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ir.G.vanKruistum, PAV-Lelystad

Eind oktober 1998 werden grote
delen vande Noordoostpolder
geconfronteerd metwateroverlastna
overvloedige regenval.Al eerder,in
septemberj.L, hadmen in ZuidwestNederland op witlofpercelente
kampen metwateroverlast.Ditriep
onmiddellijk de vraagopof hierin
detrek ooknogproblemen van zijn
te verwachten. HetPAVheeft hierop
ingehaakt meteenproeftrek. Nade
wateroverlastkwam, waarvelenal
bang voorwaren,deinvallende vorst
dienogveelmeer schade in
witlofpercelen kan veroorzaken. Het
PAV heeft hetinitiatief genomen om
ook deze schade inkaart te brengen
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Wateroverlast
Nadeperiodevanwateroverlastvan
eind oktober 1998zijn op5,6en 9
november intotaal 16partijtjes van
150witlofwortels gerooid enverzameld. Hiervan komen 10partijtjes uit
deomgeving vanTollebeek, waar
mentekampen hadmet ernstigewateroverlast. Deoverige6partijtjeskomen vanhetPAV ofdrogere gebieden indeNoordoostpolder. Nahet
rooien isdehelft vandewortels op 9
november gedompeld incalciumchloride. Vervolgens zijn dewortelsna
enkele dagen koeling bij 1 °Cop 12
november opgezet indeminitrekcel
vanhetPAVengeforceerd bijeen
watertemperatuur van 21°Cen een
luchttemperatuur van 18°C.Opvrijdag27november zijn witlofworteltelersen-trekkers uitgenodigd om het
resultaat ophetPAV tekomen bekijken. Hiervoor wasveel belangstelling.Op 2december ishetlofbeoordeeld engeoogst.

door een aantalpartijtjes wortels te
forceren enookde schadebeelden
fotografisch vastte leggen.

Probleemstelling
Hetjaar 1998isook voor witlof een
extreemjaar geweest. Door wateroverlast inseptember enoktober,gevolgd door een tweetal vorstperioden
innovember endecember kon bijna
dehelft vanhetareaal witlofwortels
niet worden gerooid. Degevolgen
vandewateroverlast endevorst voor
productieenkwaliteit vanhetlof
vormdeeen bron van discussieen
speculatie. Daaruitonderzoek onvoldoende gegevens beschikbaar waren
om vooraf de aardendeomvangvan
de schadetevoorspellen, isbesloten
omeenaantal proeftrekken uittevoerenmetuitdepraktijk verzamelde
partijtjes witlofwortels.

Vorstschade
Nadeeerste vorstperiode vaneind
november 1998isop 1december een
12-talpartijtjes van100à 150 witlofwortels uitdeNoordoostpolder verzameldenop3december 1998inde
minitrekcel vanhetPAV opgezetin
de sortering 'grof' en'fijn'. Deze partijtjes zijn vergeleken met een6-tal
partijtjes, voor een deel afkomstig
van dezelfde percelen dieinverband
metdewateroverlast aleerder innovember, nog vóór de vorst zijngerooid.Detrek vond plaatsbijeen watertemperatuur van 21°Cen een
luchttemperatuur van 19 °C.Op 15
december zijn witloftelersenwitloftrekkers indegelegenheid gesteldde
partijtjes tijdens detrek ophetPAV
tebeoordelen. Hiervoor was opnieuw
veel belangstelling. Dezichtbare
schadevandevorst liep sterk uiteen.
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Op 23december ishetlofbeoordeeld
enhetuitval vastgesteld. De kroppen
vande'fijnere' wortelsortering zijn
geoogst eningedeeld inklasseIofII.
Tijdens endirectnadetweede vorstperiode isop7en 10/11december
door akkerbouwers uitDronten nog
een aantal partijtjes wortels ingebracht engeforceerd. Deforceertemperatuur van deze partijtjes isop 23
december verlaagd tot 14°C.Op4januari 1999werden departijtjes beoordeeld engeoogst.

