De tweede factor is de waterhuishouding van het gewas.
Het creëren van pompwerking om calcium met water
via worteldruk in de kool te krijgen is belangrijk.
Gunstige omstandigheden om het optreden van inwendig rand tegen te gaan zijn die omstandigheden waarbij
er overdag door verdamping van de buitenbladeren
water aan de kool wordt onttrokken, terwijl er 's nachts
weinig of geen verdamping is,waardoor er water en calcium via worteldruk in de kool komen.
Omstandigheden waarbij er gedurende langere tijd
zowel overdag als's nachts verdamping is,waardoor er
weinig of geen water via worteldruk in de kool komt,
zullen het optreden van inwendig rand bevorderen. Dit
optreden wordt versterkt, doordat deze omstandigheden
zich waarschijnlijk vooral voordoen tijdens perioden van
droog, zonnig weer, wat tot hoge groeisnelheden van het
gewas leidt. Daarnaast zouden steeds drogere omstandigheden de opbouw van worteldruk kunnen verminderen.
Tijdens de groei van het gewas kunnen zich meerdere
van deze perioden voordoen, wat het voorkomen van
meerdere lagen van aangetast blad in de kool verklaart.
Het is interessant om te onderzoeken of bij dergelijke

omstandigheden, beregenen tijdens de avond, om verdamping 's nachts tegen te gaan en opbouw van worteldruk te bevorderen, tot vermindering of voorkomen van
inwendig rand leidt.
Perioden met vochtig, donker weer, waardoor er zowel
overdag als 's nachts weinig verdamping optreedt, kunnen eveneens het optreden van inwendig rand bevorderen. Er wordt overdag weinig water aan de kool onttrokken, zodat er ook 's nachts weinig water en calcium kan
worden ingebracht. Bij vochtig, donker weer is de groei
van het gewas echter meestal ook niet snel, wat het
optreden van inwendig rand waarschijnlijk beperkt.
Vooral lange perioden van droog, warm en zonnig weer,
wanneer het gewas snel groeit en veel verdampt, zowel
overdag als's nachts, houden dus het gevaar van optreden van inwendig rand in zich. Er kan een aantal aanbevelingen worden gedaan om de kans op het optreden
van inwendig rand te voorkomen of te verminderen.
AANBEVELINGEN
• Teel rassen die resistent zijn tegen inwendig rand.
• Hoge groeisnelheden van het gewas vergroten het
risico op het optreden van inwendig rand.Vermijd
hoge groeisnelheden als gevolg van te hoge bodemvruchtbaarheid, te hoge hoeveelheden beschikbare
minerale stikstof bij planten, te hoge stikstof- of mestgiften en lage plantdichtheden.
• Wanneer een inwendig rand gevoelig ras wordt
geteeld, is een zorgvuldige inspectie van het gewas op
inwendig rand naarmate de oogst nadert, aanbevolen.
Is eenmaal inwendig rand geconstateerd, stel de oogst
dan niet uit. In ieder geval moeten de kolen bij de
oogst worden beoordeeld. Partijen waarin bij de oogst
reeds inwendig rand wordt gevonden, kunnen beter
niet worden bewaard, aangezien de kans groot is dat
het inwendig rand tijdens de bewaring toeneemt.

