Watervellen in uien
Niet allerassen even strak in hun vel
ing.H.P.Versluis, PAV-Lelystad
ir. C.L.M, de Visser, PAV-Lelystad
Het PAVonderzocht van 1995tot en
met 1998teLelystad,Colijnsplaat
en Westmaasvan eengroot aantal
factoren deinvloed ophet percentage
watervellen.Het doel was oorzaken
van watervellenoptesporen en richting tegeven aan verder onderzoek.
Watervellenblijken vaker voorte
komen naarmate erlaterwordt
gezaaid,erminderplanten staan
endeomstandigheden tussen
bolvorming en oogstnatzijn. Het
oogsttijdstipen de temperatuur
waarmeedeuien indeproeven zijn
gedroogd,hadden geen invloed op
hetpercentage watervellen.
Er zijn verschillen tussen rassen
gevonden voordegevoeligheid voor
watervellen.Er isperspectief voor
het ontwikkelen van een kunstmatige
toetswaarmee onder meer
rasverschillen ingevoeligheid voor
watervellenzijn aan te duiden.
Inleiding
Watervellen inuien zijn een vervelend
probleem. Zebetekenen een ernstige
achteruitgang van dekwaliteit van de
partij en hogere kosten voor het
sorteren.
Over deoorzaak van watervellen is
weinig bekend. Het is wel duidelijk
geworden dateen watervel ineenui
een fysiologisch verschijnsel is.Eris
dusgeen ziekteverwekker alseen
schimmel of bacterie voor nodig om
een watervel te veroorzaken.
Omnaar een oplossing van hetprobleem tekunnen zoeken ishet nodig
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• Uimet donkerverkleurd leerachtig watervel.

meerinzicht tekrijgen inwelke omstandigheden van invloed zijn ophet
optreden van watervellen. Daarom is
van 1995totenmet 1998vaneen
groot aantal factoren deinvloed ophet
percentage uien met watervellen nagegaan.Inditonderzoek isonder meer
deinvloed onderzocht van zaaitijdstip,plantdichtheid, rassen, oogsttijd,
beregening endroogtemperatuur van
deuien.
W a t ïs een w a t e r v e l
Wespreken van een watervel alséén
vanderokken van deuidonker kleurt,
maar niet of onvoldoende indroogt.
Derokvoeltdaardoor leerachtig aan.
Vaakbetreft het een vande buitenste
nog rokken.Achter een dergelijke rok
kan waterblijven staan. Naderhand
kan deuidoorbacteriën geïnfecteerd
raken, waardoor deuieen zurige lucht
gaat verspreiden engaat rotten. Op
hetoog zijn uien meteen watervel in
eenpartij meestal teherkennen doordat zeiets donkerder vankleur zijn
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dan uien die nietmethet verschijnsel
behept zijn. Inhet oppervlak van de
bol zijn vaak ingezonken plekken ter
grootte van circa een gulden tezien.
Watervellen worden meestal pasinde
bewaring zichtbaar, maar waarschijnlijk ligtdeoorzaak vanhet probleem
alophet veld.
Noorse onderzoekers hebben ontdekt
dat een tijdelijke sterke verstoring van
degashuishouding van debolhet ontstaan van watervellen sterk stimuleert.
Kooldioxide wordt indebol zelf geproduceerd metdeademhaling, terwijl zuurstof wordt verbruikt.
Wanneer deafvoer van kooldioxidegasendeaanvoer van zuurstof worden belemmerd, kunnen watervellen
ontstaan. Of nueenhoogkooldioxidegehalte of een laag zuurstofgehalte
watervellen veroorzaakt isnietbekend.Welisduidelijk geworden dat
degasuitwisseling tussen debolende
buitenwereld bijna alleen door dehals
en deonderkant van debol,debolstoel, verloopt.
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Tabel1. Overzichtvanjaren waarinhet onderzoek is uitgevoerd, proefplaatsen en in deproeven opgenomenfactoren.