cnciciepeeioeii
Wateroverlast
Er was geen sprakevan directe zichtbare schadenawateroverlast of zelfs
het compleet onder water staan van
wortels met blad, gedurende4à5 dagen. Door verstikking zou ermogelijk
secundair groeiremming kunnen optreden. Witlof lijkt echterintegenstelling totandere gewassen (bijvoorbeeld aardappelen) veel beter bestand
tegen wateroverlast. Inhetalgemeen
kanerwel zorg zijn voor vervolgschade doordat ertijdens dewortelbewaring entrek een grotere gevoeligheid kan bestaan voor
bacterie-aantasting of schimmelziekten alsPhytophthora en/of Pythium.
Vorstschade
Witlof kanophetveld relatief vrij
lage temperaturen verdragen. Uiteerdere ervaringen isbekend datwortels
zonder problemen eenaantal dagen
achtereen nachtvorst verdragenvan
circa -5 °C.Ookisuiteerder onderzoek bekend datwitlofwortels inde
bewaring gedurende een halfjaar (!)
een worteltemperatuur konden verdragen van -3°Ctegen een uitvalpercentage van minder dan 10%.Ditnajaar werden echter tijdens deeerste
vorstperiode van18tot26 november
gedurende eenaantal dagen (21-25
november) plaatselijk temperaturen

Senator,gerooidop12 december1998, nadetweede vorstperiode, delinkerwortelvertoontoverduidelijkvorstschade enisnietmeerforeeerbaar.
tot -10 °C aan de grond gemeten bij
relatief windstil weer. Uitdroging van
het gewas heeft daardoor niet of nauwelijks plaatsgevonden. Door telers
zijn gedurende deze periode temperaturen van -3 tot ruim -4 °C in de wortelkop gemeten. De tweede vorstperiode liep in Lelystad van 2t/m 8
december met vooral de laatste twee
dagen de laagste temperaturen bij relatief meer wind. Wel lag er in deze
vorstperiode een dun laagje sneeuw.
Op het PAV werd in cv. Focus op de
grens van wortel en blad -2,5 tot -3,5
°C gemeten, twee centimeter daarboven (in het blad) -3,5 tot -4,2 °C en
twee àdrie centimeter daaronder (in
de wortelkop) -1 tot -2 °C. De tweede
vorstperiode kan aanzienlijk meer
schade hebben gegeven doordat de
wortels met een veel kleinere bladpruik op het veld stonden. Andere
factoren die invloed kunnen hebben
op de gevoeligheid voor vorstschade
zijn: de worteldiameter (grovere wortels staan met de kop hoger boven het
maaiveld), het N-gehalte van de wortel, de rugopbouw (wel/niet aangeaard of door regen gedeeltelijk weggespoeld) en het ras.
Cruciaal bij vorstschade is dat de afgevroren buitenste bladeren in de kop
van de wortel een invalspoort vormen

voor secundair rot (door bacteriën
en/of Phoma) van het groeipunt.
Normaal worden deze wonden afgesloten met wondweefsel, maar door
de vorst is dit niet gebeurd. Deze
schade is herkenbaar aan transparant
grijs en later bruinwordende plekjes
in de schouders van de wortel nabij
het groeipunt. Ook kan direct onder
het groeipunt een transparant grijs tot
bruin bandje ontstaan. Na enkele dagen bij hogere temperatuur wordt het
groeipunt bruiner en oogt niet meer
frisgroen. Trek van deze wortels is
niet zinvol meer. Het groeipunt zal
zich tijdens de trek wel enigszins ontwikkelen, maar sterft na 10à 12dagen af door secundair rot. In veel gevallen is echter de schade niet meteen
vast te stellen. Na het rooien ruiken
wortels na het doorsnijden wat zoetig
en is het merggedeelte vaak glazig.
Ook zijn direct onder de wortelhuid
soms rode verkleuringen zichtbaar.
Deze symptomen vormen echter geen
reden om een wortel af te keuren. Na
enkele dagen is het transparante deel
weer bijgetrokken en de geur weer
vrijwel normaal. In twijfelgevallen
zal een proeftrek een verdere beoordeling mogelijk maken.
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Conclysïes
Wateroverlast
•Wat de wateroverlast betreft is de
eindconclusie dat witlofwortels het
kunnen verdragen om enkele dagen
onder water te staan zonder verlies
van lofproductie en lofkwaliteit.
• Van een duidelijk toegenomen ziektedruk was vooralsnog geen sprake.
Een met Phytophthora besmet perceel
was weliswaar een perceel waarop
veel water heeft gestaan, maar het is
niet aannemelijk dat dit onder drogere
omstandigheden niet was opgetreden.
•Een verhoogde bacterie-besmetting
met Erwinia is niet geconstateerd.
• De vraag of wateroverlast in volgende trekken na een langere bewaarperiode niet sterker tot uiting kan komen is niet voor 100procent te
beantwoorden. Gezien de resultaten
van de proeftrek zou dit sterk mee
kunnen vallen. Wel moet een verhoogte ziektedruk, vooral door
Phytophthora worden verwacht.
•Een definitief oordeel over de gevolgen van de wateroverlast op langere termijn in de bewaring en trek is
voor veel wortelpartijen niet te geven
vanwege de daaropvolgende vorstperioden.

