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Voorwoord
Witlof is een typisch Westeuropees produkt. De teelt speelt zich hoofdzakelijk af in Frankrijk,
België(waardeteelt omstreeks 1850isontstaan)enNederland.
Sindshetbeginvandejarenzeventighebbenzichbelangrijkewijzigingeninde produktietechniek
voorgedaan.Totdietijdwerdwitlof geforceerd inkuilen,afgedekt metgronden/of stro.Na1970
vond de trek in kuilenzonder dekgrond enige opgang. Snel daarna ontwikkelde zichdetrek in
gestapeldetrekbakkenmetstromendwater(hydrocultuur).Dezemethodemaaktmomenteeleen
stormachtige ontwikkeling doorendoetdewitlofproduktie inNederlandzeersterk groeien.Ook
is het nu mogelijk de witloftrek het jaar-rond te beoefenen. Aan deze nieuwe ontwikkelingen
leverenonderzoek envoorlichting belangrijke bijdragen.
Verwachtwordtdatindekomendejarendebelangstellingvoorhettelenvanwitlofzekerzalblijven
bestaan en zeer waarschijnlijk nog verder zal toenemen. De daarmee gepaard gaande uitbreidende produktie moet worden afgezet naar bestaande en nieuwe markten.Voorlopig lijken
daartoe enige perspectieven aanwezig, mits er voldoende kwaliteitslof wordt geproduceerd.
Telers zullen daaraan zeer veel aandacht moeten schenken. Uiteraard geldt dit zowel voor de
wortelteeltalsvoorhetforceren.Daarommoetenbijeventueleovereenkomstentussentelersvan
witlofwortels en forceerders deze kwaliteitsbepalende factoren alle aandacht krijgen. In goed
samenspelmethetbedrijfslevenkunnenonderzoekenvoorlichtingdaarbijondersteuningbieden.
In dit themaboekje zijn de inleidingen opgenomen die deskundigen vanuit uiteenlopende
disciplines hebben gehouden tijdens deThemadag Witlof. Op deze plaats past eenwoordvan
dank aandiegenen die hebben bijgedragen aanhetwelslagenvandezethemadag.
N.J. Snoek, CAD-AGV,
Lelystad,december 1985

Enigeinformatieoverareaal-en
produktie-ontwikkelingenbijwitlof
N.J.Snoek,CAD-AGV, Lelystad

Tabel 1.Oppervlaktewitlofwortels in ha(meitelling+ aug./sept.steekproefCBS).

teeltgebied

jaar: 1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

706
480
317
177
167
200
175
63
24
56
9
3
4

737
491
367
236
220
218
207
80
38
54
8
3
1

793
581
449
274
248
254
234
95
42
56
16
19
1

810
736
547
362
324
301
298
93
42
61
29
12
1

809
605
463
327
310
284
236
75
46
54
24
10
0

870
665
536
394
347
289
252
79
53
47
22
5
0

782
767
588
494
373
286
231
90
63
54
31
7
11

842
692
694
673
369
283
202
126
85
57
24
8
6

881
773
831
886
387
328
195
209
104
64
36
25
9

992
793
898
1049
411
364
216
327
112
91
55
78
3

2381
2377

2660
2940

3062
3293

3616
3955

3243
3435

3559
3689

3776
3808

4062
4264

4726
4731

5389
5258

Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Noordoostpolder
Zeeland
Gelderland
Limburg
Groningen
Overijssel
Friesland
Flevopolders
Drente
Utrecht
Nederland (meitelling)
Nederland (aug./sept.)

Tabel2.Contractteelt witlofwortels inha(aug./sept.CBS).
provincie
Noord-Brabant
Zuid-Holland
Noord-Holland
Limburg
overige
Nederland

jaar: 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
124
183
25
7
300

118
225
60
38
354

130
156
38
32
326

639

682

170
169
88
86
626

795 1139

189
142
67
24
491

259
150
104
23
685

297

82
12
677

415
356
207
16
592

913 1221 1068 1586 2103 2590

Tabel3.Omvangwitloftrek opwater.
gebied

Noord-Holland/Utrecht
Groningen/Friesland/Drente
Overiissel/IJsselmeerpolders
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

549
485
366
322
177
120
63
70.
1107 1435

aantal bedrijven
met witloftrek
op water

areaal inha
witlofwortelsdat
deze bedrijven forceren

85
25
15
33
33
90
30

800-850
100
100
390
140
405
120

Tabel 4.Ontwikkeling van areaal,handelsproduktie, opbrengst per haen produktiewaarde van witlof
over de periode 1976-1985 (1976 = 100).

jaar

areaal (aug./
sept, steekproef)
ha
rel.

handelsproduktie
per seizoen
rel.
x milj. kg

opbrengst aan witlof per ha wortelteelt
x 1000 kg
rel.

totale produktiewaarde
x milj. gld.
rel.

1976
1977
1978
1979
1980

2377
2940
3293
3955
3435

100
124
139
166
145

22,6
26,9
34,2
39,4
32,5

100
119
151
174
144

9,5
9,1
10,4
10,0
9,5

100
96
109
105
100

55,2
62,2
76,6
62,9
88,5

100
113
139
112
160

1981
1982
1983
1984
1985

3689
3808
4264
4731
5258

155
160
179
199
221

41,9
45,1
44,6
51,3

185
200
197
227

11,4
11,8
10,5
10,8

120
125
110
114

89,4
96,1
119,7
149,8

162
174
217
271

(Bron: CBSenPGF)>

Tabel 5. De witlofaanvoer in procenten per maand (seizoenaanvoer (sept,t/m aug.) = 100).
seizoen
maand
sept.
okt.
nov.
dec.
jan.
febr.
mrt.
apr.
mei
juni
juli
aug.

1981/'82

1982/'83

1
8
13
16
21
16
16
7
2

1,5
7
13
15
18
16
16
8,5
4

3
9
13
15
17
15
15
8
4

f 0,5

1

1980781

I

1

1983/'84
1
8
13
16
17
15
14
9
5
1
} 0,5

1984/'85
1
7
11
14
14
15
17
11
7
2
1
0,5

Demarktpotentievanwitlof
IrP.J. Smits,CentraalBureauvan de Tuinbouwveilingen,Den Haag

Demarktvoor Nederlandsegroentenenfruitendusookvoorwitlof,bestaatinprincipeuitgeheel
West-Europa. Daarnaastworden kleine hoeveelheden witlof buiten Europaafgezet,metnamein
Noord-Amerika en Arabie. Deze totale witlofmarkt wordt hoofdzakelijk voorzien door drie grote
producenten,teweten Frankrijk, België enNederland.
Degezamenlijke produktievandeze drie landen heeftzichde laatstejarenalsvolgt ontwikkeld.
Tabel6.Ontwikkeling vandewitlofproduktie in Frankrijk, België en Nederland.
produktie(xmilj.kg)
200
278
324

jaar

1976
1980
1984

stijging(%)
+ 39
+ 16

InachtjaartijdisnagenoegdetotaleWesteuropese produktiemetruim60%gestegen.Metname
inde eerstejaren groeide de produktie het sterkst;tabel7geeft hiervaneenbeeld.
Tabel 7.Ontwikkelingen inareaal,produktie,exporten import in Frankrijk, België enNederland.
land

seizoen

areaal
(ha)

produktie
(x milj. kg)

export
(x milj. kg)

import
(x milj. kg)

Frankrijk

1976/77
1980/'81
1984/'85

10.000
13.200
16.000

97
166
186

ca. 1
4,2
2,1

nihiM)
5,3
9,0

België

1976/77
1980/'81
1984/'85

8.900
8.000
ca. 8.800

80
84
93

35,1
31,6
31,5

nihil
1,7
3,4

Nederland

1976/77
1980/'81
1984/'85

2.400
3,400
4.700

20
28
45

1,3
4,4
13,5

2,2
2,3
0,4

1)zie export België

Frankrijkisdegrootstewitlofproducent terwereld.Naeenforseproduktietoenameindetweede
helftvandezeventigerjaren,isdezegroeivanaf 1980flink afgezwakt. Delaatstejaren iserook in
Frankrijksterkereentendenstotoverschakelingopwatercultuurwaarneembaar.Geletopdezich
stabiliserende export engezienookdetoenemende import lijktdezemarktnognietverzadigdte
zijn. Verwacht mag worden dat ook in de komende jaren hier nog enige ruimte zal zijn. Vanuit
Nederland isde laatstejarenvoornamelijk kortlof ineenmaligfust naar Frankrijk geëxporteerd.
Hetwitlofareaal inBelgiëisnaeeninzinkingrond1980nuweerophetniveauvan1976gekomen.
Met eenzichgeleidelijk uitbreidende produktie heeft België zichgehandhaafd als belangrijkste
leverancier vanwitlof naardiverse landen.Door eenstijgende binnenlandse consumptie waser
opdeBelgischemarkttochnogenigeruimtevoorwitlofuitNederlandenFrankrijk.Nederlandheeft
daarbijvoornamelijk met kortlof inmeermaligfust Frankrijk sterk teruggedrongen alsexportland.

Gezien echter deverwachting dat België dit seizoen een witlofproduktie van 100miljoen kgzal
halen, magniet gerekend worden op eenverdere toename vande import.
Inacht jaartijd heeft Nederlandzijnwitlofproduktie meerdanverdubbeld. Ditwas met namehet
gevolg van areaalsuitbreiding, maar kan gedeeltelijk ook worden toegeschreven aan hogere
opbrengsten.Sindsdeintroductievaneenmaligeverpakkingvoorwitlof isdeexporthiervanzeer
sterk gestegen.Deimport vanwitlof istot eenverwaarloosbare hoeveelheid gedaald.
Uittabel8blijktdatdemiddenprijsvanwitlofopdeNederlandseveilingenzichdeafgelopenjaren
goed heeft kunnenhandhaven.
Tabel8. Middenprijs vanwitlof gedurende enkele jarenopde Nederlandseveilingen.
seizoen
1976/77
1978/79
1980/81
1982/'83
1984/'85

middenprijs (ct/kg)
270
224
272
213
290

Met bovenstaande beschouwingen over het produktieverloop en het marktbeeld in Frankrijk,
België en Nederland zijntevens de belangrijkste consumptiemarkten besproken.
Perhoofdvandebevolkingwordt indezedrielandenresp.3,5en2V2 kggeconsumeerd.Alleen
Zwitserland benadert meteenverbruik vanca2kg per persoon perjaar dit niveauvrijaardig.In
West-Duitsland ligt de jaarlijkse consumptie slechts op 250 g, terwijl in Engeland, Italië,
Scandinavië endeVerenigde StatenvanAmerika de consumptie nogveel lager is.
Niettemin isjuistWest-Duitsland vangroot belangvoordeafzetvanNederlands witlof engeven
ontwikkelingen in import en marktverhoudingen in de overige landen aanwijzingen voor uitbreidingsmogelijkheden.

Import enmarktontwikkelingen inWest-Duitsland
West-Duitsland kent zelf een te verwaarlozen witlofproduktie en is voor zijn marktvoorziening
geheel van import afhankelijk. De consumptie heeft zich de afgelopen jaren op eenzelfde laag
niveaugehandhaafd.DeexportvanuitNederland isdesondanksforsgestegen,hetgeenvolledig
tenkoste isgegaanvandeaanvoervanBelgisch lofinWest-Duitsland.Hethoofdaandeelvande
Nederlandse exportwordtgevormddoorlanglof,opafstandgevolgddoorkort lofinkleinverpakking.
Metdezetwee sorteringen iseenverdere exportgroei niet uittesluiten.
Tabel 9.Invoer (xmilj.kg)vanwitlof inWest-Duitsland.
seizoen
herkomst

1976/77

1980/81

Frankrijk
België/Luxemburg
Nederland
overige landen

0
6,3
1,2
0

0,6
7,0
3,9
0,1

0,3
4,9
7,5
0,1

totaal

7,5

11,6

12,8

10

1984/'85

Zwitserland
Ook inZwitserland is de eigen witlofproduktie vrij beperkt. Dit land isvoor zijn witlofvoorziening
voornamelijk afhankelijk van import uit België. Frankrijk heeft zijn marktaandeel de laatste jaren
weten uit te breiden, terwijl ook Nederland zijn leveranties enigszins heeft kunnen vergroten.
OverigenslagdeexportvanuitNederlandin1984/1985metnameopdithogeniveau(4xhogerdan
in 1983/1984)door de strenge winter,metalleconsequenties van dien.
Tabel 10. Invoer (xmilj. kg)vanwitlof inZwitserland.
seizoen
herkomst

1976/77

1980/'81

1984/'85

Frankrijk
België/Luxemburg
Nederland
overige landen

0
9,9
0
0

0,7
10,2
0
0,1

0,8
10,1
0,5
0,1

totaal

9,9

11,1

11,5

Zwitserlandvraagtkwalitatiefzeergoedewitlof.Eenstructurele exporttoenamevanuit Nederland
is alleen mogelijk indien de beste kwaliteit (klasse ISuper)wordt geleverd.

