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Naar een bete
kwaliteit van cichorei

w^ ^v ^ M ^ Hl 91

mg.H.P. Versluis,PAY-Lelystad
Het PAVonderzocht in
samenwerking met Sensus de
mogelijkheden om de interne
kwaliteit van cichoreiwortels te
verhogen. Het blijkt dat het mogelijk
isdestikstofbemesting totnihil terug
tebrengen vooreen optimale
inuline-opbrengst en een optimale
interne kwaliteit van de
cichoreiwortel. Vooreen optimale
netto wortelopbrengst iseen kleine
stikstofgift nodig.
Hetperspectief van groeiregulatoren
om deinterne kwaliteit van de
cichoreiwortel te verbeteren blijkt
gering.

Inleiding
Dekwaliteit van de cichoreiwortel
wordt bepaald door het gehalte aan
inuline en door de samenstelling
ervan. Vooral deketenlengte is
belangrijk voor dekwaliteit van dete
winnen inuline. Ook isdeze belangrijk voor dekwaliteit van fructose-

dosering
1996/1997
kg/ha

middel

onbehandeld
A
B
C
D
LSD5%

-

1,6/4,0
2,25 / 0,9
1,4/3,4/-

wortelopbrengst
(ton/ha)

fructose/ glucose
verhouding

1996
57,7
58,0
54,7
58,2
57,3
n.s.

1996
8,7
8,8
9,2
8,7
8,8
0,24

1997
57,7
58,1
58,8

n.s.

1997
9,7
9,5
9,8
-

n.s.

n.s. niet significant

Tabel 1. Invloed van groeiregulatoren op enkele kwaliteitsparameters in 1996 en 1997.
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stroop dievan inulinekan worden
gemaakt. Dekwaliteit van de wortels
isdusbepalend voor dekwaliteit van
dete winnen producten. Voor het
verwerkingsproces is verder een hoog
gehalte aan onzuiverheden (vooral
kalium- en natriumzouten) nadelig
omdat dit dekostprijs verhoogt en de
verwerkingscapaciteit beperkt.
Ommogelijkheden nategaan voor
verhoging van dekwaliteit van de
wortels is in samenwerking met
Sensus in 1996, 1997en 1998van
een aantal teeltmaatregelen het effect
opdeinwendige kwaliteit van de
cichoreiwortels onderzocht.
Onderzocht werden deinvloed van de
stikstofbemesting in samenhang met
het geteelde ras,van middelen met
een mogelijk groeiregulerend effect,
vanplantdichtheid en homogeniteit
van het gewas envan het oogsttijdstip in samenhang met het geteelde
ras. In dit artikel wordt de invloed
van de stikstofbemesting en van
groeiregulatoren behandeld.
In een volgend artikel zalnader worden ingegaan ophet effect van de
andere genoemde factoren.
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In deherfst vermindert de ketenlengte (polymerisatiegraad) van de
inulinemoleculen inde cichoreiwortels ophet veld. Dit wordt veroorzaakt door verschuiving vanenzymactiviteiten onder invloed van lager
wordende temperaturen. In samenhang met deverminderde ketenlengte
van de inuline neemt de verhouding
tussen fructose en glucose inde wortels af. Er is in 1996en 1997 onderzocht of door bespuiting met groeiregulatoren deenzymactiviteit zodanig
kan worden beïnvloed, dat de afname
van deketenlengte inhet najaar iste
vertragen.
Het gewas werd inhet najaar opeen
aantal tijdstippen voor de oogst met
enkele groeiregulatoren bespoten. Als
indicator voor het effect op deketenlengte wordt de verhouding tussen
fructose en glucose in de wortelbepaald. Daarnaast werden opbrengst,
inulinegehalte, tarrapercentage enhet
gehalte aan onzuiverheden inde wortelgemeten (tabel 1).Dit laatste is
het totaal van degehalten aan kalium,
natrium en oc-aminostikstof.

inulinepercentag e(%)

1996
17,1
17,1
17,0
17,2
17,1
n.s.

