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1.

Inleiding

Bijdewitloftrek treden onregelmatig enonvoorspelbaar problemen op met betrekking tot de
kwaliteitvan de krop. Recent isgrote schadegeleden door het optreden van roodverkleuring.
Eerder zijn problemen met bruine pit, lange pit en losheid of lengte van de krop gesignaleerd.
Desteedsterugkerende afwijkingen vande gewenste kwaliteit zijn redentot zorg,zeker nu
de markt geengroei meer vertoont, ensteedssterker de nadruk ligt op kwaliteit.
Deverbetering van dewitloftrek over de afgelopen decennia isvooral gestuurdvanuit de
praktijk, hierin sterk ondersteund door het praktijkonderzoek. Veelvan de kwantitatieve en
kwalitatieve verbeteringen in de produktie zijn gebaseerd opempirischvastgestelde relaties
en betreffen zowel effecten via deteelt, de bewaarcondities alsdetrekomstandigheden.
Zodra zich bijzondere situaties voordoen,die niet in beschouwing genomen zijn bij devaststellingvande empirische relaties, kunnen onvoorziene afwijkingen optreden. BijhetCABODLO(nuAB-DLO) iseen aanzet gegeventot een betere onderbouwing van de optimalisering
vanteelt, bewaring entrek door defysiologische processen,dietijdens koude bewaring en het
forceren optreden inwortel en krop, in kaartte brengen. Eengoed inzicht in de beschikbare
kennis enwijze waarop de praktijk gebruik maakt vande mogelijkheden de forceercondities
aante passenvoor hetvermijden van eenkwalitatief slechtforceerresultaat bij eenzo gering
mogelijk verlies aan produktievermogenontbreekt grotendeels.
Daarom bestond dewens een inventarisatie uit te voerenvan bestaande experimentele
gegevens,algemene (fundamentele en praktijk-)kennis, hiaten hierin,ende knelpunten bij
interpretatie en implementatie hiervan inde praktijk. Hoewel de behoefte aan deze inventarisatie met namevoortkwam uit de recente problemen met roodverkleuring werd hetwenselijk geacht de inventarisatie te verbreden tot meer algemene aspecten van kwaliteitsafwijkingen die onregelmatig en onvoorspelbaar optreden.
Naast roodverkleuring isdaarom in deverkenning van de praktijksituatie aandacht gegeven
aande ervaring en kennis over het optreden van bruinrand,het doorschieten van de pit
(schot),en het optreden van bruine pit, lagetemperatuurbederf en 'point noir' en de manier
waarop deze correleren met elkaar of met de rassenkeuze,teelt- enforceercondities. Door een
aantal interviews met telers (ledenvan de NTS-witlofcommissie),deskundigen uit veredeling
enafzetkanaal (CBT)en onderzoekers in Nederland, België enFrankrijk, isgeprobeerd een
beeldte vormen van de omstandigheden waarin de kansenop het ontstaan van kwaliteitsproblemen het grootst zijn.Aandacht ishierbij gegeven aanteelt- en forceergegevens, de
wijze waarop dezeworden geregistreerd,en detoegankelijkheid en betrouwbaarheid voor
het hier beoogde doel.
Inde literatuurverkenningen isdeaandacht primair uitgegaan naar roodverkleuring en
bruinrand, gevolgd door de hiermee gecorreleerde pitgroei en het optreden van bruinverkleuringen in de pit. Eriseen inventarisatie gemaakt van de kennis die beschikbaar isover
het optreden envoorkómen vanfysiogene afwijkingen alsbovenbedoeld,en de relatie met
fundamentele fysiologische kennis over effecten van de mineralenvoorziening en-huishouding in dewortel en krop tijdens deteelt entijdens hetforceren.Aanwijzingen voor
kwaliteitseisen die aan het uitgangsmateriaal (wortel) of teeltomstandigheden moeten wordengesteld hebben daarbij speciale aandacht gekregen.Ook isgezocht naar aanwijzingen
voor eventuele grenswaarden voor mineralengehalte en andere meetbare eigenschappen.
Erisbovendien een beeld gevormd van de resultaten van het praktijkonderzoek, deverkenningen in de praktijk, en dewijzewaarop deze corresponderen met fysiologische gegevens.

Het doelvan dit onderzoek wasomvastte stellen of
(1) bestaande kennis eenconclusie met betrekking tot deoorzaak van de verschillende
vormen vanfysiogene kwaliteitsafwijkingen toelaat;
(2) het praktijkonderzoek op de bestaande kennisvoort kan bouwen;
(3) de praktijk er nu almee kanwerken aan probleembeheersing;
(4) of enwelk type aanvullend toepassingsgericht verdiepend onderzoek nodig is.
Het indit rapport beschreven inventariserend onderzoek isuitgevoerd op het AB-DLOen werd
gefinancierd door de afdeling Groententeelt van het Landbouwschap. Het onderzoek heeft in
belangrijke mate gesteund op de bij het PAGV bestaande ervaring met het praktijkonderzoek.
Deenthousiaste en openhartige medewerking van G.van Kruistum (PAGV),R.Sarrazijn (POVLT),
A. Limami (INRA),F.Meddens en K. Helderman (NunhemsZaden), P.Degreef (CBT),A.Ton(PGF)
en de ledenvan de NTS-witlofcommissie,met name J.vanArendonk, G Logtenberg, R.Spruit,
J.Gerardts en B.van Gils,isvan groot belang geweest voor hetverkrijgen van eenvolledig beeld
van de in de praktijk en het praktijkonderzoek bestaande kennis en ervaring met betrekking tot
defysiologische kwaliteitsafwijkingen bij witlof.

2.

Inventarisatie van literatuur

2.1.

Roodverkleuring

Roodverkleuringvan de krop iseenverschijnsel dat meestal binnen enkele dagen nade oogst
vande krop optreedt, maar het kanook al bij deoogst zichtbaar zijn. Inde bladeren ontstaan
rode ingezonken plekjes in het nerfgedeelte van het blad, die later bruin kunnen verkleuren
(Van Kruistum & Embrechts, 1994).
Erzijn van deze rode plekken,die zich hoofdzakelijk in de basale helft van het blad bevinden,
twee verschillende vormen te onderscheiden,die respectievelijk bij de late en devroege trek
optreden. Roodverkleuring levert de meeste problemen op nahet forceren in de late periode
van het seizoen,de latetrek en in mindere mate inde middenvroege trek. Indeze periode
begint roodverkleuring (inwendig rood) in dewat meer naar binnen gelegen bladeren van de
krop entreedt later ook in de buitenste bladeren op (anon., 1993f;Van Kruistum & Embrechts,
1994).Deze rode plekken beginnen alsstippen die zich later tot vlekken uitbreiden, enbevinden zichduidelijk aan de bovenzijde van het blad, d.w.z. de kant die bij de krop naar binnen gekeerd is.Ze bevinden zichvrijwel zonder uitzondering inde basale helft van het blad,
maar zijnwel over degehele breedte ervan verspreid met eenwat hogere concentratie rond
de bladnerven.Behalvetijdens de latetrek komt roodverkleuring ook, in mindere mate,voor
tijdens de helevroege trek. Indeze periode zijn dediffuse rodevlekken (uitwendig rood)
echter langwerpig vanvorm en lopen inde lengterichting invooral de basale helft, maarsoms
ook wat meer naar detop,van nujuist de buitenste bladerenvande krop (anon., 1993f).Deze
langwerpige plekken bevinden zichbinnen in het blad, geconcentreerd rond de nerven en op
het oog wat meer naar de onderzijde van het blad, d.w.z. de kant die van de krop af gericht is.
Hoewel dit fenomeen over het algemeen in de buitenste lagenvande krop optreedt, kan
roodverkleuring bij de late trek ook wel inver naar binnen gelegen bladeren voorkomen, tot
in het hart vande krop (Den Outer, 1993).Aangezien de rode plekken bij de latetrek aande
bovenkant vande bladeren gelokaliseerd zijn enin eerste instantie nog niet in de buitenste
bladeren, isroodverkleuring niet direct bij intacte kroppen waar te nemen.Pasnaeen langere
bewaring van de kroppen,wanneer de rode plekken groter en intenser worden, is roodverkleuring door de bladeren heenook aan de buitenkant vande krop te zien.
In het algemeen ismen van mening dat het optreden van roodverkleuring een gevolg isvan
het knappen van melksapvatenen dat het directverband houdt met desnelle groeifase van
de krop aan het eindevan detrek (Bosma, 1992;Van Kruistum &Biesheuvel, 1992;Van den
Broek & Dekker, 1993; Den Outer, 1993;anon.,1993f).Tijdensdetweede helft van detrek
treedt voornamelijk strekkingsgroei op,waarbij eengrote wateropname plaats heeft. Indeze
groeifase neemt vooral de pit- en bladlengte toe endaarmee ook de kroplengte. Het istijdens
deze sterke lengtegroei dat, alsgevolg van degrote wateropname door decellen,de kans op
het knappenvan zwakke celwanden het grootst is.Volgens DenOuter isde wateropname
tijdens desnelle groei groter in de melksapvaten dan in de parenchymcellen van het mesofyl.
Deze grote wateropname kan een hogeturgordruk veroorzaken in de melksapvaten,als
gevolg waarvan deze plaatselijk kunnen gaan scheuren.Het kanechter ook zijn datjuist de
onbalans indeturgordruk tussende melksapvaten en het mesofyl daar de oorzaak van is(Den
Outer, 1993).Inplaatsvan een hogeturgordruk of eenonbalans in deturgordruk tussen
weefselswordt bij onderzoek insladefluctuaties inturgordruk in de melksapvaten als