Vorstschade
• Een zoetegeur van wortels na doorsnijden en glazigheid van hetmerggedeeltebetekent nietdatdeze wortels
direct moeten worden afgeschreven.
•Zelfs na afloop van twee vorstperioden isvan veelpartijen witlof hetdirecteverlies aan wortels dat geen
kropmeer vormt,beperkt. Een invloed vanhetrasisniet vastgesteld.
• Hetisenblijft lastig omreeds op
het veld of bij hetrooien het definitieveuitvalspercentage tebepalen. Dit
wordt ineenproeftrek veelal pasduidelijk.
• Alsmeerdan 20à25 %van de wortelsuitvalt, moet men zich afvragen
oftreknog wel zinvol is.Het gevaar
voornatrot tijdens detrek isgroot en
wortels zijn zwak en daardoor gevoeligvoor aantasting door de schimmels
Phytophthora, Sclerotinia enPythium.
• Grovere wortelskunnen ineen aantalgevallen gevoeliger zijn voor
vorstschade; ditbetekent datdoor het
uitsorteren van deze wortels een partij
enigszins kan worden opgeschoond.
Ook zalde lofkwaliteit dan verbeteren doordat grovere wortels meer
klasseH-lof produceren.
• Behalve toename van het uitvalsper-

centagekomt duidelijk naarvoren dat
delofkwaliteit van een behoorlijk
aantalpartijen sterk is aangetast;
(veel)meerklasseII-lof bij een lager
kropgewicht.
• Opeengroot aantal kropblaadjes
kunnen aandebuitenzijde rood/bruin
verkleurende vorststrepen voorkomen
indelengterichting vanhetblad. Dit
leidt totdeclassering vanhet lof.
• Dekwaliteit van depit isinveelgevallen sterk verminderd: er kunnen
veel meerbruine ofhollepitten voorkomen.
• Van veelpartijen isderijpheid duidelijk toegenomen. Een snellere overrijpheid van dewortels betekent dat
demaximalebewaarperiode sterk
wordtbeperkt endat forceertemperaturen moeten worden aangepast.
• Veelpartijen zullenperm2trekbak
tenminste 10à20kgminder lofproduceren bij 30à40 %klasseII-lof.
• Vooral detweede vorstperiode van
december isvoorveelpartijen de
nekslag geweest.
• Bij rooien nadevorst zalrustig ingekoeld moeten worden waarbij de
worteltemperatuurniet lager komt
danrond -0°C.
• Dompelen incalciumchloridekan te

agressief werken; hetisbeter omcalciumchloride overdekoppen tespuiten (circa 100gramper m2). Dit gaat
naast natrot, ook spranterigheid tegen.
•Toepassing vanRovral tegen
Sclerotinia kan mogelijk ookPhoma
wat remmen.
• Wanneer blijkt dathetmineralengehaltevan de wortel nadevorst istoegenomen, dienthet voedingschema
hierop teworden aangepast.
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Gerooidop 1december1998,nadeeerste vorstperiode. Hetgroeipuntrottijdensdetrekweg.
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