1997
18,4
18,4
18,2
-

n.s.

gehalte aan
onzuiverheden
(mmol/kg)
1996
141
141
145
139
138
3,2

1997
128
129
130
-

n.s.

weken voor de oogst
F/G-verhouding

0
9,1

2
9,3

4
9,4

6
9,5

8
9,5

10
9,4

12
9,4

LSD5%
n.s.

Tabel 2. Invloed van het moment van toepassen van middel B op defructose-glucose verhouding in de wortel gemiddeld over 1996 en
1997.

Enkele weken nadetoepassing was
bij middel Binhetgewas een miniem
effect zichtbaar indebladeren vanhet
gewas.Deandere middelen gaven
geen zichtbare effecten.
Degroeiregulatoren hadden inbeide
jaren geen betrouwbaar effect opde
netto wortelopbrengst. In 1996werd
eenbeperktpositief effect vande
bespuiting metéén van de groeiregulatoren opdeverhouding tussen fructoseenglucose gevonden (B).Omdat
deindruk bestond dathet middel niet
helemaal veilig was voorhet gewas
werd in 1997een lagere dosering toegepast. Toen werd geen betrouwbaar
effect vanhetmiddel gevonden. Het
inulinepercentage werd ingeen van
beidejaren betrouwbaar beïnvloed.
Middel Bgaf in 1997ookeen zeergeringe maar welbetrouwbare verhoging vanhet gehalte aan onzuiverheden.
Deverhouding tussen fructose en glucose tendeerde gemiddeld over beide
jaren naar een optimum bij toepassing
circa zes weken voor deoogst (tabel
2). Degemiddelden vandetoepassingstijdstippen verschillen echter
nietbetrouwbaar van elkaar.

stikstofgift (kg/ha)
0
50
100
Fprob.
LSD5%

Uit dezeproeven blijkt dathet perspectief van groeiregulatoren voor
verbetering van deketenlengte van
inuline uiterst beperkt is.

N-bemesting
Uit eerder onderzoek isbekend dat,
afgemeten naar de wortelopbrengst,
de stikstofbehoefte van cichorei vrij
gering is.Opbasis van deze proeven
bedraagt hetbemestingsadvies voor
stikstof vooralsnog 100kg -N-mineraal per hectare. Hieronder wordt
ingegaan op enkele proeven waarin
deinvloed van de stikstofbemesting
op deinwendige kwaliteit van de
cichoreiwortel is onderzocht.
In 1996 werd de stikstofbemesting in
samenhang met hetrastype onderzocht. Tevens werd het effect van een
deling van de stikstofbemesting
onderzocht. In 1997 werd te Lelystad
de stikstofbemesting bekeken in samenhang metrastype en breedwerpige dan wel rijgewijze toediening.
In 1998werd het effect van de stikstofbemesting op twee zavelgronden
teLelystad en Colijnsplaat en opeen
zandgrond te Landhorst onderzocht.

inulinegehalte (%)
17,4
17,0
16,8
0,006
0,3

In 1996bleken ergeen duidelijke
rasverschillen in stikstofreactie. Een
bemesting met 50 of 100kg Nper ha
had geen effect op de wortelopbrengst in vergelijking met geen stikstof. Het inulinegehalte en hetgehalte aan a-aminostikstof bleken in
beperkte mate negatief op debemesting met stikstof tereageren (tabel 3).
In 1997kwam in deproef te Lelystad
opeen zavelgrond albij een zeer lage
stikstofbemesting een negatieve invloed ophet gehalte aan a-aminostikstof naar voren (tabel 4).De hoeveelheid onzuiverheden in de vorm van
kalium en natrium werd niet beïnvloed door de stikstofbemesting. De
wortelopbrengst was zonder stikstofbemesting even hoog alsbij giften
van 20of 60kg stikstof per ha. Ook
het inulinegehalte van de wortels en
dekwaliteit van de inuline (ketenlengte) bleek tussen de stikstoftrappen niet te verschillen.
Stikstof inderij toegediend had hetzelfde effect op opbrengst enkwaliteit alsbreedwerpig toegediende stikstof.Er waren wederom geenrasverschillen in stikstofreactie.