oorzaak voor het scheuren aangegeven (Titulaer &Van Kruistum, 1991):de latex-druk neemt
af bij waterstress alsgevolg van uitdrogen vande grond en neemt bij bevochtigen van de
grond weer toe,maar tot een niveau hoger dan voor de waterstress.Volgens DenOuter is het
echter vrijwel zeker dat zulke fluctuaties bijwitlof niet voorkomen,daar de plant groeit op
een hydroponisch systeem.Datsluit echter niet uit dat wel fluctuaties in deturgordruk van de
melksapvaten zouden kunnen ontstaan,wanneer devoedingsoplossing niet continu geregeld
wordt, maar om de zoveel dagen wordt aangevuld metvoedingszouten. Het scheurenvan de
melksapvaten kantevens mechanisch van aard zijn, wanneer de celwanden van de melksapvaten, net alsdode vaatwanden, niet instaat zouden zijn degrote strekking tijdens de snelle
groei van de kropte doorstaan.Andere factoren die deoorzaak kunnen zijn voor, of die bij
kunnen dragen aan het scheurenvan melksapvaten zijn zwakke plekken in decelwanden en
membraaninstabiliteit (De Proft et al., 1991).Deplaatselijke desintegratie vande celwanden
kanveroorzaakt worden door de afbraak van pectine,wat gerelateerd isaan eencalciumdeficiëntie, evenals plasmamembraan-instabiliteit (Kirkby & Pilbeam, 1984;DenOuter, 1989,
1993;).
Wanneer melksapvaten barsten valt deturgordruk weg en kan het cytosol,waarin zich de
latex bevindt, inde intercellulaire ruimten stromen.
Erwordt vanuit gegaan dat roodverkleuring optreedt door oxydatie van in de latex aanwezige
stoffen (Jolivet et al., 1988;DenOuter, 1993;Van Kruistum, 1993;Van Kruistum & Embrechts,
1994;).Deverkleuringsverschijnselen zouden ontstaan door oxydatievanfenolen door
(poly)fenoloxydasen (Kirkby &Pilbeam, 1984;Jolivet efal., 1988).Mohamed-Yasseen en
Splittstoesser (1990b)vinden grote hoeveelheden fenolen in het bladweefsel vanwitlof, maar
echter niets inde latex.Wel treffen zij drietypen fenoloxydasen,evenals Peroxydase, in de
latex aan.Peroxydase zou ook in staat zijn fenolen te oxyderen.Dit kan betekenen dat deze
enzymen in het,door het scheurenvan melksapvaten vrijgekomen, latex de fenolen in het
omliggende weefsel oxyderen, in plaatsvan andersom.Fenolen bevinden zich indecelwanden en hoofdzakelijk in devacuolenvancellen,wat betekent dat fenoloxydatie zonder
destructie vandecellen,defenolen indecelwanden zou moeten betreffen. Inde latex van
planten met gelede melksapvaten,waaronder ook witlof, isechter cellulase aangetroffen
(Sheldrake, 1969),zodat de mogelijkheid van desintegratie vanweefsel in de omgeving van de
melksapvaten en het daarbijvrijkomen vanvacuolaire fenolen niet uitgesloten kanworden.
Bijwitlof komen de meestefenolen voor in het parenchymatischeweefsel enslechts20 % in
de nerven (Goupy et al., 1990),terwijl melksapvatenjuist in de nerven gelokaliseerd zijn,
vooral in de buitenste periferie van het primaire floëem en in mindere mate in het secundaire
floëem (Vertrees & Mahlberg, 1978;DenOuter, 1993).Slechts in enkele gevallen lopen
melksapvaten vanuit de nerven naar het mesofyl in deonderkant van het blad, soms helemaal
t o t deepidermis, maar dezezijnvolgens DenOuter nooit gescheurd (1993).Hij heeft echter
waargenomen dat latex vanuit de melksapvaten in deomliggende vaatbundelschede-cellen
drong, door plaatselijke enzymatische afbraak van decelwanden,vervolgens in de daaronder
gelegen intercellulaire ruimten van het mesofyl en in de daarin gelegen parenchymcellen zelf.
Oxydatievande daar aanwezige fenolen zou de roodverkleuring veroorzaken. Dit verklaart
de in de lengterichting van het blad lopende langwerpige rode plekken die optreden tijdens
devroegetrek, aangezien die zichaande onderzijde van de nerven in het blad bevinden, daar
waar ook de melksapvaten lopen.Eenander verhaal isechter het optreden van roodverkleuring inde latetrekperiode,wanneer geen langwerpige diffuse roodverkleuring maar
rode puntjes ontstaan.Dezepuntjes bevindenzichaande bovenzijdevan het blad .Ook
wanneer de puntjes later uitgroeien tot vlekken zijn die nog steeds beperkt tot de bovenzijde

Deduidelijkbegrensde, ingezonken,donkerrodestippen die DenOuteraandeonderkant vanhet blad waarneemt
(3008),zijn waarschijnlijkuitingsvormen vanlagetemperatuurbederf (LTB;ziealdaar).