Onderzoek
Het PAVonderzoek isuitgevoerd tussen 1995en 1998waarbij een groot
aantal factoren onder deloep zijn genomen. Deproefplaatsen met defactoren dieindeverschillendejaren in
deproeven opgenomen waren staan
vermeld intabel 1.Deuien werden na
droging inuienkisten bewaard en
meestal inhet voorjaar beoordeeld op
het voorkomen van watervellen.

men inhet onderzoek. De invloed van
detwee laatstgenoemde factoren
komt later indit artikel aan deorde.
De proeven werden uitgevoerd te
Colijnsplaat en Lelystad.
Het aantal planten per m2was steeds
hoger dan gepland, maar wel is steeds
eenconsequent verschil in plantdichtheid bereikt (tabel 2).De opkomst
van Hyfield was ietsbeter dan van
beide andere rassen.

Plantaantal en zaaitijd
In 1995en 1996heeft het onderzoek
zichtoegespitst op zaaitijd enplantdichtheid. Ook isde invloed vanrassen en droogtemperatuur meegenoplantdichtheid

ras

laag

Trafford
Hyfield
Taleto
Trafford
Hyfield
Taleto

hoog

laag
hoog

Derassen reageerden methunopbrengst verschillend opde plantdichtheid.Trafford enTaletohadden een
iets hogere opbrengst bij een hoog

plantaantal. Hyfield had daarentegen
een hogere opbrengst bij een laag
plantaantal. Hoewel dit effect
betrouwbaar naar voren komt zijn de
verschillen relatief klein (1-1,5
ton/ha).
Het percentage watervellen verschilde
tussen derassen, ook was een effect
van deplantdichtheid aanwezig; een
lageplantdichtheid bevorderde het
ontstaan van watervellen. Bij Hyfield,
dathet laagste percentage had was het
effect van deplantdichtheid niet aanwezig.
In meiisgemiddeld een hogere plantdichtheid bereikt dan in april (tabel
3). Een hogere temperatuur bevor-

aantal
pl/m2

netto-opbrengst
>35 (ton/ha)

percentage
watervellen

gem.
bolgewicht (g)

80
85
79
125
134
121

50,2
51,3
50,9
51,4
49,6
51,7

1,16
0,29
0,64
0,74
0,28
0,42

79
72
76
58
55
56

81
127

50,8
50,9

0,70
0,48

76
56

Tabel2. Plantaantal, netto-opbrengst >35 mm, percentage watervellen en gemiddeld bolgewicht per plantdichtheid en ras (1995-1996).

zaaitijd

ras

aantal
pl/m2

netto-opbrengst
>35 (ton/ha)

percentage
watervellen

gem.
bolgewicht (g)

april

Trafford
Hyfield
Taleto
Trafford
Hyfield
Taleto

95
98
92
109
121
108

56,3
56,6
56,2
45,4
44,4
46,4

0,61
0,24
0,35
1,29
0,33
0,71

78
72
75
60
55
57

95
113

56,4
45,4

0,40
0,78

75
57

mei

april
mei

Tabel3. Plantaantal, netto-opbrengst >35 mm, percentage watervellen en gemiddeld bolgewicht per zaaitijd en ras (1995-1996).
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oogsttijdstip

beregening

oogst1

geen
tussen bolvorming
en rooien
geen
tussen bolvorming
en rooien

oogst 2

oogst1
oogst 2

aantal
pl/m2

netto-opbrengst
>35 (ton/ha)

percentage
watervellen

gem.
bolgewicht (g)

79
78

60,3
67,4

2,00
3,45

94
103

78
78

66,3
68,2

2,01
3,78

102
105

78
78

63,9
67,2

2,72
2,89

99
103

Tabel4. Plantaantal,netto-opbrengst >35mm,percentage watervellen engemiddeld bolgewichtper oogsttijdstip enniveauvan
beregening (1997-1998).