Overige landen
Hoeweldeexportvanuit Nederland naaranderedanbovengenoemde landenvrijbeperkt is,zijn
ertochwelenkelegroeimarktenaanwezig.Belgiëblijftechtereengeduchteconcurrent.Zobleek
datin1984/1985NederlandonderinvloedvandeBelgischeexpansieweereenstapjeterugmoest
doen op de Amerikaanse markt. Ook hier geldt dat de concurrentie zich afspeelt op het
kwaliteitsniveau.
Tabel 11. Nederlandse uitvoer(x1000 kg)vanwitlof.
landvan
bestemming
Oostenrijk
Italië
Engeland
Scandinavië
Verenigde Staten van Amerika
Arabië

1976/77
47

—

34
20

—

seizoen
1980/'81
163
137
50
30
9

1984/'85

341
253
199
138
119
64

Tabel 12.Belgische uitvoer(x1000 kg)vanwitlof.
land van
bestemming
Italië
Engeland
Zweden
Verenigde Staten van Amerika

seizoen
1976/77

1980/81

1984/'85

1.910
504
132
740

2.961
633
67
608

3.870
481
5
1.614
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Hetkwaliteitsbeleidvoorwitlofvanhet
CentraalBureauvandeTuinbouwveilingen
G.J.Kornet,CentraalBureauvan de Tuinbouwveilingen,Den Haag

Het komende jaar wordt erweer meer aanvoer vanwitlof verwacht. Het is de vraag of dit tegen
redelijke prijzenkanwordenafgezet.Dedagprijs aandeklok isdoor deteler niette beïnvloeden
("het dubbeltje vanvandaag").Deseizoenprijs endemeerseizoenenprijszijnechterweldegelijk
doordetelertebeïnvloeden("het kwartjevoormorgen").Hiervoor iseengoedafzetbeleidnodig,
hetgeen eengoede produktkwaliteit inhoudt, eengoede verpakking,een goede presentatie en
eengoede sortering,zodatwitlof klaar staatvoor allemarkten.
Hoe is momenteel de situatie?
De landelijke aanvoer is de beide laatste seizoenen verdeeld over de kwaliteiten klasse I:48%,
klasse II:32%enklasse III:20%.Alleen klasse Ikomt inaanmerking voor export.
Inwelkeverpakkingen wordt witlof op deveilingen aangevoerd?
Tabel 13.Veilingaanvoer vanwitlof klasse I,inde periode september 1984t/m mei 1985.
soort lof
lang lof
kort lof

hoeveelheid
(x1000kg)
6.700
3.200
2.000
8.600

verpakkingswijze
verplicht indozen
indozen
kleinverpakt
in meermaligfust
totaal :

20.500

Lofvande klassen IIen IIIwordt aangevoerd inmeermaligfust,met bestemming binnenland.
Tabel 14geeft eenoverzicht vande bestemmingen van Nederlands klasseI-lof.
Tabel14.BestemmingvanNederlandsklasseI-lof(x1000kg)indeperiodeseptember1984t/mmei
1985.
bestemming

binnenland
West-Duitsland
België
Frankrijk
overige landen
totaal

bekend
totaal

7.300
7.600
2.500
1.700
1.400
20.500

sortering/verpakking (geschat)
lang

kort
(meermalig
fust)

kort
(eenmalig
fust)

kort
(kleinverpakt)

-

6.600

700

-

6.700

-

-

900

—

2.000

—

500
1.300
700

400
700

6.700

8.600

3.200

2.000

-

N.B.: Indestatistieken wordt alleen detotaleexport bijgehouden per bestemming,niet perverpakking.De
verdelingoverdeverpakkingenwordengeschatnaaraanleidingvanmarktbezoekenengegevensvanuitde
handel.
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Ook kwaliteitslof kanvaak nog beter.

Uit hetvoorgaande kunnenwe hetvolgende concluderen:
- alhet lange lofwordt indozen geëxporteerd naarWest-Duitsland;
- alle kleinverpakte witlof wordt geëxporteerd naar West-Duitsland en Frankrijk plus overige
bestemmingen;
- Belgiëvraagteengroot kwantum kort lof inmeermaligfust;
- Frankrijk neemt eengroot deelvanhet korte lof indozen af;
- eigenlijk staat ervoor alle andere potentiële klantenweinig lof op de Nederlandse veilingen
gereed in exportfust!
Wat staatons tedoen de komende jaren?
We moeten en kunnen meer witlof verkopen, maar het percentage klasse Ivan 48% is in de
toekomst te laag. Er moet een groter deel witlof geëxporteerd kunnen worden om druk op de
binnenlandse markttevoorkomen.Alleen klasse Ikomt hiervoor inaanmerking.Eriseen markt
voor kwaliteitslof!
Eenstijgingvandeaanvoervanlanglofklasse Ilijktgoed naarWest-Duitsland afgezettekunnen
worden, omdat we met dit produkt jaarlijks België van de markt verdringen.Eenstijging van de
aanvoervankortlofklasseIindozenisnoodzakelijkomalleanderelandentekunnenbevoorraden.
Taken voorhetonderzoek ende voorlichting:
- Bruine pit, holle pit, natrot in het handelsverkeer, roodverkleuring, blauwverkleuring en
pitlengte zijnveelvoorkomende kwaliteitsproblemen.
- Aandacht voor dejuiste arbeidsgang nade oogst: moet ieder voor zich inpakken of moeten
alleeninpakkers pakken?Kunnenwenogwitlof indekuil klaarmaken?
- Juiste oogststadium inverband met rijpheid en houdbaarheid vanhet witlof.
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Taken voordeteler:
—StrevennaareenhogerpercentageklasseIeneenhogerpercentageaangevoerdindediverse
eenmalige verpakkingen. Geen klasse Ials klasse IIsorteren en aanvoeren omwille van het
gemak. Uteert danopdezakvanuwcollega.
—Ophetjuistetijdstipoogstenenzospoedig mogelijk aanvoerenopdeveiling.Hetlofwordt in
het handelsverkeer aloudgenoeg.
—Minder rijpoogsten.
— Homogene partijenaanvoeren(ziearbeidsgang).
Taken voordeafzetorganisaties
—Vanafseptember 1986gekoelde aflevering klasse Ionder 4°C.
—Zorgdragenvoor goedeverpakkingen,zoweltelergericht als marktgericht.
— Promotievanhet produkt (kwaliteit isde beste reclame).
—Werkenaaneengoede blokindeling omwille vande uniformiteit.
—Voorbereiding vaneeneventueel verfijnde sortering,ook ten behoeve vande uniformiteit.
—Voorbereidingtoteen,indien mogelijke,verplichtingvandeaanvoervankort lofbijklasse Iin
dozen.
Dus:denk niet aanhet "dubbeltje" besparingvanvandaag,maaraanhet broodnodige "kwartje"
vanmorgen.We moeten investeren voor de toekomst.
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Telersinformerenviadetelevisie?
G.vanOosterhout,Redactie "GroentenenFruit", DenHaag

"GroentenenFruit"informeertzijnlezersalmeerdanveertigjaaroverdeontwikkelingendieinde
voedingstuinbouw plaatsvinden.Aldietijdgebeurdedatdoormiddelvanhetgeschrevenwoord,
vaakalsondersteuningvanhetgesprokenwoordvandevoorlichtersopdebedrijven.Maardetijd
staatnietstil,zekernietophetgebiedvandeverspreidingvaninformatie.Tegendie achtergrond
heeftderedactiezichdevraaggesteldhoezijindetoekomst haarabonneeszogoedmogelijkvan
informatie kanblijvenvoorzien.
Ongetwijfeld zullen geschreven teksten een belangrijke rol blijven vervullen. Daarnaast zijn er
echter misschien ook mogelijkheden voor informatie-overdracht via het beelscherm: video en
viewdata.
Deredactieheeftzichvooralverdiept inhetmediumvideo.Deskundigenverwachtendatvideoin
denaastetoekomsteenbelangrijkerolzalgaanspelen.Nietalleenophetgebiedvanderecreatie,
maarbeslistookbijdeverspreidingvanvak-technischeinformatie.Deredactiemeentdathetgeen
goede zaak is de ontwikkelingen lijdzaam af te wachten. In overleg met de tuinbouwvoorlichtingsdienst isdaarombeslotenalvasteensteexperimenterenmetditmedium.Hetonderwerp
dat daarbij isgekozen,blijkt achteraf erg uitgebreid tezijn,namelijk alleaspecten dietijdens de
wortelteelt endetrek invloedhebben opdekwaliteitvanwitlof.

Doelgroep
Vandaag,18december, hopenwemetdit experiment halfwegtezijn.Devideoband isklaar.Het
belangrijkste deelvandeproef moet echter nog komen.Inde komende maandenwillenweeen
gedegenindrukkrijgenvandewaardevanzo'nproduktievoordepraktischeteler.Isdegeboden
informatiedemoeitewaard,ishetmogelijkdevideobandtegebruikenbijvoorlichtingsbijeenkomsten en in het onderwijs en is het eenverbetering vande bestaande methoden van informatieverspreiding?Totslotmoetnatuurlijkookwordenbekekenofzulksoortproduktiesfinancieeleen
haalbare kaart zijn. Wat dit laatste aspect betreft, staat bij de redactie wel voorop dat iedere
produktie op video, precies zoals dat in het weekblad het geval is, een objectief en dus
betrouwbaar beeld moet gevenaande abonnee.

Opnamen
Voor het maken van de band zijn in 1985op 8dagen opnamen gemaakt. Bij deze opnamen is
gestreefdnaareengrotediversiteit,vooralwatbetreftteeltwijzen,teeltstadiaenteeltgebieden.Bij
deopnamenwerdvakkundigebegeleidinggegevendooring.Th.vandeGulik(bedrijfsvoorlichter
CTHoorn)en irG.vanKruistum(onderzoeker PAGV).Vooral dankzij hunaanwijzingen bevat de
videobanddeboodschapdieweerinwildenleggen.Eenboodschapdiemoetonderschrijvendat
bijde uitbreidende produktievanwitlof de kwaliteitszorg hoog inhetvaandel moetstaan.

Beschikbaarheid
Uiteraardisvanaf18decemberdevideobandvoorpresentatiealomindenlandebeschikbaar.Ook
individueletelersmogenergebruikvanmaken.Hetmeest leentdebandzichvoorpresentatiein
groepsbijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld bij studieclubs. In principe is de band voor verhuur
onbeperkt beschikbaar. Eventueel zijn ook kopieën te bekomen.Wie belangstelling heeft, kan
contact opnemen met de redactie van GROENTEN EN FRUIT, Postbus 85505, 2508 CE DEN
HAAG,tel.070-469474.
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Hulp
Vandaagdusde"première"vandewitlofvideo.Graagroeptderedactieuwhulpinomeenaanzet
tegeventothettweededeelvanhetexperiment:debeoordelingvandevideodoordegenenwaar
hijmedevoorgemaaktwerd.Bijgevoegdtreftu eenkortenquête-formulier aanmetenkelevragen
overdefilm.Wiltu ditnahetzienvandevideobandinvullenenbijmijinleveren?Bijvoorbaatdank
voor uwaandacht en medewerking.
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Kwaliteitsbeheersingen
opbrengstverzekering indewitlofteelt
IrG. van Kruistum, PAGV-Lelystad

1. Inleiding
Wellicht nog meer dan bij andere groentegewassen is bij witlof een veelheid vanfactoren van
invloed op de lofopbrengst en lofkwaliteit. Dit is een gevolg van de verschillende en vaak
langdurigefasendiedoorlopenmoetenwordenvoordathetlofkanwordengeoogst,teweten:de
wortelteelt, bewaring en trek. Zelfs tijdens de afzetfase kan bijvoorbeeld door optredend
bacterierot nogveel mis gaan,zoals inhet beginvandit seizoen isgebleken.
Naderwordtingegaanopeenaantalbelangrijkekwaliteitsbeïnvloedendeenopbrengstbepalende
factoren,diezeerverschillendvanaardkunnenzijn,zoalsoptredendeziekten,bewaaromstandigheden enforceertemperaturen.