van het blad, maar zijn danwel door het blad heen aan deonderkant zichtbaar. Inde bovenzijde van het blad komen echter geen melksapvatenvoor, zodat het niet direct waarschijnlijk
isdat de roodverkleuring inde latetrek wordt veroorzaakt door het scheurenvan melksapvaten. Het kandaarom nog wel te maken hebben met deoxydatie van inde parenchymcellen
aanwezige fenolen,waarbij dedesintegratie vandezecellen dan door iets anders veroorzaakt
moet zijn.
Hetoptreden vandezeenzymatische verkleuring isdushet gevolg van het samenkomen van
fenolen en devoor deoxydatie verantwoordelijke enzymen,door het kapotgaan van decellen. Inonderzoek aanandijvie,dat tot dezelfde familie behoort alswitlof (Cichorium), bleek
het gehalte aan bepaalde fenolen (caffeoyl-derivaten) groter te zijn ingeëtioleerde planten
dan inde gewoon in het licht groeiende planten (Goupy et al., 1990).Inde geëtioleerde
planten traden insterkere mate enzymatische verkleuringen op,wat te wijten zou zijn aan de
het feit dat caffeoyl-derivaten een beter substraatvoor polyfenoloxydasen vormen dan andere
fenolen, zoalsflavonolen.
Verkleuring door oxydatie vanfenolen treedt bijvele andere groenten en bij fruit op, zonder
dat die in het bezit zijnvan melksapvaten. Hetenige verschilvanwat er in deze 'iteratuur
gemeld wordt over deverkleuringen ten gevolge vanfenoloxydatie isdat hetvrijwel zonder
uitzondering bruinverkleuring betreft.Volgens DenOuter wordt door fenoloxydatie een
melanine-achtigestof gevormd met roodbruine kleur, waarbij hijverwijst naar Kirkby &
Pilbeam (1984) enJolivet et al. (1988),maar in deze literatuur kan ik dat niet terugvinden.
Het isnatuurlijk goed mogelijk dat de roodverkleuring bijwitlof eentussenstadium is,maar in
de praktijk wordt over het algemeenweinig bruinverkleuring van de rode plekken waargenomen.Wel vindt het optreden van blauwverkleuring bij aardappelen,door oxydatie van
fenolen (met nametyrosine) tot mélanine, plaatsvia een roodgekleurd tussenprodukt (Van
Ittersum &VanSchaik, 1993).Indeze reactieworden niet allestappen door hetzelfde enzym
gekatalyseerd (alleende eerstestappendoor fenoloxydasen),wat kan betekenen dat in het
gevalvan roodverkleuring bijwitlof niet alle enzymen aanwezig zijn om bruinverkleuring te
doen ontstaan,of dat de omgevingsfactoren in het weefsel verdere omzetting verhinderen.
Het isook mogelijk dat de kleur vandedoor fenoloxydatie gevormde stoffen afhankelijk is
van bv.de pHvan deomgeving, zoalsdat bij anthocyanen het geval is(Mazza & Miniati,
1993).
Indien de roodverkleuring indevroegetrek eengevolg isvan het knappen van melksapvaten
en in de latetrek eengevolg van het kapotgaan vancelwanden in het parenchym,dan kan in
beide gevallen nogwel de oorzaak liggen inde grote wateropname aan het einde van de
trek. Decelwanden vande melksapvaten,danwel van de parenchymcellen kunnen door de
grote strekkingsgroei breken opverzwakte plekken.Erkan lokaal eencalciumdeficiëntie zijn
ontstaan,waardoor decelwanden worden verzwakt (Kirkby &Pilbeam, 1984). Hetcalciumtransport isvooral in het beginvandetrek zeer gering (Limami & Lamaze, 1991; Fouldrin
et al., 1993;Reerink, 1993),zodat met name de indie periode aangelegde celwanden
verzwakt zouden kunnen zijn. Deroodverkleuring treedt dan ook in de latetrek uitsluitend en
ook indevroegetrek hoofdzakelijk op in de basale,d.w.z. deoudste, helft van het blad.
Eenandere mogelijke oorzaak voor hetoptreden van roodverkleuring iseen kaliumdeficiëntie. Dit lijkt ineerste instantie integenspraak ismet de hiervoor genoemde calciumdeficiëntie, maar dat hoeft in het geheel niet hetgevalte zijn. Eencalciumtekort treedt vooral
op in het begin vandetrek, wanneer veelceldeling plaatsvindt en nieuwe celwanden worden
aangemaakt. Degevolgen van de hierdoor verzwakte celwanden worden echter pas zichtbaar
bij decelstrekking,d.w.z. aan het eindevandetrek. Kalium speelt een belangrijke rol bij de
waterhuishouding, ende kaliumbehoefte bij planten iserg groot wanneer er celstrekking, en
dusveelwateropname plaatsvindt. Eenkaliumtekort treedt dan ook vooral op aan het einde

van detrek. Kalium speelt bovendien een rol in deelasticiteit vandecelwanden (Marschner,
1986;Van Ittersum &Van Schaik, 1993;)en heeft invloed op deenzymactiviteit en organischestofgehalte,waardoor bij deficiëntie necroses kunnen ontstaan.Bijaardappel nemen verkleuringsverschijnselen toe, door eenverlaagd citroenzuur- enverhoogd chlorogeenzuurgehalte (fenol),en eenverhoogde polyfenoloxydase-activiteit, alsgevolg van eentekort aan
kalium (Van Ittersum &Van Schaik, 1993;Marschner, 1986). Bijeentekort in de bladeren vindt
translocatie van kalium uit oudere delen plaats,wat eveneens zou kunnen verklaren waarom
roodverkleuring in de basale delen van de oudste bladeren optreedt.
Inpublikaties indevaktijdschriften wordt voor het voorkomen van roodverkleuring dan ook
aande praktijk alseenvan de adviezen gegeven om bij de trek het kaliumgehalte van de
voedingsoplossing te verhogen (Degreef, 1994), maar meestal wordt aangeraden om pas
halverwege detrek het kaliumgehalte te verhogen entegelijkertijd hetcalciumgehalte te
verlagen (Roelands, 1994;anon., 1994).Dit advieswordt gegeven naar aanleiding van de
bevindingen van Sarrazijn et al., die door metingen aan de 'klassieke' voedingsoplossing
(Nutriflora T+calciumnitraat)tijdens detrek constateerde dat kaliumvolledig opgebruikt
werd en dat alna 12dagen forceren eentekort aan kalium ontstond,terwijl een accumulatie
vancalcium optrad (anon., 1993e, 1993f). Door vervolgens na 12dagen het kaliumgehalte van
devoedingsoplossing te verhogen van 8naar 12mmol en tegelijkertijd het calciumgehalte te
verlagen van4naar 2mmol,werd in het geoogste lof geen roodverkleuring aangetroffen,
ook niet naeenweek uitstalling bij 12°C.Van Kruistum et al. vinden ook dat kalium-i.p.v.
calciumnitraatvoedingtijdens detrek het optreden van roodverkleuring aanzienlijk
vermindert, maar in hun experimenten komt naar voren dat het kaliumgehalte van een
voedingsschema alsdie van het PAGV hoog genoeg isen evenveel reductievan roodverkleuring oplevert alseen kaliumnitraatoplossing, zodat eenverdere kaliumverhoging tijdens
detrek dan ook niet nodig is(Van Kruistum & Biesheuvel, 1993;Van Kruistum & Embrechts,
1994).Uit degegevens in hun publikatie (Van Kruistum & Embrechts, 1994) blijkt dat na forceren bij 14°Cop een kalium-i.p.v.op eencalciumnitraatoplossing geenvermindering van de
roodverkleuring optreedt na 1 week uitstalling bij 1°C,maar wel in geringe mate wanneer
geforceerd werd bij 160C(zie Fig.1A);werd uitgestald bij 12i.p.v.1°Cdanwasde roodverkleuring enorm enwerd ook geen reductie verkregen (integendeel) door gebruik van
kalium- i.p.v.calciumnitraat.
Volgens Sarrazijn heeft het hoge kaliumgehalte van devoedingsoplossing ook nog een ander
effect, namelijk dat het hierdoor verkregen hogere kaliumgehalte vande krop zorgt voor
opening vande huidmondjes (terwijl calcium zesluit),waardoor eenbetere verdamping
ontstaat (anon.,1993f). Een betere verdamping zorgt ervoor dat geen overmatige wateropname door de krop ontstaat, die anderszou leident o t verhoogde strekkingsgroei en
daardoor tot roodverkleuring, en dat mineralen beter worden opgenomen.Aan de andere
kant speelt kaliumjuist een belangrijke rol bij het tot stand komenvancelstrekking, doordat
het alsosmoticumfungeert in devacuole. Eenander adviesdat wordt gegeven om deverdampingte bevorderen en roodverkleuring te verminderen, ishetverlagenvande relatieve luchtvochtigheid (anon., 1993b, 1993c, 1993d, 1993e). Het gevaar hiervan iswel dat alleen de luchtvochtigheid aande buitenkant van de krop afneemt, maar door de gesloten vorm niet binnenin de krop,ten gevolge waarvan lossekroppen kunnen ontstaan.Alsde luchtvochtigheid binnen inde krop niet afneemt zal dat waarschijnlijk ook geen gevolgen hebben voor de roodverkleuring.Tevenswordt geadviseerd de ECvan devoedingsoplossing te verhogen,om de
wateropname door de krop te verminderen (Bosma, 1992;Degreef, 1994;anon., 1993b,1993c,
1993d, 1994).Daarentegen wordt ook gemeld dat een ECverhoging vande voedingsoplossing