derde waarschijnlijk dekieming en
ontwikkeling vanhet zaad.
Zaai in april gaf gemiddeld een veel
hogere opbrengst (56,4 ton/ha tegen
45,4 ton/ha) dan een later zaaitijdstip
inmei.
Ooklaatzaaien bevorderde het ontstaan van watervellen. Naarmate het
ras meer watervellen had was het effect van dezaaitijd ook groter.
Doordat laat zaaien gepaard ging met
een hogere plantdichtheid ishetmoeilijk het afzonderlijke effect van de
zaaitijd inte schatten.

Beregenen en oogsttijdstip
In 1997en 1998isnaastrassen en
droogtemperatuur deinvloed nagegaan vanhet oogsttijdstip en van het
weer tussen bolvorming en rooien.
Omdeze laatste factor te kunnen

proef

beregening

geen
tussen bolvorming
en rooien
Colijnsplaat ' 97 geen
tussen bolvorming
en rooien
geen
Lelystad '98
tussen bolvorming
en rooien
Lelystad '97

beregening

geen
tussen bolvorming
en rooien

onderzoeken iskunstmatig intensief
beregend. Deproeven zijn uitgevoerd
teLelystad enWestmaas.
Omhet effect vanhet oogsttijdstip na
tegaan ishet gewas indeze proeven
zowel opeen vroeg als opeen normaalmoment geoogst. Ophetmoment van90%gestreken loof isinhet
gewas eeneerste maal geoogst. Bij
50% afgestorven loof isinhet gewas
een tweede maal geoogst.
Beregenen gaf een hogere opbrengst
(tabel4).Bij het vroege oogsttijdstip
washet voordeel vanberegenen groterdanbij het normale oogsttijdstip,
waarbij het gewas meer gelegenheid
kreeg om af te rijpen.
Het percentage watervellen verschilde
niet tussen debeide oogsttijdstippen.
Beregenen tussen bolvorming en

oogst vergrootte het aandeel watervellen inhet gewas (tabel4en5).
Vooral indeproef teLelystad in 1997
gaf beregenen een groot verschil ten
aanzien van het percentage watervellen.Indeproef teWestmaas in datzelfdejaar was slechts enkele malen
beregend. In 1998teLelystad was
weliswaar intensief beregend opde
betreffende behandeling, maar van
nature viel erzoveel neerslag dat het
verschil tussen aldan niet beregenen
grotendeels teniet isgedaan.Wel
kwam in dezeproef gemiddeld het
hoogste percentage watervellen voor
(totcirca 9procent).Natte omstandigheden tussen bolvorming en strijken en tussen strijken en oogsthebben in 1997hetpercentage uien met
watervellen verhoogd. Demeest aan-

aantal
pl/m2

netto-opbrengst
>35 (ton/ha)

percentage
watervellen

gem.
bolgewicht (g)

65
63

71,2
76,6

2,22
5,44

131
139

84
85

47,0
48,7

1,09
1,86

64
67

80
80

80,2
88,5

3,38
3,48

103
109

78
78

63,3
67,8

2,00
3,62

98
104

Tabel5. Plantaantal,netto-opbrengst >35mm,percentage watervellen engemiddeld bolgewichtperproef enmate vanberegening
(1997-1998).
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droogtemperatuur

ras

percentage watervellen

gem.bolgewicht (g)

20°C
30°C
20°C
30°C
20°C
30°C

Trafford

1,64
0,83
0,79
0,38
1,74
1,99

83
82
74
75
80
82

1,38
1,07

79
80

droogtemperatuur

Hyfield
Taleto

20°C
30°C

Tabel6. Percentage watervellen en gemiddeld bolgewicht per droogtemperatuur en ras (1997-1998).

nemelijke verklaring hiervoor isdat
denatte omstandigheden de gasuitwisseling via debolstoel van deui
hebben belemmerd. In 1998is ineen
gedeelte van deproef beregend tussen
rooien en oprapen. Door het natte najaar was hetpercentage watervellen
ook bij ditgedeelte hoog en niet verschillend van de andere behandelingen.