2.Parasitaire ziekten
Hettelenvangezondewortelsisdebasisvooreengeslaagdewitloftrek.Demeesteziektenkomen
immers met de wortels mee de trekruimte in. De meest voorkomende schimmelziekten zijn
Phytophthora en Sclerotinia. Daarnaast is in het begin van dit seizoen veelvuldig bacterierot
opgetreden.
2.1. Phytophthora erythroseptica
Eenaantasting door deze schimmel kenmerkt zich door een bruineverkleuring van hetwortelweefsel(1).
Depenwortel blijftstevig.Deaantasting begintvrijwelaltijdbijdewortelpunt ensomsook nogop
andereverwondingsplekken.Doordegroeivandeschimmelindepenstagneerthettransportvan
waterenvoedingsstoffen,zodatdegroeivandekropwordtgeremdenbijernstigeaantastingzelfs
vrijwel helemaal achterwege blijft. Dikwijls wordt een Phytophthora-aantasting gevolgd door
secundair optredende natrot bacteriën(o.a.Erwiniacarotovora),waardoor dewortel overgaat in
een stinkend natrot.
Phytophthora erythroseptica komt viaaangetaste pennen inde trekruimte. Deze schimmel, die
ondervochtige omstandigheden viertotzesjaar indegrond kanoverblijven,komt danook voor
op natte percelen of delen daarvan zoals kopakkers. Kortom op percelen met een slechte
structuur. Een hoger gehalte aan organische stof en een lagere pH beïnvloeden daarbij de
overlevingskans in positieve zin. De schimmel overleeft temperaturen onder - 5 ° C niet, maar
aangezien hijtotopeendieptevan40cmbeneden maaiveldkanvoorkomen,raaktmenopdeze
manier de schimmel niet kwijt. Op gerooide pennen is de aantasting meestal niet makkelijk te
vinden.Deschimmelondervindtgeenenkeleschadevandelagetemperaturentijdensdeopslag
vandewortels.Beneden 10°Cvormtdezeschimmelechtergeensporen,zodat inde bewaarcel
uitbreiding vandeze schimmelziekte niet kanplaatsvinden.
Aangetastepennenkomenbijhetopzettenindetrekbakkenofindekuilgrondterecht.Deindeze
pennen aanwezige Oosporen,dit zijn structuren waarmee de schimmel als een soort zaad kan
overleven, kiemen met zoösporen. Deze zoösporen zijn beweeglijk en zwemmen actief naar
andere witlofwortels. Ze worden gelokt door suikers en aminozuren die uitverwondingen naar
buiten treden. Daarom wordt vrijwel altijd de wortelpunt aangetast. Behalve via deze actieve
verplaatsing worden de zoösporen natuurlijk ook passief meegenomen met het circulerende
proceswater.Ookindekuilgrondkandezeschimmelzichgoedhandhaveneninvolgendetrekken
flinke schadeveroorzaken.
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Behalve op witlof kan Phytophthora erythroseptica ook op aardappelen voorkomen endaar het
zogenaamde roodrot veroorzaken. Ook dit roodrot treedt op onder natte omstandigheden op
percelen ofdelen daarvan(kopakkers) meteenslechte structuur.
Uitvoorgaande beschrijving blijktweldatdeaardappel inprincipeeenslechtevoorvrucht isvoor
witlof.Bovendiendienthetperceelgoedtezijnontwaterdenmoetenbeschadigingenbijhetrooien
en bij de verdere verwerking zoveel mogelijk worden vermeden. Het bij en na het rooien apart
verwerkenvandepennenvandekopakkerskaneveneenseenbijdrage levereninhet beheersen
vande schade alsgevolgvaneenaantasting door deze schimmel.
"Verslijming"
De schimmel Phytophthora erythroseptica is bij de trek op water de belangrijkste primaire
veroorzaker van de zogenaamde "verslijming" (2). De uit de aangetaste wortels vrijkomende
suikersenaminozurenvormeneenrijkevoedselbron vooraltijdaanwezige bacteriën.Dezegaan
explosief groeien,onttrekkenzuurstofaanhetwaterenveroorzakeneenzuurstofarmeomgeving,
waarindenoggezondehaarwortelsnietmeerkunnengroeienofzelfsafsterven.Tenslotteontstaan
inhetproceswatervrijwelzuurstoflozeomstandigheden.Hetgeheelwordteenstinkende,zwarte
massa.
Bestrijding
SindskortisterbestrijdingvanPhytophthorabijdetrekopwaterhetmiddelAliettetoegelaten.Dit
middel moetdirect nahetopzettenvandewortelsaanhetproceswater wordentoegevoegd.Om
overschrijding van de residutolerantie tevoorkomen, dient men bovendien te beschikken over
tenminste viergescheiden watercircuits.
Bijdetrek inde kuil ister bestrijdingvanPhytophthora alleenstomen mogelijk omzodoende de
aanwezige rustsporen te doden. De paden mogen daarbij niet worden vergeten. Tijdens het
forceerseizoen isstomenechtermeestalpraktischmoeilijk uitvoerbaar. Indepraktijk isgebleken
dat mendanmetgoed resultaat gebruik kanmakenvanwindschermgaas. Ditgaaswordt op de
besmette kuilgrondgelegdmetdaarop3-5cmpotgrond.Dewortelswordendanopde potgrond
gezet.Voordatdeschimmeldanvanuitdeondergronddepenwortelinfecteert,ishetlofoogstrijp.
Momenteel wordt onderzocht ofAliette ook voor detrek inde kuil eentoelating kanverkrijgen.
2.2.Sclerotinia sclerotiorum
De aantasting door Sclerotinia, ook wel rattekeutelziekte genoemd, behoeft nauwelijks een
omschrijving. Als gevolg van de aantasting gaan de pennen en kroppen helemaal over in een
zachte,rotte massawaarop inhethelderwitte schimmelpluis dezwarte Sclerotienzitten.
Sclerotiniawordtmetaangetastepennenvanafhetveldmeegenomen.Aantastingishiervaakwel
teziendoordatopdepennenbruine,zachte,rotteplekkenvoorkomen,waaropaanvankelijkwitte,
later zwart wordende Sclerotien zitten. Aangetaste planten kunnen reeds op het veld geheel
afsterven. De schimmel groeit ook bij lagere temperaturen, zodat bij opslag in luchtgekoelde
bewaarplaatsenflinkeaantastingshaarden kunnenontstaan.Door bewaring bijeenconstanteen
lage temperatuur (bijv. 0°C) wordt het ontwikkelingsproces zoveel mogelijk vertraagd.Behandeling van dewortels voor opslag met Rovral of Ronilan gaat uitbreiding van Sclerotinia tijdens
bewaringtegen.
Tijdensdetrekopwaterwordt Sclerotinianietviahetproceswater verspreid.Deschimmel groeit
evenals inde kuil van pentot pen uit. Behandeling met Rovral of Ronilan vóór opslag óf nahet
opzetten(dusnietbeidebehandelingen uitvoeren)kandituitgroeienremmen.Reedsaangetaste
pennengaanechter weltot rotting over.
Meestal blijftdeaantastingdoor Sclerotinia indetrekbak ofinde kuil beperkt tot enigehaarden.
Sclerotinia kan bijna alle cultuurgewassen aantasten behalve graan.Zeer vatbare waardplanten
zijnboon,erwt,(winter)wortel,karwijenwitlof. Dekansopaantastingneemtbovendientoealsbij
hetrooienofdaarnabeschadigingenoptreden.Vatbaregewassenmoetenduswordenvermeden
alsvoorvrucht voorwitlof. Alleen graan komt dan inaanmerking.
18

Ernstigeaantasting door Sclerotinia indetrekbak (foto IMAG).

SclerotiniakaninhetveldmiddelsdezwarteSclerotienca5jaaroverblijven.Uitonderzoek door
hetIPOisgebleken datdeSclerotieninde bovenste grondlaagvan3cm,invochtigegrond na2
maandenrijpingkunnenkiemenbijeentemperatuurvan10tot25°C(3).UitéénSclerotiumkunnen
vervolgens boven de grond meerdere schotelvormige vruchtlichaampjes (apotheciën) vanca1
cm diameter tevoorschijn komen.Voor devorming vanapotheciën moet de bovengrond echter
minimaal 10dagenaaneenvochtig blijven.Tijdens regenverzamelt zichwateropdeapotheciën.
Naverdampingkomendesporenvrij.Geblekenisdatdezesporennietinstaatzijngezondweefsel
te infecteren. Infectie kan alleen bij vochtig weer plaatsvinden op pas afgestorven organisch
materiaal. Bij witlof kan men in de loop van augustus gunstige omstandigheden voor infectie
verwachten. Door meer kennis vande levenscyclus van Sclerotinia sclerotiorum wordt getracht
reeds tijdens de wortelteelt een meer effectieve bestrijdingsmethode van deze schimmel te
ontwikkelen.Mogelijk kanookdoortoepassingvankalkstikstof, indejarenvoorafgaandeaande
wortelteelt,deziektedruk wordenverminderd(4).
2.3. Bacterierot
Verschillende soorten bacteriën kunnen witlof aantasten en soms aanzienlijke schade veroorzaken.Demeestvoorkomendezijn:Pseudomonas marginalisenErwiniacarotovora.Dematevan
aantastingdoor deze bacteriënvarieertvanjaartotjaar(5).
DebacteriePseudomonasmarginalisinfecteertreedsophetvelddewitlofplantenveroorzaakthet
zogenaamde bladvuur.
De symptomen van deze ziekte bestaan uit bruin-zwarte bladranden, die later verdrogen. De
bacteriënkomenmetopspattendwaterophetbladterechtendringenviadehuidmondjesaande
rand van het blad binnen. Er lijken tussen rassen verschillen te bestaan in gevoeligheid voor
bladvuur. Bijernstige aantasting kan hetgroeipunt afsterven enzwartworden.
Bladvuurtreedtmeestalpleksgewijsop.Bijvrijhogetemperaturenenondervochtigeomstandig-
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heden, zoals in de afgelopen herfst het geval is geweest, kan deze bacterie zich echter sterk
verspreiden.Deverdroogdebladrandenvormeneeninvalspoortvoorandereorganismendiedan
reeds op hetveldeen natrot vandewortel kunnenveroorzaken.
Bladvuurkomtmetdewortels(bladkrans)meedetrekruimtebinnen.Indienreedsveelwortelsop
hetveld zijnaangetast, kunnenzichtijdens detrek grote problemen voordoen. Dittreedt vooral
vroeg in het seizoen op, wanneer de hoge forceertemperatuur de ontwikkelingssnelheid van
bacteriën sterk bevordert.
Reedsvoordatdekropdekanskrijgtzichteontwikkelen,kanhetgroeipunt afsterven.Secundair
treedtvaakeenaantastingopvande bacterie Erwiniacarotovora,waardoor dewortelovergaat in
natrot.Ook later indetrek kaneensecundaire aantastingvanErwiniaoptreden:opde buitenste
kropblaadjesontstaanaandebasiszachte,rotteplekjes,kastanje-bruinvankleur.Dekroppenen
laterookdewortelkoppenwordenvervolgensvooreengroot deelaangetast,zakkeninelkaaren•
gaanover ineenstinkend,slijmerig natrot. Dezeaantasting kanzichvooral snel uitbreiden inde
laatsteweekvandetrekalsgevolgvancontact metomstaandekroppenenbijtrekopwaterook
"verslijming"veroorzaken.
Ook tijdens deafzetkunnen problemen ontstaanals gevolgvanbacterie-aantasting. Dozen met
ogenschijnlijkgezondlofkunnennaaanvoeropdeveilingbinnenenkeledagenwegrotten,metalle
gevolgenvandien(o.a.voor deexport!).
Bestrijding
Op dit moment is geen directe (chemische) bestrijding mogelijk. Wel kunnen een aantal
voorbehoedende maatregelen worden getroffen,zoals:
- geenwortelstelenopstikstofrijkepercelenofgrondenmeteenhogergehalteaanorganische
stof;
- wortels bij het rooien kort ontbladeren;
- bij het opzetten wortels met een "vette" bladkrans uitsorteren en niet te strak tegen elkaar
plaatsen;
- nahetopzettende bladkragen enkeledagen latenopdrogen(inde praktijkwordt hiertoe ook
wel Dolokal overde koppen gestrooid);
- hetverlagenvande luchttemperatuur tijdens de trek;
- ervoorzorgendat de relatieve luchtvochtigheid niet boven90%uitstijgt;
- zorgenvoor eengoede luchtcirculatie indetrekruimte.

3.Fysiologischeziekten
Hieronderwordenziektenverstaandienietvanparasitaire aardzijn,dus nietwordenveroorzaakt
doorschimmels,bacteriën,etc,maardoorbijv.afwijkingen inhetgroei-enontwikkelingsproces.
3.1. Roodverkleuring
Roodverkleuring ontstaat doordat bestanddelen van cellen, maar vooral van het melksap
oxyderen.Het melksap komtvoor inzogenaamde melksapvaten,die indevaatbundels worden
aangetroffen. Deroodverkleuring treedt danook het meest op langs de bladnerven.Rood lof is
slecht houdbaar. Eenzelfdeverschijnsel doetzichvoorwanneer de kropwordt afgebroken of bij
hetschoonmakenwordt beschadigd.Hetmelksaptreedt naarbuitenenkleurtdooroxydatie het
breukvlak inkortetijd roodtot roodbruin.
Demeeste problemen metroodverkleuringtredenop inhetbeginvanhetseizoenendanvooral
aan het einde van de trek, wanneer de groeisnelheid het hoogst is. Groei is een gevolg van
wateropname doordecellen.Degroeivandecelwand moetdevergrotingvandecelinhoud,als
gevolgvanwateropname,bijhouden.Gebeurtdit niet,danspringencelwanden stuk.Erontstaan
scheurtjes in het weefsel, waardoor ook melksapvaten kapot worden getrokken. De in de
intercellulaire holten aanwezige zuurstof kan nu bestanddelen van het melksap en van de
stukgesprongen cellen oxyderen,metalsgevolg roodverkleuring.
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Hetfenol chlorogeenzuur speelt een belangrijke rol bij de verkleuring. Oxydatie, gevolgd door
polymerisatie leidttotdevormingvangekleurdeortho-chinonen,dieophunbeurtverder kunnen
condenseren tot bruine melanine-pigmenten(6).Dereacties worden gekatalyseerd door uit de
kapottecellenvrijkomende enzymen (polyfenolasen).
Verlaging vandeforceertemperatuuraanheteindvandetrek kanenig respijt bieden.Ook dient
de relatieve luchtvochtigheid niet boven 90%te stijgen.Voor de extravroege trek zal men een
weinigvoor roodgevoelig rasmoetenkiezen.Uitde praktijkworden gunstige resultaten gemeld
indientijdensdetrekwordtbemestmetkalksalpeterennutrifloratendeEC-waardeaanheteinde
vandetrek tijdelijk wordt verhoogd tot 2,5à3mS/cm.
Verderkunnenfactorenalsregenvaldirectvoorhetrooienendewijzevannarijpingvandewortels
van invloedzijnop hetoptreden vanroodverkleuring (7).Eeninvloedvande P-enK-toestandin
de bodemtijdens dewortelteelt konechter niet worden vastgesteld(8).
3.2.Blauwlof
Recentelijkisnaarvorengekomen,dat,netalsbijtaugé,blauwverkleuringbijwitlofveroorzaaktkan
wordendoorovervloedige ijzeropnametijdensdetrek.Deindekropaanwezigelooistoffengeven
met hetopgenomen ijzereenblauwverkleuring.
Uzerhoudende gronden met een pH van 6 of lager en een laag Ca-gehalte bevatten vooral bij
zuurstofarmeomstandighedeneenhooggehalteaanvoordeplantopneembaarijzer.Ookvroeger
werd reedseennadelige invloedvaneenlagepHvermoed(9).Dezuurstofvoorziening kaninhet
gedrangkomen,wanneerdekuilgrondtenatisofalsdestructuurslecht is.Blauwverkleuringkan
mentrachtentevoorkomendoornietteforcereninsterkijzerhoudendegrondenofdoor bekalking
enstructuurverbetering.Hetgebruikvanijzerhoudendgietwater moetwordenontraden,tenzijhet
watereerstwordtontijzerd.Ookbijdewatercultuurkanblauwverkleuringoptredenbijgebruikvan
ijzerhoudend water met een pH van 6 of lager en een slechte zuurstofvoorziening. Eenzijdige
bemesting met nutrifloratkandaarbij blauwverkleuring inde handwerken.