geen effect zou hebben op het optreden van roodverkleuring (Van Kruistum &Biesheuvel,
1992;anon., 1992b;Van Kruistum & Embrechts, 1994).
Eenandere oplossing voor roodverkleuring, of liever gezegd een mogelijkheid om het
probleem te vermijden,ishetjonger oogstenvan het lof (Blankvoort, 1991;Van Kruistum &
Biesheuvel, 1992;Bosma, 1992;anon., 1977,1992b, 1994;Van Kruistum & Embrechts, 1994;
Degreef, 1994;Roelands, 1994;). Hetoptreden van roodverkleuring iseen gevolg vande grote
strekkingsgroei aan het einde van detrek, zodat de gevoeligheid toeneemt met de grootte
van de geoogste krop.Oogsten voordat de krop volgroeid (rijp) isvermindert wel de kans op
roodverkleuring, maar gaat ook ten koste vande opbrengst. Hierbij wordt dus kwaliteit tegen
kwantiteit afgewogen.
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Daarnaast wordt aangeraden om bij een lageretemperatuur te forceren,waardoor de groei
geleidelijker plaatsvindt (Degreef, 1994;anon., 1994;Roelands, 1994).Ook dit reduceert het
optreden van roodverkleuring,wat duidelijk blijkt uit de resultaten vanVan Kruistum en
Embrechts (1994:Fig.1A).Aangezien er hierbijvanuit wordt gegaan dat wel op hetzelfde
tijdstip wordt geoogst, betekent detemperatuurverlaging eigenlijk dat het lof in eenjonger
stadium wordt geoogst, wat blijkt uit het lagere kropgewicht. Wanneer bij de temperatuurverlaging tijdens forceren gecorrigeerd wordt voor het ontwikkelingsstadium waarin de krop
zichbevindt, middels deverschuiving van de groeicurve (Reerink, 1993),dan isduidelijk zichtbaardat het optreden van roodverkleuring toeneemt met de ontwikkeling van de krop en
niet wordt beïnvloed door detrektemperatuur zelf (Fig.1B).Zowel bijvroeger oogsten als bij
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het hanteren van een lageretrektemperatuur isde reductie van het optreden van roodverkleuring het gevolg van een minder volgroeide krop. Hoewel er natuurlijk ook een verband
ismet het kropgewicht, isroodverkleuring vooral gerelateerd aan de lengtegroei en het sterkstecausaleverband blijkt dan ookte bestaan met de lengte van de pit (anon.,1993f;Van
Kruistum &Embrechts, 1994:Fig.1C).Het zoudaarom aante raden zijn om deforceeromstandigheden en het uitgangsmateriaal zote kiezen,dat grote kortere kroppen met een kortere
pit kunnenworden geproduceerd,zodat niet teveel opbrengstderving ontstaat.
Eenbijkomend probleem isdat wanneer kroppen minder roodgevoelig zijn doordat ze een
korte pit bezitten,ze in het algemeen gevoeliger zijn voor het optreden van bruine pit (zie
paragraaf 'Pitgroei en bruine pit';anon., 1993f). Eenbijzonder duidelijke indicatie hiervoor is,
dat in Frankrijk witlofrassenworden gebruikt die geen roodverkleuring vertonen,maar waarbijveel bruinverkleuring in de pit optreedt. Erwordt daar dan ook veel onderzoek gedaan
naar het reduceren van bruine pit,maar het probleem wordt ertoch alsminder negatief
gezien dan roodverkleuring. Door de recente versoepeling vande Nederlandse norm voor
bruine pit, ishet nu ook hier mogelijk andere rassente gebruiken die eengeringere gevoeligheidvoor roodverkleuring vertonen, in elk gevalaan het eindvan de middenvroege trek
(Biesheuvel, 1994;Degreef, 1994).Indevakliteratuur isveelgepubliceerd over deverschillen in
roodgevoeligheid tussen rassen,vooral door Biesheuvel,maar er isnogweinig bekend over de
eigenschappen vande rassenwaarop dezeverschillen berusten.Ook leveren rassendie minder
roodgevoelig zijnvaak een geringere opbrengst;juist de grote opbrengst kaneen reden zijn
waarom een roodgevoelig rasalsRinof zo populair is.Van Kruistum vraagt zichaf, of de keuze
voor eenander, minder roodgevoelig ras,met weer andere zwakke punten,wel opweegt
tegen de grotere opbrengst van bv.Rinof, zelfswanneer dezevroeger wordt geoogst en dus
iets minder produceert (Van Kruistum & Embrechts, 1994).
Deforceer- en oogstbehandeling kunnen in sterke mate het optreden van roodverkleuring
beïnvloeden, maar een aanpassing van de forceeromstandigheden moet eigenlijk inspelen op
het uitgangsmateriaal dat voor hetforceren gebruikt wordt. Dat geldt niet alleenvoor verschillende rassen die gebruikt kunnen worden,maar ook voor defysiologische toestand van de
wortel. Roodverkleuring blijkt meer op te treden wanneer wortels geforceerd worden vóór de
periode waarvoor zegeschikt zijn,wanneer zenog niet voldoende gevemalizeerd en dus
'onrijp' zijn (anon., 1993d;Roelands, 1994;Bosma, 1992).Omdezewortelstoch in eenzelfde
tijd te forceren worden hogere temperaturen aangehouden.Onrijpe wortels forceren bij een
hogetemperatuur levert wel eenevengrote kropgroei op alshetforcerenvan rijpewortels bij
een lagere temperatuur, maar niet noodzakelijkerwijs eenzelfde kropontwikkeling. Dit is
onder anderete zien aan eenverschillende pitgroei. Derelatietussenvernalizatie en pitgroei
wordt uitgebreid besproken in deparagraaf 'Pitgroei en bruine pit'.
Nietalleen de rijpheid, maar ook desamenstelling van dewortel heeft invloed op het optreden van roodverkleuring.Vooreen deel zijn rijpheid ensamenstelling onlosmakelijk met
elkaar verbonden,zoals bv. het geval ismet het stikstofgehalte van dewortel (Reerink, 1993),
waardoor eigenlijk beter gesproken zou kunnenworden overforceergeschiktheid dan over
rijpheid.Wortels met een hoog stikstofgehalte produceren kroppen met eengrotere pit. In
deze kroppen treedt ook meer roodverkleuring op (Bosma,1992;Van Kruistum & Embrechts,
1994),terwijl stikstofrijke wortelstochjuist als'rijper' worden gezien.Zeworden echter wel bij
dezelfdetemperatuur geforceerd alsalle anderewortels,wat zou kunnen betekenen dat misschien minder roodverkleuring zouoptreden,wanneer deforceeromstandigheden aan het
hogestikstofgehalte zouden zijn aangepast. Hierover zijn echter inde literatuur geengegevenste vinden.