Droogteinperatuur
In deproeven van 1996tot en met
1998is verschil gemaakt in de temperatuur waarbij deuien zijn gedroogd. Het drogen gebeurde bij
20 °Cof bij 30 °C.De droogtemperatuur heeft invloed opde snelheid
waarmee het product droogt.
Uiteraard heeft drogen als naoogstbehandeling geen invloed op plantaantal of opbrengst. Deze gegevens staan
daarom niet in de tabel vermeld.
Het percentage watervellen is door de
droogtemperatuur niet betrouwbaar
beïnvloed (tabel 6).Het gemiddelde
percentage watervellen is inde mestegevallen bij 20 °Ciets hoger.
Alleen in deproef van 1998te

Lelystad ishet gemiddelde van het
rasTaletojuist hoger bij 30 °C.Door
het hoge percentage watervellen in
datjaar en bij dit ras,weegt dit gegeven zwaar door in het gemiddelde
over deproeven heen. Erkon geen
verklaring voor dit gegeven worden
gevonden.
Vandeproef in 1997werd eengedeltevan de monsters ook ineen CA-cel
bij 5%C0 2 en 16%0 2 bewaard. Dit
iseen hoge waarde waarvan hetin
zeer extreme gevallen denkbaar is dat
deze ineen vrij dichte bewaarcel op
kan treden. Deze monsters gaven
geen hoger percentage watervellen te
zien dan vergelijkbare monsters diein
een normale uiencel werden bewaard.

Ros
In alleproeven die van 1995toten
met 1998zijn uitgevoerd werden de
rassen Trafford, Hyfield enTaleto
meegenomen. Intabel 7staathet percentage uien met watervellen van
deze rassen, gemiddeld over alle
proeven vermeld.
Hoewel de opbrengstniveaus van de

zesuitgevoerde proeven flink verschillen (38,6tot 89,4ton/ha), zijn de
opbrengsten van dedrie rassen binnen
dieproeven steeds vrijwel gelijk.
Over alleproeven gemiddeld isde
opbrengst van de drierassen dan ook
gelijk (62,5 ton/ha).Het percentage
watervellen wisselt ook vanproef tot
proef. In sommige proeven heeft
Trafford de meeste watervellen; inandere proeven ishetTaleto die demestewatervellen heeft. In de proeven
waarbij het percentage watervellen
boven de2%komt (Lelystad 1997en
1998),heeft Taleto het hoogste aandeel watervellen. Daardoor ishetgemiddelde over alleproeven bij dit ras
het hoogste. Hyfield heeft daaientegen steeds een lager percentage watervellen dan beide andere rassen. Het
plantaantal van Hyfield lag gemiddeld
over deproeven ook iets hoger,
waardoor het gemiddelde bolgewicht
iets lager ligt. Deze verschillen zijn
niet zogroot dathet voor dehand ligt
hierin een verklaring te zoeken voor
het gevonden verschil in rasgevoeligheid voor watervellen.
Bij debeoordeling van de bewaarde

Trafford

Hyfield

Taleto

Lelystad '95
Lelystad '96
Colijnsplaat '96
Lelystad '97
Westmaas '97
Lelystad '98

0,82
1,28
0,07
2,04
1,13
3,49

0,31
0,44
0,03
0,87
0,94
0,83

0,88
0,29
0,07
3,77
0,88
7,02

gemiddeld

1,29

0,55

1,71

proef

Tabel 7. Percentage watervellen per proef enper ras (1997-1998).
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Inzinkingenaanhetoppervlakvanuienmetwatervellen.

uien isgeconstateerd dat ergeen duidelijke verschillen waren inde mate
waarin watervellen indediverse sorteringen voorkwamen. Wel kwamen
bij deuien met een watervel opmerkelijk veel uien met een dubbel groeipunt voor.
In navolging van enter aanvulling
van het eerder genoemde Noorse
onderzoek zijn uien gedurende éénof
enkele dagenbij enkele temperaturen
onder water gelegd. Het verschijnsel
watervellen bleek zichhiermee opte
laten roepen.