Kijkje indeforceerinstallatie van hetPAGV.
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3.3.Bruinverkleuring vandepit
Behalvebijhetdoorsnijdenvandekropisdebruinverkleuringsomsreedsteziennahetafbreken
van het lof. Debruinverkleuring beperkt zichmeestaltot een gedeelte vande pit.Hetweefsel is
afgestorvenensomshol.Dezekwaaltreedt insterkemateopbijhetvorderenvanhettrekseizoen
(vanafhalfdecember),vooralbijhybriderassen,zoalsbijvoorbeeldcv.Zoom.Echterookbijandere
rassen kan bruinverkleuring van de pit optreden. In Nederland wordt bijvoorbeeld cv. Zoom
vanwegegevoeligheidvoordezekwaalnietmeeraanbevolenvoordemiddenvroegetrek.Ookin
Frankrijkkentmenditverschijnselenwijtmenditaangenetischec.q.fysiologischeoorzaken.Daar
bijdeeenofanderevormvan"hartnecrose"vaakaanboriumgebrek wordtgedacht,isonderzocht
oftoevoegingvanboorzuurtijdens detrekofveldbespuitingen metmaneltra-borium,verbruining
vande pit kunnentegengaan.Dit bleek echter niet hetgevaltezijn(10).
Uiteenonderwitloftelersgehoudenenquêtekwamnaarvorendatdematevanoptredenvandeze
kwaalvanbedrijftotbedrijfsterkkanvariëren(11).Blijkbaarspelenmilieufactoreneenrolindemate
waarinde bruinverkleuring uiteindelijk tot uitdrukking komt.Welkeditzijnisechter niet duidelijk.
Hetgebruikvanweiniggevoeligerassenindejuistetrekperiodezaldanookvooropmoetenstaan.
Men raadplege hiervoor de Rassenlijst(12).

4.Bewaarcondities wortels
DoorhetSprengerInstituutenhetPAGVisveelonderzoekverrichtnaardejuiste bewaarcondities
voorwitlofwortels (13,14,15). Ditonderzoek heeftonder meergeresulteerd inderealiseringvan
dejaarrondproduktiebijwitlof.Debewaartechniek iseenvitaleschakelinhetproduktieprocesvan
witlof.Elders wordt uitgebreid ingegaan op de bewaarcondities ende inrichting vande koelcel.

5. Forceertechniek
Hoewelvaak wordt gesteld dat dewitlofwortel zelf voor 75%hetforceerresultaat bepaalt,zijner
tijdensdetrekzekermogelijkhedenomdelofopbrengstenlofkwaliteittebeïnvloeden.Bovendien
zijn de laatste 25%onmisbaar voor een positief financieel resultaat. Men zal dan ook moeten
beschikken overeengoed geoutilleerde trekruimte.
5.1.Forceertemperatuur
SedertenkelejarenwordtophetPAGVonderzoekverrichtnaarhetoptimaleforceerregimetijdens
detrek vanwitlof opwater.
Uit de eerste resultaten blijkt dat zowel voor de vroege als de middenvroege trek, een groter
verschiltussen lucht-enwatertemperatuur gunstigisvoordelofopbrengst enlofkwaliteit(16).Er
bestaan echter jaarinvloeden enook reagerenverschillende rassen niet altijd op dezelfde wijze
(17).
Tabel 15. Invloed van het temperatuurverschil tussen lucht en water op lofopbrengst, relatieve
pitlengte entrekduur van cv.Zoom.Opzetdatum:9september 1984.
lofopbrengst

forr:eer
reg ime
22°
22°
22°
22°

WWWW-

KI. I
21°
19°
17°
15°

L
L
L
L

5,8
6,1
7,4
7,3

KI. I+ II
7,1
7,6
8,7
8,4

%
totaal

pit

trekduur (dg.)

7,7
8,0
9,3
8,6

45
48
42
38

22
23
27
26

1)lofopbrengst inkgper100opgezettewortelsvanhetoogsttijdstipmethethoogstegewicht inklasseI.Proefin
viervoud.Gemiddeld gewicht 100opgezette wortels: 22,4kg.
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Voor de vroege trek(opzetten wortels ca half oktober) blijkt gemiddeld over enkele jaren een
forceerregime van21-22°C water bij 15-16°C lucht,goed tevoldoen.Ineenenkelgeval koncv.
Zoom indeze periode ook metgoed resultaatworden geforceerd bijeengeringer temperatuurverschil (tv)van2à3°C (20°C water bij 17à18°C lucht).
Bij de middenvroege trekinjanuari verschuift het optimum naar 17-18°C water en 13°C lucht.
Onderzoekvanrecenterdatumbijdeextra-vroegetrekin september 1984toontaan,datcv.Zoom
gunstig reageert opeentvvan5°C (tabel 15).Bijcv.Dalivadaarentegen laghetoptimum bijeen
t v van3°C.
Derelatievepitlengteneemtenigszinsafbijeenlagereluchttemperatuur.Detrekduurwordtbijeen
groter t„van5à7°C aanzienlijk verlengd.
Bijde latetrekvanaffebruaritot inmeiwordt hettemperatuurverschil geringer alsgevolgvaneen
verdereverlagingvandewatertemperatuur tot ca 15°C,terwijl de luchttemperatuur ten opzichte
vandejanuaritrek nietverder behoeft tedalen engehandhaafd blijft op ca 13°C.
Tijdens de zomer lijkt echter een verdere verlaging van de luchttemperatuur wel een positieve
invloedte hebben (tabel 16).Wellicht isditeengevolg vande lange bewaringvandewortels bij
-1°C.
Tabel16.1nvloedvanhettemperatuurregimetijdensdezomertrekoplofopbrengst,relatievepitlengte
entrekduur van cv.Liber LO.enTardivo.Opzetdatum:31 juli 1984.

KI. I

lofopbrengst 1 )
KI. I+ II

totaal

pit

trekduur (dg.)

14c• w - •13° L
14c w-•11° L
14c' W - • 9° L

6,8
8,8
8,0

7,7
9,4
8,7

7,9
9,5
8,9

36
40
40

22
26
27

14c' W - •13° L
14c W-•11° L
14c' W - • 9° L

6,9
7,8
7,6

8,6
9,0
9,2

9,0
9,3
9,4

47
48
47

23
27
29

1orceerregime

Liber LO.

Tardivo

ras

%

Verdere evaluatievande onderzoekresultaten over de afgelopen jaren envanhet komendejaar
zalmoetenleidentoteennaderadviesvoorhetmeestgewensteforceerregimeindeverschillende
trekperioden.Hetmogereedsduidelijk zijndathetuitgangspuntvandetraditioneletrek:devoet
vandewortelwarm ende krop koud,ook bijde hydrocultuur niet kanworden opgegeven.
Een teelttechnisch optimum behoeft echter niet samen te vallen met een bedrijfseconomisch
optimum.Erzijnimmersextrakostenaanverbondenomindetrekcel(len)eengrotertemperatuurverschil te kunnen handhaven. Deze zullen opgevangen moeten worden door een hoger
opbrengst- en kwaliteitsniveau.
5.2.Bemesting tijdensdetrek
Bij de trek in de kuil worden in de regel geen meststoffen toegevoegd; hoogstens een kleine
stikstofgift indevormvan1-2kgkalksalpeter per 100m2kuiloppervlak. Mengaatervanuitdatde
wortelvoldoendereservestoffenenmineralenbezitomeengoedekroptekunnenvormen.Metde
komst van de hydrocultuur is men zich echter wel gaan afvragen of het meestal gebruikte
leidingwater geen aanvulling van meststoffen behoeft. Uit onderzoek op hetvoormalige PGVte
Alkmaar is gebleken, dat toevoeging van meststoffen aan het proceswater in de regel een
opbrengstverhogend effectheeft(18).Hetelementstikstof,toegediend indevormvannitraat,zou
daarbijdebelangrijksterolspelen.Stikstoftoegediendalsammoniumwerktnadelig.Opgrondvan
dit onderzoek werdvanaf medio 1975een bemesting met kalksalpeter geadviseerd.Via meting
van het elektrisch geleidingsvermogen {Electric Conductivity) van het proceswater, wordt het
bemestingsniveau op peilgehouden,waarbijmeestalgestreefdwordt naareenE.C.-waardevan
2 mS/cm.
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In Frankrijk wordt echter reeds lang een volledige voedingsoplossing geadviseerd (19) en zijn
speciaal voor de witloftrek ontwikkelde oplossingen inde handel:o.a. Dopsol, Kanimajor Men
Complesal M (20). Onderzoek op de proeftuin te Breda heeft eveneens aangetoond dat
toepassingvaneenvolledigevoe-dingsoplossingindevormvankalksalpetergecombineerd met
nutriflorat indeverhouding van 1,2:1,deopbrengst enkwaliteit verder kanverhogen (21).
Nutriflora t is een NPK-oplosmeststof (2 + 11 + 4 0 ) mettevens 5% MgO enaangevuld met de
sporenelementen Fe, Mn, B, Zn, Mo en Cu. Momenteel wordt in de praktijk veelal van deze
voedingsoplossing gebruik gemaakt. Steeds meergaat menertoe overde meststoffen automatisch tedoseren.
De samenstelling van kalksalpeter + nutriflora t komt vrij goed overeen met de in Frankrijk
ontwikkelde voedingsoplossing. Bemesting verkort in de regel de trekduur met enkele dagen,
tevens wordt hetdrogestof-gehalte vanhet lofverlaagd vanca6%tot ca5%.De opbrengstverhoging door bemesting ontstaat dusvoor eendeel door hetverder "opblazen"vande krop met
water. Hetnitraatgehaltevande kropwordt door bemesting duidelijk verhoogd,doch blijft met2
à300mg per kgversgewicht op eenzeer acceptabel niveau.
De mate van de opbrengstverhoging door bemesting kan variëren met het gebruikte ras, de
trekperiode en de groeiplaats van de wortel, doch kan oplopen tot zelfs meer dan 40% in
vergelijking met onbemest! Per hageforceerde wortels wordt ongeveer 150kgaan meststoffen
verbruikt.Deopnamevanvoedingsstoffen doordewortels isechterookaanvariatieonderhevig.
Vastgesteld is,datvooralstikstof eengunstigeffect heeft op demobilisering vande indewortel
aanwezige reservestoffen. Het grootste deel (80-85%) van de in de krop aanwezige stikstof is
echter direct uit de wortel afkomstig (22).Andere elementen als Ca en Pworden sneller uit de
voedingsoplossing opgenomen, dan dat deze uit de wortelreserves worden vrijgemaakt (23).
Hoewelde reserve aanmineralen indewortelvoldoende kanzijnvoor eengoede kropvorming,
worden deorganische reservesvandewortel,zoals de suikers,sneller gemobiliseerd wanneer
deze mineralen via een voedingsoplossing worden aangeboden. Dit blijkt ook uit het lagere
drogestof-gehalte vandewortelnadetrek invergelijking meteenniet bemestewortel.Welke rol
de indevoedingsoplossing aanwezige sporenelementen spelen,is(nog) niet duidelijk.
Voor de trek wordt veelal leidingwater gebruikt; slechts in een enkel geval bronwater. De
samenstellingvanleidingwatervarieert sterkoverhet land.Normenvoordewaterkwaliteit zijn,in
tegenstelling tot bijde substraatteelt vanglasgroenten,voordewitloftrek (nog) nietvastgesteld.
In Frankrijk wordt in een aantal gevallen de voedingsoplossing aangepast aan o.a. het in het
leidingwater voorkomende bicarbonaat (viaeen pH-correctie met salpeterzuur) ensulfaat(24).

6.Totbesluit
In de witlofteelt zijn zeer uiteenlopende factoren van invloed op de uiteindelijke lofkwaliteit en
lofopbrengst.Dooronderzoek isindelaatstejarenveelkennisverzameld,waardoorhetmogelijk
istekomentoteenzekerematevankwaliteitsbeheersingenopbrengstverzekering.Ditneemtniet
wegdatopveelpuntennog(aanvullend)onderzoek noodzakelijk is.Meerfundamenteel inzichtin
degroei-enontwikkelingsprocessenvanwortelenkropkanbijvoorbeeldbijdragentoteenbetere
beheersingvandepitlengteindekropenkanleidentotdefiniëringvanhetbegrip "wortelkwaliteit"
of"rijpheid".
Ook blijven optredende ziekten en kwalen de aandacht vragen. Zo is een meer effectieve
bestrijdingsmethodevan bladvuur wenselijk. Daarbij mogen andere,tot nutoe minder frequent
optredende, ziekten en kwalen als Phomaexigua, kernrot (mergrot), Pythium, Chalara elegans
(vroeger bekend alsThielaviopsis basicola),holle pitten,etc.niet wordenvergeten.
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Technischevoorzieningenbijdetrekvan
witlof opwater
Ing. A.Zandbelt, CAD-BAT, Wageningen

1. Inleiding
De trek van witlof op water behoort tot de zeer intensieve teelten. In één trekruimte komen
tegelijkertijd somsachttottienteeltlagenvoor. Dezeteeltmethode heeftzichsnel ontwikkeld en
is op een aantal bedrijven al uitgegroeid tot een jaarrondcultuur. Behalve vakkennis van de
ondernemer endekwaliteitvandewortel isdetechnische uitvoeringvande installatievangroot
belangvoor hetslagenvandeteelt.
Deforceertechniek stelt hoge eisen aan de beheersbaarheid van het trekproces. Het regelen
daarvangebeurt nunogalgemeen handbediend.Diteistvoortdurendveelaandacht.Erzijnnual
praktische mogelijkheden omderegelingenteautomatiseren.Eenverdereontwikkeling hiervan
isspoedigteverwachten.Automatiserenstelteisenaanderegelbaarheid.Hetisraadzaamombij
het inrichten vannieuwetrekruimtenmetdie ontwikkeling reeds rekening tehouden.

2.Korteomschrijvingvandetrek opwater
Bijdeze methode worden dewitlofwortels in bakkenvanongeveer een m2opgezet. De bakken
worden gestapeld en in een geconditioneerde trekruimte geplaatst (lichtdicht entemperatuurgeïsoleerd). Door de bakken stroomt watervan bak naar bak. Dedoorvoer iszogemaakt,dat in
de bak 4tot 5cm water blijft staan.Het water loopt via eenverzamelleiding naar een buiten de
trekruimte opgesteld bassin. In het bassin wordt het water belucht enzo nodig opgewarmd of
afgekoeld en van voeding voorzien. Daarna wordt het water opnieuw naar de bakken in de
trekruimte gepompt.
Waarmogelijkwordeninstallatiesgemaaktdiezijnafgestemdopdeoogstcapaciteitvaneenweek.
De trekduur is bijna vier weken. Voor continu-bedrijf komen dan vier aparte circuits voor.
Afhankelijk vande bedrijfsgrootte is deomvang per circuit 60tot 100trekbakken.