Volgens Sarrazijn ishet ook belangrijk om een hoog kaliumgehalte in de wortel te hebben om
het optreden van roodverkleuring zoveel mogelijk te beperken (anon., 1993f;anon., 1993d),
maarvolgensVan Kruistum iseen hoog kaliumgehalte vandewortel juist nadelig (Van
Kruistum &Embrechts, 1994).Over de invloedvan dewortelsamenstelling op de redistributie
van o.a.mineralen isechter nog ergweinig bekend,evenalsover de beïnvloeding ervan
tijdens bewaring entrek. Zowordt bv.gemeld dat wondheling voor bewaring grotere kroppen met meer roodverkleuring oplevert (Schoneveld &Versluis, 1993),en dat het natmaken
vanwortelsvoor bewaring geen effect heeft op de opbrengst,terwijl erwel meer roodverkleuring optreedt (Versluis, 1993).
Hoewel de roodgevoeligheid vanwitlof eengevolg isvandefysiologische toestand van de
wortel, het ras,de forceeromstandigheden (met name devoeding) en het ontwikkelingsstadium waarin de krop geoogst wordt, treedt de roodverkleuring eigenlijk in de meeste
gevallen pasop na de oogst envooraltijdens de uitstalling.Detemperatuur waarbij het lof
wordt uitgestald bepaald insterke mate hetoptreden van roodverkleuring. Hoe hoger de
temperatuur, deste meer roodverkleuring eroptreedt (anon., 1977;anon., 1992a;anon.,
1993a;Groot, 1993;).Enkelejaren geledentrad echter bij het sterk koelenvanwitlof een
anderefysiologische afwijking op, nl. het lagetemperatuur bederf (LTB).Om dit LTBte
vermijden isvoor koeling vanwitlof op deveilingen de normtemperatuur verhoogd van
1 naar4tot 6°C.Toch blijkt het goed mogelijk om witlofkroppen terug te koelen beneden de
3°Czonder dat LTBontstaat, door zosnel mogelijk nadeoogst metterugkoelen te starten
(Van Kruistum & Embrechts, 1994;Degreef, 1994;Roelands, 1994;Aaldering, 1994b;Groot,
1993;anon., 1994, 1993a, 1992a).Vooral in de latetrek,wanneer deforceertemperaturen
relatief laagzijn en er duseengroot temperatuurverschil bestaat tussendetrekcel en de
oogstruimte,wordt door deop de oogstvolgende terugkoeling het risicovan lagetemperatuur bederf verhoogd.Zelfseen korte 'warme' periode tussenoogst en koeling kan LTBveroorzaken.Ookwordt geadviseerd om alaanhet einde van detrek met het verlagenvan de
temperatuur te beginnen,om de kroppen bij een zo laag mogelijketemperatuur te kunnen
uitstallen tervoorkoming van roodverkleuring zonder optreden van LTB(anon., 1993c;anon.,
1993b;anon.,1993d), maar hiervan wordt door anderen beweerd dat het geen effect heeft
(Van Kruistum & Biesheuvel, 1992;anon.,1992b).
Ertreedt bijde oogst vanwitlof niet alleen eenverandering op in detemperatuur, maar de
planten worden ook overgebracht vaneen donkere naar een lichtesituatie. 'Witlof' dat in
licht i.p.v.inhet donker opgroeit heeft een2,3 maalzo hoog fenolgehalte in het blad (Goupy
et al., 1990),enwanneer een in het donker gekweekte plant wordt overgebracht naar het
lichtvindt ook eenverhoging van hetfenolgehalte plaats,terwijl bovendien een toename
wordt waargenomen in deactiviteitvanfenoloxydase (Mohamed-Yasseenet al., 1989;
Mohamed-Yasseen &Splittstoesser, 1990a;Legrand,1977;Legrand &Bouazza, 1991; Legrand
et al., 1976).Erwerd in de peroxydase-activiteit geenverandering (Mohamed-Yasseen et al.,
1989;Mohamed-Yasseen &Splittstoesser, 1990a) of alleeneen lichte verlaging (Legrand et al.,
1976;Legrand, 1977; Legrand &Bouazza, 1991;) aangetoond. Dit betekent dat blootstelling
aan lichttijdens de oogst,de roodverkleuring tijdens het uitstallen kanverhevingen door een
grotere oxydatie vanfenolen,maar aandeze mogelijke relatie isgeen onderzoek gedaan.
Tijdens deuitstalling van de kroppen zijn er nog anderefactoren die invloed hebben op het
optreden van roodverkleuring. Bij kleinverpakt witlof neemt de roodverkleuring tijdens uitstallen minder sterk toe dan bij loswitlof (Boesten, 1992).Dit iswaarschijnlijk het gevolg van
eengewijzigde gassamenstelling, daar bij kleinverpakt witlof het zuurstofgehalte afneemt en
het koolzuurgehalte toeneemt. Aangezien voor deoxydatie vanfenolen zuurstof nodig is,
remt zo'n gewijzigde atmosfeer de roodverkleuring. Ditwordt bevestigd door experimenten
met een3%O2/4 % C02-luchtsamenstelling, i.p.v.21 %/0,003 % (anon., 1977;Tanaka &
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Langerak, 1975).Degewijzigde samenstelling veroorzaakt bij een uitstaltemperatuur van
1-2°Cnog geen roodverkleuring na4tot 8weken,terwijl dat onder normale omstandigheden
na2tot 4weken optrad.
Bijuitstalling in het donker en bij een lagetemperatuur iseenC02-gehalte van2tot 3 %
voldoende om het uitstalleven aanzienlijk te verlengen.Ook werd Gamma-bestraling van
witlof genoemd alsmogelijkheid om de houdbaarheid te verhogen,maar hierbijtreedt wel
verkleuring op alseen hoog zuurstofgehalte in de koelruimte wordt aangehouden (Tanaka &
Langerak, 1975).Zonder gamma-bestraling nam bij deze experimenten de polyfenoloxydaseen peroxydase-activiteit tijdens uitstalling sterk toe.

2.2.