Conclusies en discussie
Uit onderzoek blijkt dateen late zaai
eneen lageplantdichtheid het ontstaan van watervellen kunnen bevorderen.Een lageplantdichtheid en laat
zaaien hebben gemeen dat beide
factoren hetgewas later maken, waardoor het oogsttijdstip naar achteren
schuift.
Er zijn verschillen tussen rassen in de
gevoeligheid voor watervellen gevonden.
Natte omstandigheden tussen bolvorming en strijken enrooien blijken,
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naar verwachting, hetpercentage uien
metwatervellen teverhogen. De
meest aannemelijke verklaring hiervoor isdat natte omstandigheden op
het veld degasuitwisseling van deui
viadebolstoel kunnen belemmeren.
Detemperatuur waarbij wordtgedroogd blijkt niet van invloed te zijn
van opde gevoeligheid voor watervellen. Dit wekt deindruk dat bij inschuren degevoeligheid voor watervellen niet veel meer kan worden
veranderd. Indit verband moet wel
opgemerkt worden dat de mate van
droging van het product in verder
onderzoek nog aandacht verdient. Het
isdenkbaar dat demate waarin de
hals indroogt van invloed isopde
gasuitwisseling van debol langs die
weg.
Bij het ontstaan van watervellen
speelthetkooldioxide dan wel het
zuurstofgehalte intern in debol waarschijnlijk een belangrijke rol.Degehalten dietijdens debewaring in de
lucht van moderne (vrij dichte) bewaarplaatsen kunnen optreden blijken
echter niet zohoog te zijn dat deze
van invloed kunnen zijn ophet per-
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centage watervellen ineen partij. Er
isdusgeen reden omdedichtheid van
moderne cellen een rol toete dichten
inhet ontstaan van watervellen.Alle
factoren waarvan duidelijk is geworden dat zeeen rol spelen inhet ontstaan van watervellen wijzen opeen
inductie alophet veld, waarna het fenomeen tijdens debewaring pastot
uiting komt.
Oplossingsrichtingen voor hetprobleem dieuit het onderzoek naarvoren komen zijn van tweeërlei aard.
Factoren waarmee direct indeteelt
rekening kan worden gehouden zijn
de invloed van zaaitijd en plantdichtheid. Mogelijkheden omtijdig te
zaaien moeten zoveel mogelijk worden benut endeplantdichtheid dient
voldoende tezijn. Dezebeide factoren werken inderichting van een
vroegere oogst en van gunstiger omstandigheden inde laatste fase van de
teelt. Verder doet de invloed van natte
omstandigheden vermoeden dat
slemp een rol inhet ontstaan van watervellen kan spelen. Slemp dient darom zoveel mogelijk te worden voorkomen. Onder meer dient het zaaibed
hiertoe niet te fijn te worden gemaakt.
Deresultaten geven ook aan in welke
richting verder onderzoek zinvol is.
Erkomen verschillen tussen rassen
naar voren en watervellen blijken
kunstmatig opteroepen. Daarom iser
perspectief voorhet ontwikkelen van
een biotoets.Met een dergelijke toets
zijn rasverschillen inkaart te brengen
waardoor bij deraskeuze rekening
metdegevoeligheid voor watervellen
kan worden gehouden. Ookkan een
toets inhetonderzoek worden gebruikt om vast te stellen in welkeperiode ophet veld of in debewaring de
uigevoelig isvoor inductie van watervellen. Een project dat erop isgericht een toets voor watervellen te
ontwikkelen isinmiddels gestart.