3.Uitgangspuntenvoordetechnische inrichting
Bepalend voor de technische uitvoering van de inrichting van de trekruimte zijn allereerst de
teeltkundige eisen metbetrekkingtot klimaat,voeding,zuurstofvoorziening vanhet proceswater
en maatregelen tot voorkomen of beperken vanziekten tijdens de trek. Inhet kort komen deze
eisen op hetvolgende neer:
Klimaat
a. Temperaturen. Daarbij is behalve het niveau ook het gewenste verschil tussen water- en
luchttemperatuur vanbelang.Verder isdegewenstetemperatuur afhankelijkvanras,trekrijpheid
van de wortel en forceerperiode. In de teelthandleiding van het PAGV worden de in tabel 17
genoemdeforceertemperaturenaanbevolen.
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Afb. 1.Schematische opzetvandetrek.
Tabel 17.Forceertemperaturenvoor detrek vanwitlof opstromendwatervolgens hetPAGV.
trekperiode

opzetten wortels

watertemperatuur
(°C)

luchttemperatuur

zeer vroeg
vroeg
middenvroeg
laat1
laat 2
zomer

augustus- september
oktober- half november
half november t/m januari
februari- maart
april-mei
juni t/m augustus

21 -22
19-20
18-19
16-17
15-16
14-15

17-18
15-16
14-15
12-13
11 -12
10-11

(°Q
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Het temperatuurverschil tussen water en lucht is hierbij constant 4°C. Deze temperaturen zijn
algemene richtlijnen.Dekwaliteitvandewortel bepaalt insterkemateofmeniets hogerdanwel
ietslagergaatzitten.Indepraktijkwordtdittemperatuurverschil nietsteeds gehandhaafd.Vooral
bijdelatezomertrekwordteenkleinertemperatuurverschil aangehouden.Tabel18geeftdaarvan
eenbeeld.
Tabel 18. Forceertemperaturen voor detrekvanwitlof opstromendwater,zoals inde praktijk vaak
wordt aangehouden.
trekperiode
zeer vroeg
vroeg
middenvroeg
laat 1
laat 2
zomer

opzetten wortels
aug.-sept.
okt.-h. nov.
h. nov.t/m jan.
febr.- maart
april-mei
juni t/m aug.

temperatuur in °C
proceswater
22
20
19
17
16
12

lucht
18
16
16
14
13
10

verschil
4
4
3
3
3
2

Het is niet onmogelijk dat dit geringere temperatuurverschil in de zomer ontstaan is omdat de
praktijk vanwege de haalbaarheid er aan heeft moeten toegeven. Immers de invloed van
buitentemperaturen isonmiskenbaaraanwezig.Ook moetdewarmteproduktievandeopgezette
wortels nietwordenonderschat. Bijjaarrondtrek moet decapaciteitvanhetkoelelement worden
afgestemd op de zomerperiode.
b.Luchtvochtigheid.Witlofverdamptveelvocht.Teeltproblemenalsgevolgvanluchtvochtigheid
zijnteverwachten wanneer:
- de RVgedurende een langere periode hoger isdan95%
- de luchtvochtigheid sterk varieert.
Gestreefd wordt naareen luchtvochtigheid tussen de85en95%RV.
c. C0 2 . Schade als gevolgvaneente hoge C02-concentratie isteverwachten bij meer dan3%
C0 2 .
Zuurstof inhet proceswater
Voorzijnlevensprocessenonttrektdewortelzuurstofaanhetwater.Zonderextramaatregelenzal
hetzuurstofgehalte vanhetwater spoedigafnemen.Hetmaximale zuurstofgehalte vanhetwater
is afhankelijk van de temperatuur. Bij een watertemperatuur van 10°C bevat een liter water
praktisch gesproken 9 mg zuurstof; bij 20°C 8 mg en bij 25°C nog 7 mg. Minimaal moet het
zuurstofgehalte 50%vandeoplosbare hoeveelheid bedragen.
Voeding
De toevoeging van meststoffen aan het water werkt opbrengstverhogend. Het belangrijkste
element is stikstof en voorts zijn sporenelementen belangrijk. Gestreefd wordt naar een E.C.waardevan2mS/cm. DepHvanhetwater magvariërentussen 6en7.
Voorkomenvanziekten
Tijdensdetrek kunnenverschillende ziektenoptreden.Reeds bijde inrichtingvandetrekruimte
kunnen daartegen maatregelen worden genomen.Ter bestrijding van Phytophthora mag in de
eersteweekvandetrekeenbestrijdingsmiddelaanhetwaterwordentoegevoegd.Alsdezeziekte
zich toch uitbreidt, dan moeten na de trek zowel bakken, leidingen als reservoir doelmatig
gereinigd kunnenworden.
Bacteriën kunnen zich sterk vermenigvuldigen op aanwezig dood organisch materiaal. De
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bacteriënverbruikenveelzuurstof. Wordt hetwater alsgevolg daarvanzuurstofarm,dan ontwikkelen zich anaërobe organismen die uiteindelijk verslijming bij de pennen veroorzaken. De
waterdoorstroming kanhierdoor spoedig worden beperkt.

4.Bouweninrichtingvande trekruimte
Vooreendoelmatigeregelingvandetrekruimtemoetbijdebouwrekeninggehoudenwordenmet
eendoelmatigeruimtebenutting,voldoende isolatieeneengoederegelbaarheidvanhetklimaat.
Doelmatige inrichting
Eenstapelingvanachttrekbakkenblijkteenpraktischehoogtetezijn,zowelvoorcontrolealsvoor
dewaterverdeling.Bijnieuwbouwwordtdanookalgemeenvandezestapelhoogte uitgegaan.De
trekruimte kan niet geheel mettrekbakken worden volgezet. Ermoet voldoende ruimte worden
gereserveerd voor controlewerkzaamheden, voor luchtcirculatie en voor het verzamelen van
warme lucht.
Zowelvoordecontrolewerkzaamhedenalsvoordeluchtinjectiewordteenpadbreedtevan70cm
aangehouden.Tussen de buitenste stapelrij en de celwand is een ruimte van + 40 cm nodig.
Warme en vochtige lucht is lichter dan koude en droge lucht. Van nature zal de warmste en
vochtigste luchtzichboven inde celverzamelen.Daarom iseenvrije ruimte bovende bovenste
trekbakken nodig. Bij een stapelhoogte van vier bakken moet tussen de bovenste bak en het
plafondtenminste50cmoverblijven.Bijeenstapelhoogtevan8bakkenmoetdat70tot80cmzijn.
Verderisdebedrijfssituatie nogalbepalendvoordeopzetvandegroottevandetrekruimte.Bijde
inrichting moet vooral met de verwerkbaarheid van het oogstbare produkt rekening worden
gehouden. Daarbij geldt als uitgangspunt dat wortels op één datum opgezet in maximaal twee
oogstdagen verwerkt kunnenworden.
Isolatievande trekruimte
Wanneer de trekruimte wordt ingericht voor de jaarrondcultuur van witlof is meer dan ooit een
degelijke isolatie noodzakelijk. Gestreefd moet worden naar een geringe warmtedoorgang.
Raadzaam is een isolatie met een K-waarde van 0,25 tot 0,20 Watt. Dit betekent dat naast de
ommantelingvanhetgebouw een isolatiepakket nodig isvanminimaal 15cm polystyreen (bijv.
Roofmate, Styrofoam, Tempex) of 12 tot 13 cm polyurethaan. Afhankelijk van kwaliteit en
verouderingvanvooralpolystyreenmoetmetkrimprekeningwordengehouden.Deisolatiemoet
aanbeidezijdenzijnvoorzienvandampremmendelagen.
Bovendetrekruimte tussen plafond endak kandetemperatuur indezomermaanden als gevolg
vanstralingzeerhoogoplopen.Daaromwordtvaakhetplafondvaneendikke isolatielaag(± 20
cm)voorzien.Wenselijk ishetechtertevoorkomendatdiewarmtedecelisolatie bereikt. Isolatie
van het dak isdus beter.
Voorzieningenvoor het regelenvanhet klimaat
Voorhetbeheersenvanhetklimaatindetrekruimteisuitwisselingvanbinnenluchtmetbuitenlucht
nodig.Daartoezijnopdoelmatigeplaatsenregelbareopeningentussencelenbuitenluchtnodig.
Voorelke hoeveelheid luchtdiedecel binnenkomt,moeteenzelfde hoeveelheid lucht afgevoerd
kunnenworden.Daartoe komen boven inde cel aantweetegenovergestelde zijdenopeningen.
Bij de inlaatopening wordt de luchtregelkast gemonteerd. Bij de uitlaatopening komt een
overdrukrooster. Beidedoorlatenmoetenzodanigzijnuitgevoerd,datgeenlichtviadeopeningen
indetrekruimte komt.Veelal plaatst menhiervoor aande buitenzijde eenoverkapping.
Deuren
Deurenzijnnodigvoor hettransport inenuitdetrekruimte. Deurenzijnmoeilijk gelijkwaardig te
isolerenmetdeoverigecelwanden.Doorhetopenenenviakierenwordthetcelklimaatverstoord.
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Beperk daaromwaar mogelijk hetaantaldeuren.Omverstoringen doortocht enlichtviadeuren
te beperken,worden deze aande binnenzijde voorzien vankunststof gordijnen.
Vloer
Detrek vanwitlof op water eist veel transport.Vermijd daarom zoveel mogelijk obstakels op de
vloer. Door vóór het storten van het beton een goede planning voor de opstelling van de
trekbakkentemaken,kunnenafvoerleidingeninofonderdebetonvloerwordenaangebracht.Voor
aansluitingen op deafvoer komt eengat indevloer bij iedere onderste bak.

5.Trekbakken
Detrekbakken zijnveelalvan geïmpregneerd vurenhout gemaakt. Ook kangekozen worden uit
aluminium,ijzerofkunststof. Demetalenuitvoeringenzijnbehalve duur ook nadeligvanwege de
grote warmte-overdracht en de gevoeligheid voor corrosie. Houten bakken komen voor in de
maten120x90cmen120x120cm. Demeesttoegepaste bakgrootte is120x90cm.Debakken
zijnvoorzienvaneen binnenbekleding vanstevige kunststof folie(0,5 mmdik).
Inhet midden vande bodem aande korte zijde is op enkele cm's vande zijwand de overloopopeningaangebracht.Deoverlooppijpkanveelalopeeninstelbarehoogtewordengeregeld.Zorg
datde doorvoeropening vaneenruimediameter is(± 40mm).