Bruinrand

Tijdens het uitstallen vanwitlof treedt ook het verschijnsel bruinrand veelvuldig op,met een
piek in de periodejanuari/februari. Dezefysiologische afwijking treedt op bij de buitenste
bladeren vande krop,waarbij in het midden van het blad bruin gekleurde necrotische plekken
aande randen ontstaan, die uiteindelijk de gehele bladrand van boven tot beneden kunnen
beslaan.Dit verschijnsel iswaarschijnlijk eenvorm van droogrand,veroorzaakt door een
verstoring vandevochthuishouding (Van Kruistum, 1993).
Over het optreden van bruinrand bij witlof zijn slechts weinig publikaties verschenen, waardoor het moeilijk isom een beeldte schetsenvandeoorzaken vandit verschijnsel en de
processendieerbij betrokken zijn.Wel iser het nodige onderzoek verricht naar bruinrand bij
anderegewassen,zoalssla,andijvie, chinese kool, bloemkool, boerenkool,selderij,lelie en
aardbei, maar het isniet duidelijk of hetverschijnsel bij deze gewassen directte vergelijken is
met bruinrand bijwitlof. Eenbelangrijk verschil isbijvoorbeeld dat bij de meestevan deze
gewassen bruinrand hoofdzakelijk bij dejonge binnenste bladeren optreedt, terwijl het bij
witlof juist aande buitenkant vande krop op de oudere bladeren voorkomt. Aande andere
kanttreedt het verschijnselwel altijd bij volwassen planten op.Dat isook bijwitlof het geval,
wat betekent dat het optreden van bruinrand,evenals het optreden van roodverkleuring,
verminderd kanworden door niet te laatte oogsten.
Hoewel bruinrand uiterlijk een heelanderverschijnsel isdan roodverkleuring, en bovendien
opandere plaatsen in de krop voorkomt, lijkt het ertoch op dat zeveel overeenkomsten vertonen. Niet alleen overeenkomsten in de oorzaken voor het optreden van deverschijnselen,
maarook indefysiologische processen die er bij betrokken zijn.
Door hun onderzoek naar bruinrand bij sla komenTibbitts encollega's tot deconclusie dat het
scheurenvanmelksapvaten de oorzaak isvan het bruin verkleuren van de cellen (Tibbitts et
al., 1964).Voorafgaand aan het optreden van bruinrand zouvlak bij de bladrand latex lekken
enzichonder de epidermis of op het bladoppervlak ophopen. Het weefsel tussen de
vrijgekomen latex ende bladrand zou binnen enkele uren slapenvervolgens necrotisch worden,alsgevolg van de oxydatievan polyfenolen. Dit proces isuitgebreid beschreven in de
paragraaf 'Roodverkleuring';zie aldaar.
Inmorfologisch onderzoek vinden zedat het vrijkomen van latex een gevolg isvan het vergroeien van latexvaten met omliggende parenchymcellen(Oisonet al., 1967).Dit procesis
alleenwaar te nemen injonge bladeren tijdens dedifferentiatie van melksapvaten, wanneer
dedruk in deontwikkelende vaten enorm kan oplopen enscheuren tot gevolg hebben
(Tibbitts et al., 1985).Aangezien bijwitlof bruinrand alleen inde buitenste, d.w.z. de oudste
bladeren plaatsvindt, ishet niet ergwaarschijnlijk dat dit proces hier de bruinrand veroorzaakt. Bovendien vindt DenOuter (1990) dat de latexvaten bijwitlof alleen in de onderste
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zijdevan het bladvoorkomen endat de aantasting van mesofylcellen in de bladrand zowel
boven alsonder in het blad plaatsvindt. Dit kan natuurlijk een later stadium van aantasting
zijn, of een gevolg vanaantasting van hetvaatbundelweefsel, waardoor hettransport van
water en nutriënten naardecellenaande bladrandwordt verstoord (Tibbitts et al.,1964).
Evenals bij roodverkleuring geldt ook bij bruinrand dat deverkleuring waarschijnlijk wel
wordt veroorzaakt door deoxydatie vanfenolen, maar dat hoeft niet per sédoor het scheuren
van melksapvatente ontstaan (zieook de paragraaf 'Roodverkleuring').Zoals al eerder werd
vermeldtreedt bruinrand bijeengroot aantal planten op,waarvan er slechts enkele in het
bezit zijn van melksapvaten.
Wel iser in alle planten sprakevan eenrelatie tussen het optreden van bruinrand en de grote
groeisnelheid ineen laat stadium van deontwikkeling vande plant, wanneer er een grote
wateropname optreedt. Inonderzoek aansla (Coxet al., 1976),andijvie (Embrechts et al.,
1989),radicchio rosso (Suhonen, 1991)enandere gewassenwordt dan ook meer bruinrand
waargenomen naarmate degroeiperiode van de plant langer is.Ook voor witlof wordt aangeraden de krop eerderte oogsten (Van Kruistum & Biesheuvel, 1992;Aaldering, 1992). Collier
&Wurr (1981)vinden bovendien eendirecte correlatie tussen het optreden van bruinrand en
de lengte vande binnenstejonge bladeren bijsla.
Invrijwel alle literatuur over bruinrand wordt de desintegratie vancellen in de bladrand door
de grote strekkingsgroei inverband gebracht met eencalciumdeficiëntie. Eencalciumdeficiëntie heeft eenverhoogde instabiliteit en permeabiliteitvandecelmembranen tot
gevolg (Kirkby &Pilbeam, 1984;Marschner, 1986).Dat bruinrand veroorzaakt wordt door een
verhoogde instabiliteit van decelmembranen zouworden onderstreept door de resultaten van
onderzoek aanlelie,waarin naastcalcium ook strontium en mangaan effectief lijken te zijn
(Berghoef, 1986),en dat inchinese kool eveneens borium zoukunnen bijdragen in het
verminderen van bruinrand (Kuoetal.,1981).Van een positief effect van deze elementen op
het reducerenvan bruinrandwordt inde (recente) literatuur verder echter weinig melding
gemaakt.
Inbloemkool werden calciumconcentraties in dedoor bruinrand aangetaste bladtoppen
gemeten die 2tot 5maal lagerwaren dan die in niet aangetaste bladtoppen (Rosen,1990).
Ook bij chinese kool (Kuoet al., 1981),bloemkool (Johnson, 1991a, 19916)ensla (Barta &
Tibbitts, 1986,1987,1991 a , 1991 b ;Yanagi eta/.,1983)werden lagere calciumconcentraties
aangetroffen inbladeren of bladdelen met bruinrand.
Om eendergelijke calciumdeficiëntie te vermijden wordt bij verschillende gewassen extra
calcium aangeboden door bemesting vande grond (of voedingsoplossing) of door het bespuitenvande bladeren.Meestal kan alleen bruinrand verminderd worden door een oplossing
vancalciumchloride of -nitraat direct op de bladeren te spuiten,zoals bij chinese kool (Maroto
et al., 1986) of andijvie (Maaswinkel, 1987,1988;anon., 1991),maar in sommige gevallen kan
tevens een effect worden verkregen doortoevoeging vanextra calcium aan de grond,zoals bij
sla(Misaghi eta/.,1981). Daarentegen wordt bij sommige gewassen ook door het direct
bespuitenvande krop geen reductie van bruinrand verkregen,zoals bij bespuiten van
radicchio rossomet calciumnitraat (Jeurissen &VanWijk, 1989), het bespuiten van bloemkool
met calciumchloride of gecheleerd calcium (Rosen, 1990),of het bespuiten van boerenkool
met calciumchloride of calciumnitraat (Johnson, 1991a). Eenmogelijke oorzaak voor het
uitblijven vaneffect op bruinrand door extra calciumbemesting of door bespuiten van de
bladeren met eencalciumoplossing, isdat detoegevoegde calcium de bruinrandgevoelige
jonge bladeren niet bereikt (Johnson, 1991a). Bijslaisde distributie van door dewortel opgenomen calcium naar deverschillende bladeren gevolgd:decalciumconcentratie van alle
bladeren bleek lineair toe te nementijdens de kropgroei, maar desnelheid vantoename was
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het hoogst bijde oudste bladeren en nam af bij elk volgend blad (Collier & Huntington, 1983).