a-aminostikstof (mmol/ha)
36,6
42,0
44,9
<0,001
2,0

Tabel 3. Het inulinegehalte en het gehalte OL-aminostikstof bij enkele stikstofgiften in 1996.

stikstofgift (kg/ha)
0
2
60
Fprob.
LSD5%

a-aminostikstof (mmol/kg)
18,7
22,0
23,0
0,032
3,1

Tabel 4. Het gehalte QL-aminostikstofbij enkele stikstofgiften in 1997.
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stikstofgift
(kg/ha)

0 56,6
20
40
60
80
Fprob.
LSD5%

netto
wortelproductie
(ton/ha)
17,7
57,7
58,4
58,4
58,5
<0,001
1,7

inulinegehalte
(%)

10,0
17,4
17,2
17,1
17,0
<0,001
0,3

inulineproductie
(ton/ha)

7J
10,1
10,0
10,0
9,9
0,119
n.s.

F/G-verhouding

28,2
7,8
7,6
7,5
7,4
<0,001
0,1

a-aminostikstof
(mmol/kg)

30,1
31,6
34,0
35,4
<0,001
2,4

Tabel5. De netto wortelproductie, het inulinegehalte, de inulineproductie, defructose-glucose-verhouding enhetgehalte a-aminostikstofbijenkelestikstofgiften gemiddeld overdrieproefplaatsen in1998.

In 1998reageerde de wortelopbrengst
en de kwaliteit van de wortels op
alledrie deproefplaatsen gelijksoortig
ondanks deverschillen in grondsoort.
De verschillen in wortelopbrengst
tussen deN-trappen van 0, 20,40,60
en 80waren betrekkelijk gering. De
over dedrieproefplaatsen gemiddeld
hoogste opbrengst werd bereikt bij
een stikstofgift van 40 kgper ha (tabel 5).Het verschil met geen stikstofbemesting bedroeg 1,8 ton per ha. Het
gemiddelde inulinegehalte reageerde
al aantoonbaar negatief opeenbemesting met slechts 20kg stikstof per
hectare. Het verschil tussen dehoogsteenlaagste gift bedroeg 0,7 %.De
geringe positieve invloed vande stikstofbemesting op de wortelopbrengst
werd gecompenseerd door het, eveneensbetrekkelijk geringe, negatieve
effect ophet inulinegehalte. De inulineopbrengst was daardoor bij iedere
stikstofgift gelijk. De ketenlengte
werd, afgaande opdeverhouding tussen fructose en glucose indewortel,
negatief beïnvloed door een stikstofgift groter of gelijk aan40kgper ha.
Het gehalte aan a-aminostikstof
reageerde alnegatief opeen geringe
bemesting met stikstof.

Debemesting met stikstof blijkt al bij
lage giften nadelig te zijn voor de
kwaliteit van dewortel. De stikstofbehoefte van cichorei isdermate laag
dat een verlaging van de stikstofbemesting ten opzichte vanhet huidige
stikstofbemestingadvies mogelijk is.
De optimale wortelopbrengst kan bij
een gift van 20 à40 kg stikstof per ha
worden bereikt.
Voor een optimale inulineopbrengst
kan de stikstofbemesting nog verder
worden teruggebracht tot 0à20kg
stikstof per ha. Bij dit lagebemestingsniveau isdeketenlengte van de
tewinnen inuline optimaal terwijl ook
het gehalte a-aminostikstof zolaag
mogelijk is.Dekeuzetussen telen
voor een optimale interne wortelkwaliteit en inulineopbrengst dan wel
voor een maximale wortelopbrengst
hangt niet af van teelttechnische factoren. Deze keuze moet in overleg
tussen telers en verwerker van de
wortels tot stand komen.

Discussie
Van de onderzochte groeiregulatoren
werd inéén vanbeidejaren eengering effect opdeinterne wortelkwaliteit gevonden. Opbasishiervan moet
worden geconcludeerd dat deperspectieven van het gebruik van groeiregulatoren gering zijn om de interne
kwaliteit van decichoreiwortel te verbeteren.
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