6.Water enwaterbehandeling
Bijdetrekvanwitlof opwater heeft hetwater devolgende functies:
- verbruik i.v.m.dewaterhuishouding indewortel endetevormen krop;
- transportmiddel voor opnamevanvoedingsstoffen;
- afgiftevanzuurstof aandewortel;
- handhavingvaneen hogereworteltemperatuurtenopzichte vande luchttemperatuur;
- doseren van middelen voor gewasbescherming.
Deze functies bepalen de te stellen eisen aan kwaliteit, continuïteit, stroomsnelheid en temperatuurvanhetwater.Dewaterbehandelinggebeurtinenbijdebassins.Bassinsenpompafstellingen behorendanook buitendetrekruimtegesitueerdtezijn.Waarmogelijk dient hiervoor een
afzonderlijke ruimte gereserveerd teworden.
Watervoordewaterhuishouding
Voorgroeienverdampinggedurendeeentrekisruim1,5literwaterperkgwortelsnodig.Daarvoor
is een gegarandeerde toevoer nodig. Algemeen wordt gebruik gemaakt van leidingwater. Het
bijvullen gebeurtviaeenvlotterkraan inhetbassin.
Voedingsstoffen
Voor het op peil houden van de voedingshoeveelheid in het circulatiewater is een regelmatige
toevoegingvanmeststoffen nodig.Doormetingvande E.C.-waardewordt de voedingstoestand
bijgehouden.GetrachtwordteenE.C.-waardevan2tehandhaven.Veelalzalomdedagtoevoegen
van stikstof en sporenelementen nodig zijn. De controle vraagt voortdurende aandacht. Er is
apparatuurontwikkeldwaarmeedemeststoffengeautomatiseerd kunnenwordengegeven.Door
continue metingvandeE.C.-waardeennauwkeuriggedoseerde meststofhoeveelhedenkaneen
stabielevoedingstoestand worden gerealiseerd.
Zuurstof
Doordegroeivanhetlofendoorbacteriewerkingwordtzuurstofaanhetproceswateronttrokken.
Het is daarom van belangtezorgenvoor voldoende aanvulling vanzuurstof. Opname van lucht
dooreenwaterlaag iseenzeertraagverlopend proces.Debovenste moleculairewaterlaagisbij
contactmetluchtzeersnelverzadigd.Voorvoldoendeopnamevanzuurstofwordterdaaromnaar
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gestreefdeenzogroot mogelijk deelvanhetwaterteomringenmetzuurstofrijke lucht.Ditkanop
verschillende manierenworden bereikt.Gedeeltelijk wordtditgerealiseerd indetrekruimtebijde
overstortvanwatervanbaknaarbak.Erzijnverschillende mogelijkhedenomdezuurstofopname
tevergroten.
KortsluitleidingenT-stuk.Eenveeltoegepastemogelijkheid ishetextrabeluchtenvaneendeel
vandewaterverplaatsingvandecirculatiepomp.Ditwaterdeelwordtnadepompviaeenregelbare
kortsluitleidingteruggestortinhetbassin.DekortsluitleidingeindigtmeteenT-stuk(afb.2).Viahet
omhoog gerichte deelvanditT-stuk wordt iucht meegezogen met het bewegende water.
water
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kortsluitleiding
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Afb.2.Beluchting viaeen kortsluitleiding metT-stuk.
Extraventilator. Eenandere beluchtingstechniek iseenextraventilator, welke het bassinwater
belucht(afb.3).Metdezeventilatorwordt luchtviaeenverdeler meteenporeus oppervlak onder
in het bassin geblazen. Hiermee kan een zeer actieve beluchting van het bassinwater worden
verkregen.
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Afb.3.Extraventilator diehet bassinwater belucht.
Dresdener sproeier. Intensieve beluchting kan ook worden gerealiseerd met de dresdener
sproeier. Dittype sproeier wordt gebruikt voor het beluchten van ijzerhoudend water. Met deze
lagedruk sproeier kan een zeer dunne waterfilm worden verkregen. Het parapluie-vormige
watervlies realiseert eenzeergroot wateroppervlak voor contact met lucht.
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Verwarmingvanhet proceswater
Eenwarmevoeteneenkoelhoofdisvoorwaardevoor hetproducerenvankwaliteitslof. Ditwordt
gerealiseerddoordeluchttekoelenen/ofhetwaterindetrekbakkenteverwarmen.Bijdit proces
vindteenvoortdurende warmte-overdrachtvanwateropdecellucht plaats.Hierdoor isvooreen
grootdeelvanhetjaarverwarmingvanhetwater nodig.Behalvewarmte-overdracht bijbassinen
intoevoerleidingen wordt de grootste hoeveelheid warmte overgedragen door het water in de
trekruimte. De bepaling van de ketelcapaciteit wordt dan ook gebaseerd op het aantal m2
trekbakken.Als normwordt gehanteerd eenwarmtebehoeftevan50-55Watt per m2trekbak. De
nodige warmte wordt via een spiraal in het bassin overgedragen op het watercircuit naar de
bakken.Omcorrosiekansenuittesluitenisveelgebruikgemaaktvaneenverwarmingsspiraalvan
tubileen. De trage warmte-overdracht van het materiaal en de beperkt toelaatbare watertemperatuur maakteen lange spiraal ineen klein bassin noodzakelijk.
Afgelopenjarenismetsuccesgebruikgemaaktvaneenkoperenwarmtewisselaar. Hierdoorkan
meteenaanmerkelijk korterespiraalwordenvolstaan.Hierbijwordtvolstaanmeteenwarmtewisselaarvanca5000Watt.
Gewasbeschermingsmiddelen
Om de witlof te beschermen tegen Phytophthora kan in de eerste week van de trek een
beschermingsmiddel aan het proceswater worden toegevoegd. Later toedienen is niet toegestaan. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, moet men kunnen beschikken over
tenminste viergescheiden watercircuits.
Het bassin
Hetwaterdatterugstroomtvandebakkenuitdetrekruimte komt ineenlaagopgestelde,veelalin
de vloer ingegraven bassin. Voor continubedrijf zijn tenminste vier afzonderlijke installaties en
bassins nodig. De waterinhoud is veelal ± 1 m3. Een overstort naar het riool voorkomt een
eventueel overlopenvanhetbassin.
Omdathetwaterinhetbassineenaantalbehandelingenmoetkunnenondergaan,ishetwenselijk
dat de plaatsen waar het retourwater aankomt en het aanvoerwater weggaat, zover mogelijk uit
elkaarliggen.
Pompcapaciteit enwaterverdeling
Eenpompmetkunststofwaaier(zwembadpomp)zorgtvoortransportvanwatervanuithetbassin
naardeaanvoerleidingen naardetrekruimte.Zorgdaarbijvooreenruimewaterverplaatsing.Dit
verkleint de kans op grote afwijkingen van de waterkwaliteit tussen eerste en laatste bak. De
waterverplaatsing moet 6l/minuutzijn pergroepvanvier bakken.Bijeenstapelhoogte vanacht
bakkenkomenzotweeaanvoerenentweeafvoerenvoor.Viaeenslangmetinstelbare kraankan
dewaterdoorlaat worden gecontroleerd.
Bij nieuwe projecten meteenstapelhoogte vanacht bakkenwordt ook wel degehele capaciteit
door alle acht bakken geleid ( 2 x 6 l/min. = 12 l/min.). Hierbij dient extra aandacht te worden
besteed aan de doorstroming. Bij een trek van iets mindere kwaliteit kan door verstopping of
vervuiling de doorstroming tijdelijkte kleinworden. Eenreserve aansluiting isdan wenselijk.
Detotale pompcapaciteit wordt bepaald door het aantal stapels van8 bakken maal 12 liter per
minuut. Als voor zuurstofvoorziening een deel van het pompwater wordt teruggepompt in het
bassin,moet meteen meercapaciteit van ± 3m3/hrekening worden gehouden.De benodigde
opvoerhoogte is ± 80kPa.

7. Luchtbehandeling
Deluchtindetrekruimtewordt metbehulpvaneenventilatorvoortdurend inbeweging gehouden
(afb.4).Defuncties die daarbijviacirculatie enventilatie moetenworden gerealiseerd zijn:
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- eengelijkmatig celklimaat (temperatuur en luchtvochtigheid);
- de afvoervanwaterdamp bijeentehoge luchtvochtigheid;
- koelingvande cellucht bijtehoge temperatuur;
- zuurstofvoorziening inde ruimte.
Bij een goed geïsoleerde trekruimte is geen extra verwarming nodig om de celtemperatuur te
handhaven. Devoor de luchtbeweging benodigde ventilator wordt boven inde cel gemonteerd
nabij de buitengevel.Tussen buitengevel enventilator komt de luchtwisselkast. Deze kast heeft
behalvedeopening bijdeventilatortweeafsluitbareopeningen.Deeneopeningmaaktcirculatie
metcellucht mogelijk,deandereopening isverbonden metde buitenlucht. Doorhetregelenvan
de kleppen kan naar keuze cellucht, buitenlucht of een menging van cel- en buitenlucht in de
trekruimte worden gebracht. De opening boven in de trekruimte tegenover de ventilator wordt
voorzien van een overdrukrooster. Aan de perszijde van de ventilator worden plastic slurven
gemonteerd.Bovenelkpadkomteenslurf.Dooropeningen indeslurvenwordt luchtindepaden
geblazen.Decapaciteitvandeventilatormoetperuurtienmaaldecelinhoudzijnbijeenweerstand
van 150 Pa.
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1= ventilator
2= luchtwisselkast
3= kleppen voor binnenlucht
4= kleppenvoor buitenlucht
5= koelelement
6= verdeelslurf
7= overdrukrooster
8= overkapping doorlaatopeningen.
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Afb.4.Installatie voor luchtbehandeling.
Bij jaarrondcultuur zal uitwisseling van cellucht met buitenlucht niet altijd volstaan om het
gewenste celklimaat tehandhaven. Indie situatie iseen mogelijkheid vanmechanische koeling
gewenst. Het koelelement kanworden gemonteerd voor de opening indewisselkast waardoor
cellucht (binnenlucht) wordt aangezogen.Decapaciteitvanhetkoelelement ismede afhankelijk
vande isolatiewaarde ende inhoudvandecel.Inde praktijkvarieertdecapaciteitvande koeler
van30tot40Watt perm2trekruimte.Hetinstellen enregelenvande regelkleppen gebeurttotnu
toe bijna steeds handbediend.

8.Teverwachten ontwikkelingen
De ontwikkeling van de trek van witlof op water verloopt zeer snel. Voor het maken van
adviesnormen op basisvanonderzoek is nauwelijks tijd.Veelthans gehanteerde normenzijn in
depraktijktotstandgekomen.Mededoordesnelleontwikkelingzijnindepraktijkgroteverschillen
intechnischeuitvoeringontstaan.Onjuisteinvesteringenzijndikwijlsmoeilijksnelbijtesturen.Het
laatzichaanziendatverdere ontwikkelingen spoedig zullenvolgen.
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Ook dehuidigemoderne uitvoeringeneisenveelenvoortdurende aandachtvande ondernemer.
Het klimaat ende bemesting worden grotendeels nog handbediend geregeld. Daarom hebben
schommelingen inhetbuitenklimaat bijmengingook schommelingen indetrekruimtetotgevolg.
Eennauwkeuriger regelingismogelijk metgoedemeetinstrumentenvoorhetwaarnemenvanhet
binnen- en buitenklimaat. Er zijn geschikte regelaars. Een goed regelprogramma kan de
automatisering compleet maken.
Registratie vangemetenwaardenenhetvergelijken metdegewenstewaarden kanmeer inzicht
geven in het forceerproces. Bij afwijkingen kan er snel en doelmatig worden bijgestuurd.
Automatisering is echter alleen zinvol als de regelaar goede informatie krijgt van metingen en
nauwkeurigeactieskanuitvoerenbijderegelorganen(regelkleppen,koeler,enz.).Voordezevorm
vanautomatisering behoeft niet op nieuwbouw teworden gewacht.
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Hetbewarenvanwitlofwortelen
Ing.GA. Toren, CAD-K+B, Wageningen

1. Inleiding
Voor een succesvolle bewaring is behalve eenjuiste bewaarconditie ook dewortelkwaliteit van
groot belang.Netalsbijveleanderegewassengeldtvoorwitlofwortelen datde bewaarresultaten
mindergoedzijnwanneerdeplantovervloedigstikstofterbeschikkingheeftgehadofwanneerhet
produkt te"rijp"isgeoogst.Vooral bij langere bewaringwordt devoorkeur gegeven aanteelt op
humusarme akkerbouwgronden met maximaal 60tot80kg stikstof per hainhet profielvan0tot
90cm,bepaald infebruari/maart.Tevens moet het produkt gezond enonbeschadigd zijn.

2.Bewaartemperatuur
Onderzoek door het Sprenger Instituut heeft aangetoond dat ook voor een kortere bewaarduur
mechanische koelingdevoorkeur geniet boven luchtgekoelde opslag.Bijluchtgekoelde opslag
schommelt detemperatuur indeceltesterkalsgevolgvandeniet-constante buitentemperatuur.

Mechanische koelingvanwitlofwortels isnoodzakelijkvoor
eengoede lofkwaliteit!
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Dit veroorzaakt al snel een lagere lofopbrengst. Behalve voor een tijdelijke opslag van enkele
weken met bijvoorbeeld kuilbewaringwordt dus steeds mechanische koeling geadviseerd.De
wortels moeten daarbij zo snel mogelijk nahet rooien inde koelcel worden gebracht. Voor een
bewaarperiode tottwee maanden hoeft detemperatuur niet lager tezijndan2°C. Daarna(vanaf
ongeveer beginjanuaritot medio mei)is0°C debeste bewaartemperatuur. Gebleken isdatvoor
bewaringnahalfmeieentemperatuurvan - 1 °Cdebesteresultatenlevert.Alin1978werdgesteld
datdezemaniervanbewareneenbijdragekanleverentothetrealiserenvandejaarrondcultuurvan
witlof. Datdit ook werkelijk hetgeval is,blijkt uitdeveilingaanvoer vanwitlof inde maanden juni,
juli enaugustus,dietoegenomen isvan49ton in 1979tot 549ton in1984.

3.Ziektenengewasbescherming
Metdegerooidewortels kunnenverschillende schimmelziekten inde bewaarcelterechtkomen.
Demeestvoorkomende isSclerotiniasclerotiorum.Wanneerdezeschimmel bijhetrooienwordt
waargenomen,kaneen bespuiting vandewortels met Rovralof Ronilanvoor hetopslaan eente
sterkeuitbreidingtijdensdebewaringtegengaan.Daarnaastishetvanbelangdatdewortels snel
worden ingekoeld naar0°C.Inwortels die alzijnaangetast,groeit deze schimmel - ook bij lage
bewaartemperaturen - langzaam door en tast naverloop van tijd door contact ook de andere
wortels aan.Gezond uitgangsmateriaal is danook vangroot belang!
Eentweede,tijdenshetrooiennietopvallendemaartijdensdetrekzeergevreesdeschimmelziekte is Phytophthoraerythroseptica. Bij detrek op water verspreidt deze schimmel zichzeer snel
door actief in het water voortbewegende sporen en veroorzaakt de zogenaamde "verslijming".
Beneden de 10°Cvormtdezeschimmel echtergeensporen,zodatdeze schimmelziektezichin
de bewaarcel niet kanuitbreiden.
Eenderde,incidenteel voorkomende schimmel is Phomaexigua.Dezeschimmel is herkenbaar
aandonkerbruine plekken,meestalopdekopvandewortel.Wanneerdeworteloverlangs wordt
doorgesneden, iseen bruin-zwarte totzwarteverkleuring onder de aangetaste plek tezien,met
eenscherpegrenstussenziekengezondweefsel.IndebewaarcelgroeitPhomainalaangetaste
wortels zeer langzaam door. Verspreiding door sporen vindt niet plaats,hoogstens door direct
contact metanderewortels.
Tenslotte wordt de schimmel Botrytis cinereanogal eens in de bewaarcel aangetroffen. Op de
wortels(vaakbijdepunt)zittenlichtbruineplekken,overdektmeteenaanvankelijkwitenlatergrijs
schimmelpluis.Dezeschimmeliseentypischezwakteparasietenwordtheteerstaangetroffenop
plaatsenwaarwortelsdemeesteindrogingvertonen,zoalsbovenopdepalletkisten.Bijeengoede
vochtvoorziening isdeverspreiding vandeze schimmel beperkt.
Gewasbescherming. Om de wortels tijdens de bewaring te beschermen tegen bewaarziekten
kunnen met name verdachte partijen met een gewasbeschermingsmiddel worden behandeld,
voordat dezede bewaring ingaan.Deze bespuitingen kunnen plaats hebben op heteindvande
sorteerder of boxenvuller. Het is hierbij van essentieel belang dat de hele wortel met de
spuitvloeistof inaanraking komt.Tijdens devrijeval isdetoediening vaakoptimaal.