Dit hadtot gevolg dat op elk moment tijdens de kropgroei decalciumconcentratie hoger was
in de oudere dan in dejongere bladeren en dat dit verschiltijdens de kropgroei alleen maar
groter werd,zodat bij eenvolledig volgroeide slaplant decalciumconcentratie kan verlopen
van35 mg/gdrogestof inde oudste bladerentot ver beneden de5mg/g drogestof in de
jongste bladeren (zie Fig.2).Toevoeging van extra calcium wordt met dezelfde verdeling in de
krop gedistribueerd,wat wordt bevestigd door experimenten bijselderij,waarin gelabeld
calcium 0 Ca)uit de bodem wordt opgenomen envervolgens in de geëxpandeerde (oudere)
bladeren accumuleert (Smierzchalskaet al., 1989).Bijspuiten van gelabeld calcium op de
bladeren vonden zij dat ook dit goed werd geabsorbeerd, maarwaarbij vervolgenstranslocatie plaatsvond en45Ca accumuleerde in deoudere bladeren.Eenandere indirecte bevestiging vandeze herverdeling van calcium en accumulatie in deoudere bladeren komt uit
onderzoek naar bruinrand bij lelie,waarin het bespuiten vandejonge bladeren metcalciumchloride of -nitraat alleen bruinrand reduceert alsde oudste bladeren worden verwijderd
(Berghoef, 1986).
Niet alleen isdedistributie van calcium ongelijk verdeeld over de plant, maar ook over de
bladeren zelf (Barta &Tibbitts, 1991^. Inoudere bladerenvan sla ishet calciumgehalte hoger
dan injonge bladeren,maar bovendien in de bladrand hoger dan in de middennerf, terwijl bij
jonge bladeren het gehalte in de bladrand lager isdan in de nerf (Collier, 1983;Collier &
Huntington, 1983;zie Fig.2).Door de ongelijke verdeling vancalcium inde bladeren,en
vooral indejonge bladeren met eentoch al laag gehalte, kunnen zeer lokale calciumdeficiënties ontstaan. Inde randen vanjonge bladeren kunnen zo calciumgehalten ontstaan
vanslechts 1mg/g drogestof. Inander onderzoek aanslawerden gehalten van 0,2 mg/g
drogestof inde randen gemeten (Barta &Tibbitts, 1986, 1987,199115).
Inde meestegevallen ishet calciumgehalte indoor bruinrand aangetaste bladeren wel lager
dan in niet aangetaste bladeren (Barta &Tibbitts, 1986),maar dat hoeft niet altijd het geval
te zijn, doordat binnen het blad eenongelijke verdeling vancalcium kan bestaan.Zowerd bij
bloemkool wel een hoger calciumgehalte in dejonge bladeren aangetoond door bemesting
met gypsum (calciumcarbonaat), maar dit leverde geenvermindering van bruinrand op. Het
bleek dat bij de necrotische plekken het calciumgehalte relatief laag en het kalium-en fosfaatgehalte hoogwaren,terwijl inde niet aangetaste delen vande bladeren een net omgekeerde
relatie werdwaargenomen; bij niet aangetaste bladerenwerden geen lokale verschillen in de
distributievancalcium,kalium enfosfaat aangetroffen (Rosenet al., 1987).Inander onderzoek aan bloemkool werden ook lagerecalciumconcentraties inde door bruinrand aangetaste
dan inde niet aangetaste bladtoppen gemeten,maar hier hadden de basale bladdelen van de
wel en niet aangetaste bladeren dezelfde calciumconcentratie (Rosen,1990).
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Ondanks de herhaaldelijke bevestigingen in een groot aantal verschillende planten vande
relatietussen een lokaal laagcalciumgehalte in het blad en het optreden van bruinrand,ishet
nog allerminst zeker dat dit ook bij witlof het geval is.Het probleem isdat in de literatuur
geen gegevenstevinden zijn over het calciumgehalte inverschillende delenvan de witlofkrop. Door Limamien medewerkers zijnwel calciumgehalten in de krop enwortel bepaald,
maar er zijn geenspecifieke analysesverricht aan deverschillende delen van de krop.Zij
vinden een calciumgehalte in de gehele krop van 3,5 mg/g drogestof (Limami & Lamaze, 1991)
en4tot 4,6 mg/g drogestof afhankelijk vande gebruikte voedingsoplossing (Fouldrin etal.,
1993).Dezegehalten komen overeen met de analyses uit eigen onderzoek, waarin hetcalciumgehalte vande kropvarieerde van 3,5tot 5mg/g drogestof, afhankelijk van het stikstofgehalte van dewortel endewortelmaat (Reerink, 1993). Dit zijn geen bijzonder hogegehalten invergelijking tot andere gewassen,waar de calciumgehalten in de bladeren grofweg
variërentussende7 en65 mg/gdrogestof (Crispet al., 1976;Maynard et al., 1981; Kirkby &
Pilbeam, 1984;Johnson, 1991^. Concentraties vancalcium die met bruinrand worden geassocieerd liggen invelegevallentussen de2en 10mg/g drogestof, maarvolgens Bartaen Tibbitts
(Barta &Tibbitts, 19916) zijn diewaarden te hoog, doordat paslang na het optreden van rand
de bepalingen zijnverricht en in detussentijd accumulatie heeft kunnen optreden. In hun
onderzoek treedt bruinrand op in bladdelen met een gehalte van0,2tot 2mg Ca/g drogestof.
Ook volgens Lonergan enSnowball (1969) iseen minimum functioneel calciumgehalte van
1tot 2mg/g drogestof in het blad nodig. Het gehalte inwitlof isniet ergveel hoger dan dit
minimum gehalte,en het optreden vancalciumdeficiënties kandaarom sterk afhangen vande
matewaarin calcium ongelijkmatig over de krop of in de individuele bladerenverdeeldis.
Eengroot verschiltussen bruinrand bijwitlof en bij de meesteandere gewassen isdat het bij
witlof alleen aande buitenste bladeren optreedt, terwijl het bij deandere gewassenjuist op
dejongste binnenste bladeren voorkomt. Slechts in één publikatie wordt, naast bruinrand in
dejongere bladeren,ook melding gemaakt van bruinrand in deoudere bladeren vansla(Bert
& Honma, 1975),wat niet wordt toegeschreven aan eencalciumdeficiëntie, maar wordt geweten aan eentoxisch effect van eenverhoogd mangaan- en mogelijk eenverhoogd borongehalte in de randen vande oudere bladeren. Het kan echter wel degelijk zijn dat bruinrand
bijwitlof wordt veroorzaakt door eencalciumdeficiëntie,wanneer de distributie vancalcium
inde krop opeenanderewijze plaatsvindt dan bij andere gewassen.
Hiervoor werd beschreven dat bij de meeste gewassen accumulatie van calcium in de buitenste
oudste bladeren plaatsvindt. Deoorzaak die hiervoor wordt gegeven isdat dit de fotosynthetisch meest actieve bladeren zijn die het meestverdampen,waardoor het grootste deelvan
hetwatertransport via het xyleem,en daarmee ook het van het xyleem afhankelijke calciumtransport, naar deze bladeren gaat. Bij het forceren van witlof isechter geensprakevanfotosynthese,enverschillen inverdamping tussen de bladeren zal hooguit afhankelijk zijnvan
verschillen in plaatselijke luchtvochtigheid,d.w.z. dat mogelijk de binnenste bladeren minder
verdampen dande buitenste door de geslotenheid van de krop. Hierbij moet echter wel rekening gehouden worden met hetfeit dat de relatieve luchtvochtigheid in detrekcellen meestal
erg hoog is,zodat ook het verschil inverdamping tussen de buitenste en de binnenste bladerenminder zalzijn dan bij een lage relatieve luchtvochtigheid. Het ishierdoor maar devraag
of eencalciumdistributie zoalsdie bij andere gewassenwordt waargenomen, met eenafnemend gehaltevan buiten naar binnen,ook bijwitlof het geval is.Daar komt bij dat bijslaen
chinese kool hetcalciumgehalte in de binnenste bladeren verhoogd kon worden door 'snachts
derelatieve luchtvochtigheid te verhogen.Onder deze omstandigheden isdecalciumaanvoer
inverschillende delen van de plant afhankelijk van de worteldruk, wat ten goede schijnt te
komen van dejonge bladeren.Dezecondities vertonen erg veel overeenkomst met de forceer-