4. C0 2
Witlofwortels produceren zelfs bij 0°C nog rond de 500 liter koolzuurgas per ton per dag. In
koelcellendieonvoldoendemetbuitenluchtwordenververst,kanzichdankoolzuurgasophopen.
Gebleken is dat tijdens de bewaring het C02-gehalte van de lucht inde cel maximaal 2%mag
bedragen. Daarboven (tot 6% C0 2 ) treedt, hoewel de ontwikkeling van de spruit tijdens de
bewaring nog enigszins wordt geremd, bij het forceren van deze wortels een produktie- en
kwaliteitsverminderingop.Ookneemtdekansophetvormenvanzijspruitentoe.Inhetalgemeen
zal het C02-gehalte van de lucht in de cel echter niet boven de 1à2%stijgen,omdat meestal
voldoende lekken aanwezig zijn. In luchtdichte koelcellen moet een voorziening voor luchtverversing worden aangebracht met de mogelijkheid de celinhoud per etmaal zes tot acht keer te
verversen.
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5.Ethyleen
Witlofwortels produceren van nature waarschijnlijk zeer weinig ethyleen. Tijdens dé bewaring
kunnenwitlofwortels echter metethyleengas inaanraking komen wanneer deze inde buurtvan
andere Produktenzoals b.v.fruitzijnopgeslagen,diewelveel ethyleen produceren.Inhoeverre
ditnadelig isvoor hetforceerresultaat isnagegaandoorwitlofwortels tijdens debewaring bij0°C
gedurendetweemaandenbloottestellenaanverschillendeconcentratiesethyleen.Nabewaring
konaandewortels,zowelin-alsuitwendig,geenzichtbarenadeligeinvloedvanethyleenworden
vastgesteld. Het bewaarverlies was voor alle objecten nihil.Tussen de objecten werden geen
grote verschillen in lofkwaliteit waargenomen. Ook zogenaamde "roosjes" of andere kropafwijkingen kwamen nietvoor. Deresultaten vandit onderzoek tonenaandatwitlofwortels zonder
problemen in de nabijheid van bijvoorbeeld fruit kunnen worden bewaard, wanneer de temperatuurtenminste laagendetijdsduur beperkt is.

6.Vochtverlies
Zelfsbijeenrelatieveluchtvochtigheidvanongeveer97%zalhetproduktnaverloopvantijdteveel
vochtverliezen.Dedoordepartijoflangsdepalletkistcirculerendekoelluchtonttrektimmersook
bijdezehoge PVcontinuvochtaandewitlofwortels. Ditvocht slaat neerop hetkoude oppervlak
van de verdamper en wordt bij ontdooiing van de verdamper uit de cel afgevoerd. Bij een
bewaartemperatuurvan - 1 °Cisditvochtonttrekkendeeffectnogietsgroter.Omdatbijgewichtsverliezen boven de 5% al produktievermindering kan optreden, is het noodzakelijk de wortels
wekelijks te bevochtigen.Ditkanmetdetuinslang gebeuren ofdoor middelvaneen leiding met
sproeidoppen dieaanhet plafondzijn bevestigd.Inverband met de kansop bevriezing moeten
desproeidoppenaandeonderkantvandeleidingenzijnaangebracht.Hoeveelvochtmoetworden
toegediend,zalopervaringmoetenberusten.Door hettoepassen vaneennatkoelsysteem kan
constanteenhogerelatieveluchtvochtigheidindekoelcelwordengerealiseerd.Hierdoorkunnen
degewichtsverliezenvandewortelswordenbeperkt.Voorlangebewaringisditsysteemevenwel
nietgeschikt,omdathiermeegeenlagerebewaartemperatuur dan1,5°Ckanwordenbereikt.Het
uitdrogenvankistenistebeperkendoordezeaandebovenzijde metbijvoorbeeld nattejuteafte
dekken.

7.Wortels reinigenensorteren
Om de koelcel zo economisch mogelijk te gebruiken, is het zinvol dat te kleine wortels en
worteldelenbijhetinschurenuitdepartijwordengesorteerd.Tegelijkertijdkandaneenteveelaan
losse grondenbladrestenwordenverwijderd.Menmoetweloppassendatdewortels weerniet
te schoon worden. Aanhangende grondresten beschermen de wortels namelijk tegen het
uitdrogen.

8.Bewaring inkisten
Witlofwortels kunnen zowel los gestort als inkisten met goede resultaten worden bewaard.De
structuurvanhetbedrijf endegeschiktheid vandebestaandegebouwenspelen meestaleenrol
voor welk systeem wordt gekozen.Hetaantal bedrijven dat dewortels inkisten bewaart, neemt
steeds meer toe. Steeds meer bedrijven die op water trekken, beschikken over een heftruck.
Daardoorwordt eerder overgegaan op hetgebruik van palletkisten.
Ten opzichte van losgestorte opslag heeft bewaring in palletkisten enkele voordelen. Er kan
wordenvolstaanmeteendichte,vlakkevloerendewandenvandecelbehoevennietdrukvastte
zijn. Daar staat de aanschaf van palletkisten tegenover en er is een heftruck nodig voor het
transport.Tevens is bijdezeopslagmethode ca30%meer koelruimte nodigdan bij los gestorte
bewaring.Deextraopslagruimte kantendeleindehoogtewordengevondendoorhetplafondte
verhogentot5àbVz meter. Depalletkistendienenvanvoldoende spletenterbreedtevan20mm
te zijn voorzien. In verband met een goede koeling in het hart van de kist zijn de maximale
afmetingen 1,20x1,00x 1,00m(uitwendig,inclusief pallet).
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Erwordenookwelgrotereenkleinere kistengebruikt. Groterekisten hebben hetnadeeldathet
centrumvandekistwarmer blijftdandecellucht. Ditkomtdoor eenmindergoede afvoervande
ademhalingswarmtevandewortels.Kleinerekistenhebbenhetnadeeldatmeerwortelsdirectmet
decellucht inaanraking komen.Datlevert,indiengeen bevochtiging wordttoegepast, iets meer
uitdroging op.Afhankeljk vande plafondhoogte enkistconstructie kunnende kistenwel 6hoog
wordengestapeld.Teneindeeengoedeluchtcirculatiemogelijktemaken,moetlangsdewanden
eenvrije ruimtevan20cmworden aangehouden.Ooktussen derijenkisten moeteen bepaalde
luchtbeweging mogelijk zijn.Voor dezezogenaamde langsstroomkoeling dient erinde richting
van de uitstroomlucht van de verdamper 10 cm ruimte tussen de rijen palletkisten te worden
aangehouden,haaksdaarop5cm.Behalve koeling doorvrije luchtcirculatie kanerook gekoeld
worden meteenzgn.doorstroomluchtcirculatiedoordepalletkisten heen.Hiervoordient mente
beschikkenovereenzgn.drukkamer.Eenvoordeelvanditsysteemis,dathettemperatuurverschil
binnen eenkist minder groot is.

9.Losgestortebewaring
Dekoelcelmoetdaarvoorzijnvoorzienvaneenroostervloerofkanalen.Demaximale storthoogte
isca4m.Dewandendienendrukvasttezijn.Deverdamperwordtveelalaanhetplafondbevestigd,
zodatdekoelingvandeluchtbovenhetprodukt plaatsvindt.Metbehulpvaneenaparteventilator
wordt deze lucht dano.a.viade roostervloer door het produkt geperst. Menspreekt daarbijvan
doorstroomkoeling.Ineenkoelcel metdezevoorzieningen isook opslag inkistenmogelijk.Een
nadeel is, dat er ook warmte van de ventilator moet worden afgevoerd. De capaciteit van de
ventilatoren op de luchtkoeler kunnen dan evenwel worden gereduceerd tot 10 à 15 maal de
celinhoud.Door hetaanbrengenvaneenluchtaanvoeropening voordeventilator is het mogelijk
de ruimtezowel mechanisch als ook met buitenlucht tekoelen.

10.Benodigdebewaarruimte
Omdewortels goed tekunnen bewaren,dient mente beschikken over(een)goed geïsoleerde
koelcel(len).
— Dewortels kunnen31/2à4mhoogwordengestort.Bijeenstorthoogtevan4,0mkanongeveer
1700kgperm2vloeroppervlaktewordengeborgen.Hetgewichtvaneenm3wortels bedraagt400
à450kg.
- Kistenbewaring vraagt meer ruimte.Bij4hoog gestapelde kisten kan slechts 1250kg perm2
worden opgeslagen. Omeenzelfde capaciteit als bij losgestorte bewaring teverkrijgen,zal het
gebouw eengroterevloeroppervlakte of hogerezijwanden moeten krijgen.

11.Uitvoeringkoelcel
Bij het toepassen van mechanische koeling zal aan de isolatie van wanden, plafonds en
dakvlakkenhogeeisenmoetenwordengesteld,omdatverliezenvankoude hoge energiekosten
totgevolghebben.Detoetepassenisolatiematerialenmoetentussendampdoorgang remmende
lagen worden opgesloten. Hierdoor wordt condensatie van waterdamp in het isolatiemateriaal
voorkomen,hetgeenverminderingvandeisolatiewaardetotgevolgzouhebben.Dezedampremmende lagen kunnen o.a. bestaan uit zwaar pvc-folie, aluminiumfolie of zwaar gebitumineerd
papier. Ook zullen de deuren en luikenvan het gebouw goed moeten sluiten.Naden en kieren
mogenhierbijnietvoorkomen.Deinhoudmagnietgrotergemaaktwordendanstrikt noodzakelijk
isvoor de storthoogte enverwerking vanhet produkt.

12.Hetisoleren
Koelcellen moeten goed worden geïsoleerd. Gedurende de winter is dit noodzakelijk om
vorstschade te voorkomen. Bij hogere buitentemperaturen voorkomt de isolatie dat de temperatuur inde bewaarplaatsteveeloploopt.Hetisolerendvermogenvandebewaarplaats wordt
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uitgedrukt in K-waarde(W/m2 K).Deze waarde geeft aan hoeveel warmte inwatts door één m2
wand-,dak- ofvloeroppervlakte gaat bijeentemperatuurverschil van 1Kelvin(K).Hoe lager een
K-waarde, des te beter is de isolatie.
Geziendesteeds hogerwordendeenergieprijzenenkwaliteitseisenaanhetproduktverdienthet
aanbeveling omalstotaleK-waardevandekoelcel0,25W/m2Kaantehouden.DeK-waardevan
de geïsoleerde vloer kanop0,5worden gesteld.

13.Dampremmendelagen
Door dampremmende materialen of lagen aan te brengen wordt het transport van damp door
constructiestegengegaan.Wanneerdezeontbreken,kunnendeisolatiematerialenalsgevolgvan
condensatie nat worden. Dit heeft een sterke daling van de isolatiewaarde tot gevolg. Als
dampremmendelaagwordtveelalstaalplaatofaluminiumfoliegebruikt.Bijvloerisolatiewordtvaak
een goede pvc-folie toegepast. Het verdient aanbeveling om isolatiemateriaal te gebruiken dat
tweezijdig hiermee isvoorzien.

14.Wanden
Bijkistenbewaringhebbendewandenalleeneenisolerendefunctie.Wandenvankoelcellenvoor
losgestorte produkten hebben eendubbelefunctie.
—Indeeerste plaatsmoetenzedezijwaartsekrachtvanhetlosgestorte produkttoteen hoogte
van3'/2à4m weerstaan.
—In de tweede plaats hebben wanden een isolerende functie. Het opgeslagen produkt krijgt
daardoor beschermingtegentelagetemperaturen,dustegenvorstschade enooktegentehoge
temperaturen als gevolg van warmte-instraling. De energieverliezen kunnen door een goede
isolatie worden beperkt.
Uitvoering.Wanden van koelcellen moeten zorgvuldig worden uitgevoerd. Eenvoorbeeld van
eengoede wanduitvoering iso.a.:
— Stijlenmetaande binnenzijdeeensandwich constructie bestaande uitpolystyreenschuim of
polyurethaanschuim, tweezijdig voorzien van aluminium folie of staalplaat. Een goede isolatiewaardeverkrijgtmendoorgebruiktemakenvan15cmpolystyreenschuimof12cmpolyurethaanschuim. Bij polystyreenschuim is eenm3-gewichtvan minimaal20 kg gewenst.
Terbeschermingtegenweersinvloedenkan,voorzovernodig,aandebuitenzijdevanbovenstaande constructies nog een halfsteens muur of gevelplaat van staal, aluminium of asbestcement
worden aangebracht.

15. Isolatie
Dakenplafond.Inhetalgemeenwordenkoelcellenmeteenzadeldak uitgevoerd.Omdeinhoud
te beperken endeaanwezige ruimtezogoed mogelijk tebenutten kaneencombinatie vandakenplafondisolatiewordentoegepast.Bijlosgestorte bewaringismeestaleengeïsoleerd plafond
aan te bevelen. Gezien de oppervlakte en instraling van zonnewarmte moet aan de dak- en
plafondisolatie hogeeisenwordengesteld.Bijdak-enplafondisolatie kanmenkiezenuitdiverse
isolatiematerialen,zoals20cm polystyreenschuim of 15cm polyurethaanschuim.
Omisolatielekkenzoveelmogelijktebeperkenishetnoodzakelijk omdeisolatieniettussenmaar
onder de gordingen of spanten van het dak als plafond aante brengen. Doorgaande naden of
kieren kunnen met polyurethaan spuitschuimworden afgedicht.
Vloerendeuren.Hetverdient aanbeveling omook devloerenvankoelcellenteisoleren.Hierbij
kan gebruik gemaakt worden van 8 cm polystyreen of 6 cm polyurethaanschuim. Celdeuren
moetenwordenuitgevoerdalskoelhuisdeur. Meestalzijnditgoedgeïsoleerdeschuifdeuren,met
speciaalhang-ensluitwerk,dieingeslotentoestandmetrubberprofielentegendewandklemmen
en zo de opening volledig afsluiten. De minimale afmetingen kunnen op 3 x 3 meter worden
gesteld.
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16.Hetkoelsysteemendeinstallatie
Deinrichtingvaneen koelcel bestaat uitdevolgende onderdelen:
- koelapparatuur
- de ventilator
- het luchtverdeelsysteem
- besturingssystemen.
Dekoelinstallatie bestaat uitapparaten dieaandeenezijde koude opwekken enaande andere
zijde warmte produceren. De koude-opwekker noemt men de verdamper of luchtkoeler en de
warmteproducent de condensor. Tevens zijn bij een koelinstallatie een compressor en een
regelorgaan aanwezig,die hetdrukverschil regelenvande inhetsysteem aanwezige damp,het
vloeibare ennietverdampende koelmedium. Ditverdampenvanhet koelmedium vindt plaats in
de luchtkoeler, waarna deze door de compressor wordt afgezogen (de zgn.warmtepomp) en
gecomprimeerd. De gecomprimeerde damp wordt daarna door lucht of water afgekoeld in de
condensor engaat hierdoor condenseren,zodat weer vloeistof beschikbaar komt.
Alskoelmediumvoordeinstallatiewordtmeestaleenfluorkoolwaterstof,zoalsfreon,ofammoniak
gebruikt.Behalvedeluchtkoelerwordenalleonderdelenvandekoelinstallatie ineenmachinekamerondergebracht.Inhetalgemeenwordtdeluchtkoeler bovenindekoelcelopgehangen.Deze
is met(een)aparteventilatoren)uitgerust, die de lucht boven het produkt metde luchtkoeler in
aanrakingbrengtwaardoordezeafkoelt.Decapaciteitvandezeventilatoren)moetinstaatzijnom
de celinhoud per uur40 keerteverversen.Onder deze hooggeplaatste luchtkoelers wordt een
lekbakmetwaterafvoergemonteerd.Dezeisnodigomhetwaterdattijdenshetontdooienvande
rijp op de luchtkoeler ontstaat, afte voeren.Een regelmatige ontdooiing is noodzakelijk om de
luchtkoeler goed te laten functioneren. Het ontdooien geschiedt veelal d.m.v. elektrische
elementendietussendelamellenvandeverdamperzijnaangebracht.Ookdelekbakenafvoerpijp
worden elektrisch verwarmd om bevriezing tevoorkomen.Deontdooiperioden kunnen worden
geregeld door eentijdklok. Dezezaleveneens door eencontact de koelinstallatie uitschakelen.

17.Decapaciteitvandekoelmachine
Decapaciteitvandeinstallatieiszondermeermoeilijkaantegeven,daardezeo.a.vandevolgende
factoren afhankelijk is:
- de afmetingenvande koelcel
- de isolatie
- de gewenste opslagtemperatuur
- de buitentemperatuur tijdens het inkoelen
- de inbrengtijd indagen
- de gewenste inkoeltijd indagen
- dewarmteproduktievanhet produkt ende ingebruik zijnde elektromotoren
- de soortelijke warmte(s.w.)vanhet produkt.
Bovenstaande gegevens moeten dus bekend zijn, alvorens een capaciteitsberekening kan
wordenopgesteld.Vooralde inkoeltijd heeft hierbijeengrote invloed.Eenkorte inkoeltijdvraagt
eengroterecapaciteit.Alsdegewenstetemperatuureenmaalisbereikt,zalverdermeteenlagere
capaciteit kunnen worden volstaan.Globaal kan bij het bepalen van de koelcapaciteit de norm
175-225W/tonwordengehanteerd.Behalveeenkoelend effect hebben koelinstallaties ook een
drogend effect op het produkt. Dit kan enigszins worden beperkt door een installatie met
voldoende capaciteit te kiezen. Daarnaast moet de luchtkoeler zo zijn uitgevoerd, dat deze de
koude produceert bij een zo klein mogelijk temperatuursverschil tussen de cellucht en het
koelmiddel.Dittemperatuursverschil (tv)magniet meer dan6°C bedragen.

18.Ventilatiesystemen
Bij losgestorte bewaring is er sprake van doorstroomkoeling. De lucht wordt door het produkt
gestuurd, waardoor de wortels door de doorstromende lucht worden afgekoeld. De meeste
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bewaarruimten zijn uitgerust met een "persend" systeem. Hierbij wordt de lucht via een kanalensysteem van onderen uit door de partij geblazen. De storthoogte is beperkt tot 3,5 à5 m.
Daarmee worden goede resultaten verkregen, behalve echter direct boven de luchtkanalen en
roosters. Dewortels drogen bijeen lange opslagperiode daarteveel uit.
Het is moeilijk om die wortels boven de roosters en kanalen te bevochtigen. Een aantal telers
hebben dit systeem dan ook gewijzigd ener een "zuigend"ventilatiesysteem vangemaakt. De
ventilatie wordt omgekeerd, waardoor de lucht van boven het produkt naar beneden wordt
gezogen. Nu krijgen de bovenste wortels met uitdroging te maken. Deze zijn echter goed te
controleren ente bevochtigen.Uitval kanzotot een minimum worden beperkt.

19.Deventilator
Deventilatordienteencapaciteittehebbenvan50m3luchtperuurperm3produktbijeenstatische
druk van 150Pa(15mmwaterkolom).
- Vooreenbewaarruimtevanb.v.5x12misbijeenstorthoogtevan4,0mdaneenventilatornodig
die 5x 12x4,0x50 = 12.000m3lucht peruur levert bij 150Pa.Algemeenwordenvoordit doel
axiaal-ofschroefventilatorenmeteentoerentalvancirca1400omwentelingenperminuutgebruikt.
- Geziendebelangrijkefunctievandeventilator indebewaarplaats,moetmentenaanzienvan
dekeuzezeerkritischzijn.Omzekertezijnvaneengoedeventilator ishetsterkaantebevelenom
deze keuzete maken uitventilatoren waarvaneen recent IMAG-beproevingsrapport bestaat.
- Ventilatoren moeten zodanig worden opgesteld, dat ze rechtstreeks koude lucht uit de
verdamperkunnenaanzuigen.Ookmoetdemogelijkheidaanwezigzijnomgeschikte buitenlucht
teventileren.

20.Het luchtverdeelsysteem vooreenlosgestort produkt
Het luchtverdeelsysteem dient om de lucht gelijkmatig door het produkt te verdelen. Het
luchtverdeelsysteem kan bestaan uit een volledige roostervloer of uit ondergrondse resp.
bovengrondse ventilatiekanalen. De afmetingen van het luchtverdeelsysteem moeten,om een
regelmatige luchtverdeling inhetkanaalteverkrijgen,aangepast zijnaande ventilatorcapaciteit.
Bijluchtsnelhedenlagerdan6mpersecondekunnendeafmetingenvandeventilatiekanalenover
de gehele lengte dezelfde zijn. Bij toepassing van ondergrondse ventilatiesystemen is het niet
zinvol om hogere luchtsnelheden toete passen dan6mper seconde.
- In permanente cellen verdient een ondergronds luchtverdeelsysteem sterk de voorkeur in
verband methet beter engemakkelijker kunnentoepassenvanvul-enlossystemen. Bovendien
neemt hetgeen opslagruimte inbeslag.
- Bij het toepassen van ondergrondse kanalen wordt een kanaalafstand van 2,50 m h.o.h.
aanbevolen. De kanalen worden bij voorkeur afgedekt met betonnen roosterplaten waarin
voldoende ventilatiespleten ter breedte van20 mmzijn aangebracht. Detotale oppervlakte van
dezeventilatiespletenmoet3maalzogrootwordengemaaktalsdeberekende kanaaldoorsnede.
Bij roostervloeren worden deze spleten regelmatig over de gehele oppervlakte van de vloer
verdeeld.Omdekanalenonderderoostervloerentekunnenreinigen,moet hierbijeen minimum
diepte van50cmwordenaangehouden.
- Bij het gebruik vanvorkheftrucks en kipwagens moet men bij de constructie vanvloeren en
wanden rekening houden meteenwiellastvan4000kgenvoorvrachtauto's op5500kgper stel
dubbellucht banden.
- Bovengrondse houtenofstalenkanalenwordenmetnametoegepast bijtijdelijke bewaringen
daar waar ondergrondse ventilatiekanalen moeilijk of alleen met hoge kosten zijn te maken.
Bovengrondse kanalen vormen obstakels bij het vullen en legen van de bewaarplaats. In de
praktijkwordendeafmetingenvanhetbovengrondse luchtkanaalzoveelmogelijk beperkt.Hierin
worden dan hogere luchtsnelheden ( > 6 m/s) toegelaten. Een goede luchtverdeling is hierbij
alleenmogelijk indiendezekanalengoedaflopendwordengedimensioneerd.Voorhetverkrijgen
vaneengoede luchtverdeling moetendeze kanalenaandebinnenkant zoglad mogelijk worden
uitgevoerd.
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21. Kanaalafmetingen
Vooreenjuiste berekeningvandedoorsnedevanhetventilatiekanaal geldtdevolgendeformule:
capaciteit ventilator/h-doorsnede kanaal inmz
6x3600
Voorbeeld:wanneerdeberekendeventilatiecapaciteit 12.000m3luchtperuurper150Pamoetzijn,
zalmenalsdoorsnede vanhetventilatiesysteem moetennemen:
12.000 = 0,55m2
21.600
Bijeen luchtverdeelsysteem met perventilator éénkanaalwordt het kanaal netto74x74cm.
Bijtoepassingvaneenroostervloer kandaarbijoverdegeheleceloppervlakte eendieptevan50
cmworden aangehouden.

22.Besturingvande koelinstallatie
Voor de besturingvaneen koelinstallatie wordtveelalvanthermostaten gebruik gemaakt. Deze
thermostaten dienen zodanig in een regelkast te worden geplaatst, dat de bediening ervan
gemakkelijk kangeschieden.
Bijhetin-enuitschakelenvandekoelinstallatiekaneenregelthermostaatwordenbenut,voorzien
vandifferentie-mogelijkheid.Daarbijkanderegelthermostaatopdegewenstebewaartemperatuur
worden ingesteld. Met de differentie-mogelijkheid kan de grootst toelaatbare temperatuurafwijkingonderdeingestelde bewaartemperatuurwordenaangegeven.Hiermeewordt bereikt,dat
de installatie bij kleinetemperatuursverschillenniet steeds schakelt.
Ook is er nog een zgn. waakthermostaat noodzakelijk, waarmee het produkt bij onvoorziene
omstandigheden altijdtegentelagetemperaturen wordt beveiligd.
Watdeplaatsvandevoelersvandezebeidethermostaten betreft,iserverschiltussen bewaring
als losgestort produkt en bewaring in kisten. Zo verdient het aanbeveling om bij losgestorte
bewaring devoelervanderegelthermostaat bovenin het produkt teplaatsen.Bij kistenbewaring
is de luchtstroom aan de zuigzijde van de luchtkoeler de plaats die hiervoor het meest in
aanmerkingkomt.Devoelervandewaakthermostaat dientmenbijlosgestorte bewaringmeteen
perssysteem in het ventilatiekanaal en met een zuigsysteem in de luchtstroom vanuit de
luchtkoeler boven het produkt aan te brengen. Ook bij kistenbewaring kan de voeler van de
waakthermostaat indezegekoeldeluchtstroomwordengeplaatst.Metgenoemde regelmogelijkheden wordt bereikt, dat als de temperatuur van het produkt of de omringende lucht stijgt, de
koelinstallatie en ventilatoren worden ingeschakeld. Als de gewenste bewaartemperatuur tot
stand is gekomen,wordt de hele installatie weer uitgeschakeld.
Welblijft,metnamebijbewaring inkisten,eenbepaalde luchtcirculatiegewenst.Daarvoor iseen
luchtcapaciteitvan10à15keerdecelinhoudperuurvoldoende.Ditkanwordengerealiseerddoor
constant éénofenkeleventilatoren vande luchtkoeler constant te latendraaien.
Het is gewenst om dewitlofwortelen nade oogst zosnel mogelijk op de gewenste bewaartemperatuur te brengen.Veelal wordt met een inkoeltijd van een week rekening gehouden. Nahet
inkoelenkanhetaantaldraaiurenvandeventilatorengeleidelijkwordenteruggebracht. Gestreefd
moet worden om het aantal draaiuren zoveel mogelijk te beperken. Ook moeten de voor de
produktventilatie benodigde ventilatoren bij losgestorte bewaring alleendraaienals de koelmachineisingeschakeld.Metbehulpvaneentijdklokkanvangoedkopestroomurengebruikworden
gemaakt.

23.Temperatuurscontrole
Eengoede bewaring isalleenmogelijk indien menbeschikt overeengoede mogelijkheid omde
temperatuurgemakkelijktekunnencontroleren.Zoishetgewenst,datmensteedsdetemperatuur
van de lucht, zowel aan de zuig- als perszijde van de luchtkoeler, kent. Bovendien zal de
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temperatuur op diverse plaatsen boven en onder in het produkt moeten kunnen worden
opgenomen. Deze temperatuurscontrole is mogelijk indien men beschikt over elektronische
meetapparatuur,waaropeenaantaltemperatuurvoelers kunnenwordenaangesloten.Veelalkan
de temperatuur digitaal worden afgelezen. Een groot aantal fabrikaten is momenteel voor een
redelijke prijs verkrijgbaar.

24.Bewaarkostenvanwitlofwortels
Debouwkostenvaneenkoelcelzijnvaneengrootaantalfactoren,zoalsdeafmetingen,uitvoering,
bodemgesteldheid,enz.afhankelijk.Globaalkunnendezezonder heiwerk op ƒ 600,-tot ƒ 800,/m 2 worden gesteld.Perton produkt betekent dit caƒ 350,-.
Voor deaanschafvaneenkoelinstallatie metde nodige meet-enregelapparatuur dient meteen
investeringvanƒ 400,-/tonrekeningtewordengehouden.Bewaarkistenmeteeninhoudvan1 m3
worden voor ƒ 150,- inde handel gebracht.
Jaarlijkse kostenbijeenbewaarperiodevan4maanden:
- rente,afschrijving enonderhoud:gemiddeld 17%vanƒ 750,- = ƒ 127,50/ton = 12,75ct/kg
- energie'igedurendeafkoelperiode30dagen(1,65kW/ton/dag) = 15ct/kg;bewaarperiode90
dagen(1,10kW/ton/dag) = 3ct/kg; totaal 17,25 ct/kg;
- bij bewaring ineigen kisten;vaste kosten20%van ƒ 300,- = ƒ 60,-/ton;
- bij bewaring ingehuurde kisten:bijv.huur ƒ 6,- + ƒ 2,-/maand/kist; perton2xƒ 14,- = ƒ
28,- = 2,8 ct/kg

1
'uitgaandevaneenkW-prijs ad ƒ 0,30
kosten excl. BTW,arbeid,gewichtsverliezen,enz.
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