14
conditiesvanwitlof, waardoor het goed mogelijk isdat de distributie van calcium in de witlofkrop afwijkt van die inandere, in licht groeiende planten.
Bovendien speelt bij witlof, naast decalciumdistributie, mogelijk ook deabsolute opname van
calcium een belangrijke rol bij het optreden vancalciumdeficiënties, integenstelling tot bij
andere gewassenwaar de opname zelf meestal niet als beperkendwordt gezien.Inhet begin
vanforceren isde opname van calcium bijwitlof namelijk vrijwel nihil (Reerink, 1993;Limami
& Lamaze, 1991)envindt er alleen eenzeer geringe calciumredistributievanuit de wortel
plaats.Dit isjuist de periode waarin degroei vande eerste (oudste) bladeren plaatsvindt,
terwijl bij de groei vandejongere bladeren aan het eind van hetforceren wel een redelijke
calciumopname is.Als gevolg hiervan zouden deoudere bladeren al bij de vorming van de
cellen eencalciumtekort gehad kunnen hebbenen daardoor eenzwakkere membraanstructuur, die echter pasin een latere fase,tijdens de celstrekking,tot uiting komt.
Het isdusniet onmogelijk dat bijwitlof calciumdeficiënties in deoudere bladeren kunnen
ontstaan, maar door het ontbreken van onderzoek naar decalciumdistributie inde krop blijft
dit hypothetisch.
Om eencalciumgebrek in de plant tevermijden ishet belangrijk deopname vancalcium en de
distributie naar decalciumarme delente bevorderen.
Naarmate de kalium/calcium-verhouding indevoedingsoplossing hoger isneemt de opname
van calcium af. Inonderzoek aansla beïnvloed een hogere kalium/calcium-ratiode groei niet
maar hetveroorzaakt wel eentoename in het optreden van bruinrand (Voogt, 1988).
Daarnaast neemt het optreden van bruinrand toe bij een hogere ECvande voedingsoplossing
of vande grond bij zowel aardbei (DeBruyn &Voogt, 1989) alssla(Benoit &Ceustermans,
1987;Fujiyama, 1989;DO Huett, 1994).Bijeen hoge ECvan devoedingsoplossing neemt de
wortel veel meer kalium op,terwijl de calciumopname relatief weinig toeneemt, zodat de
kalium/calcium-ratio in het xyleem groter wordt. Bovendien neemt bij een hogere EC de
worteldruk af, met alsgevolg dat er minder calciumvanuit dewortel naar de krop getransporteerd wordt (Marschner, 1986).
Ook detemperatuur van de voedingsoplossing heeft invloed op deopname:bij een hoge
worteltemperatuur neemt de opname van kalium sterk toe,terwijl decalciumopname juist
afneemt,wat waarschijnlijk te maken heeft met eenverandering van membraanselectiviteit.
Hierdoor neemt de kalium/calcium-ratio in het xyleem dus nog veelsterker toe dan bij een
hoge EC (Marschner, 1986).Ondanks eengrotere worteldruk bij een hoge worteltemperatuur
kan dit leiden tot calciumdeficiënties inde bladeren,wat ook blijkt uit detoename in het
optreden van bruinrand bij een hogeworteltemperatuur vansla(Collier &Tibbitts, 1984).
Over de invloed van stikstofbemesting op het optreden van bruinrand lopen de meningen
uiteen. Inonderzoek aan bloemkool leverde eengrotere stikstofbemesting wel een hogere
opbrengst op, maar erwerd geenverschil in het optreden van bruinrand waargenomen
(Rosen, 1990).Bijchinese kool nam het kropversgewicht ook toe met een hogere stikstofbemesting,maar bovendien trad bruinrand minder op (Vavrina etal.,1993). Dit wordt in
verbandgebracht met het uitstellenvandegeneratieve fase bij eenhoog stikstofaanbod,
waardoor het nutriënten- en dusook hetcalciumtransport langer volledig naar de bladeren
kan plaatsvinden. Deinvloed vande bloei op decalciumdistributie wordt nader besproken in
de paragraaf 'Pitgroei en bruine pit'. Inander onderzoek aanchinese kool (anon., 1987) en in
onderzoek aansla (Steenhuizen, 1987) blijkt bruinrand toe te nemen bij een excessieve initiële
groei alsgevolg van een hoog stikstofaanbod inde eerste groeifase.
Wanneer stikstof (voor een deel) wordt aangeboden in devormvanammonium in plaatsvan
nitraat, vooraltijdens het kropvormingsstadium, danveroorzaakt dat eentoename van bruinrand bijchinese kool (Imai, 1990;Imai et al., 1988) ensla (Steenhuizen, 1986). Een groot
ammoniumgehalte inde voedingsoplossing heeft een grotere opname van zwavel en chloor.
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maar een geringere opname van nitraat, kalium en calciumtot gevolg.Nietalleen isde
calciumopname geringer bij een hoog ammoniumgehalte, maar door eente sterke initiële
kropgroei en een beperkte wortelontwikkeling isook dedistributie naarde zich later ontwikkelende binnenste bladeren beperkt (Imai, 1987).
Ook een door andere factorenveroorzaakte beperkte wortelgroei, of een beperkte wortelgroei bij bepaalde cultivars,heeft een geringere opname vancalcium inchinese kool (Aloni,
1986) en boerenkool (Johnson, 1991^ tot gevolg,waarbij de accumulatie inde oudere bladeren niet vermindert, maar alleen de distributie naar dejonge bladeren.
Bijwitlof isdevorming vanzijwortels beperkt wanneer de penwortels een hoog stikstofgehalte hebben,terwijl dekropgroei indat geval groter is.Zowel de absolute alsde relatieve
(per gram versgewicht krop) opname van kalium,calcium en nitraat uit de voedingsoplossing
isdan ook geringer bijwortels met een hoog stikstofgehalte (Reerink, 1993).De voorziening
van kalium,calcium enstikstof in de krop isbijwitlof echter slechtsvoor eendeel afhankelijk
van opname uit devoedingsoplossing,wat vergelijking met andere planten niet altijd rechtvaardigt. Het gehalte aancalcium en kalium in devoedingsoplossing verschilt meestal weinig,
terwijl indewortel het calciumgehalteslechts eentiende van het kaliumgehalte is(Reerink,
1993;Limami & Lamaze, 1991).Niet alleen isde redistributie vanstikstof groter uit stikstofrijke
dan uit -armewortels, maar ook de redistributie van kalium,enwel in gelijkeverhouding met
degroteretotale drogestofredistributie, zodat ondanksdegeringere opname het totale
transport van kalium (envooral van stikstof) naar de krop groter is.Dit isechter niet het geval
voor het totale calciumtransport, door de geringe (netto) redistributie vancalcium uit de
wortel. Als gevolg van het grotere versgewicht van dekrop ishet calciumgehalte en in mindere mate ook het kaliumgehalte vande (verse) krop ietsgeringer bij stikstofrijke dan bij
-armewortels. Door het reedseerder genoemde ontbreken vangedifferentieerde calciumanalyses ishet niet bekend of tijdens forceren ook dedistributie vancalcium inde krop verschilttussenstikstofrijke en-arme wortels.
Doordat de penwortel bijwitlof voor eendeel ook in demineralenbehoefte vande krop
voorziet isde invloedvandesamenstelling vandevoedingsoplossing op de kropgroei en de
opname van mineralen ook anders dan bijandere gewassen.Wanneer namelijk het kaliumgehalte van devoedingsoplossing wordt verhoogd heeft dat slechts een geringeverhoging op
de kaliumopname tot gevolg en heeft het geen effect opdestikstofopname, maar het veroorzaaktjuist wel eenverhoging van de inde latere fasevandetrek optredende calciumopname
(Reerink, 1993). Dat eenverhoogd kaliumgehalte vandevoedingsoplossing eengroter effect
heeft op decalcium-danop de kaliumopname lijkt tegenstrijdig, maar de iets hogere opname
van kalium blijkt een groot positief effect te hebben op de redistributie van koolhydraten,
stikstof en kalium uit dewortel,en daardoor op de kropproduktie. Degeringe redistributie
vancalcium uit de wortelwordt echter niet beïnvloed,waardoor het calciumtransport naar de
krop vooral in het beginvanforceren,wanneer er nauwelijks calcium uit de voedingsoplossing
wordt opgenomen, achterblijft bij de grotere kropgroei (Reerink, 1993).Pasin de laatste fase
van detrek wordt dit geringere relatieve calciumtransport naar de krop gecompenseerd door
een grotere calciumopname uit devoedingsoplossing.Ook hierbij ishet echter niet bekend
hoe deze extra opgenomen calcium inde krop wordt gedistribueerd.
Eengrotere initiële kropgroei door eenverhoogd kaliumgehalte van de voedingsoplossing
leidt mogelijk eerdertot calciumdeficiënties, door het achterblijven van het calciumtransport
naar de krop.Anderzijds lijkt eenverhoogd kaliumgehalte vandevoedingsoplossing in de
latere trekfase de calciumopname die dan op gang komt te kunnen bevorderen,mogelijk door
de invloed van kalium opde opening van huidmondjes en het daardoor stimuleren van de
verdamping.Volgens Sarrazijn heeft hetverhogen van het kaliumgehalte van devoedingsoplossing in detweede helft van detrek, naast een reductie van het optreden van roodverkleuring, ook een reductie van het optreden van bruinrand tot gevolg (anon.,1993e,
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1993). Het isindit perspectief alleen niet duidelijk wat, in zijn adviester voorkoming van
roodverkleuring en bruinrand,defunctie van eengelijktijdige verlaging van het calciumgehalte van devoedingsoplossing zou kunnen zijn.
Eenandere factor die dewater- en mineralenopname, maarvooral ook de distributie kan
beïnvloeden isde luchtvochtigheid. Bijeen lage luchtvochtigheid zal de verdamping namelijk
toenemen.Zoals reedseerder indeze paragraaf isvermeldtreedt bij de in het licht groeiende
gewassende meesteverdamping op in de buitenste oudste bladeren,die het grootste verdampende oppervlak hebben en waar veel fotosynthese plaatsvindt. Dit heeft accumulatie van calcium in deze bladerentot gevolg,wat versterkt zouworden door een lage luchtvochtigheid.
Bruinrand komt inonderzoek aansla,chinese kool (Kuo et al., 1981),andijvie (Embrechts et
al., 1989)en selderij (Smierzchalskaet al.,1989)dan ook het meestevoor wanneer de planten
zijnopgekweekt bij een lage luchtvochtigheid.Ook wanneer alleen 'snachtseen hoge luchtvochtigheid wordt aangehouden, reduceert dat bij chinese kool het optreden van bruinrand
(VanBerkel, 1988),doordat water- en mineralentransport dan alleen door de worteldruk
wordt bepaald enzodoende hoofdzakelijk naar de groeiende jonge bladeren plaatsvindt. Het
kunstmatig afsluiten van alleendejongere slabladeren heeft een nog geringere verdamping
en lager calciumgehalte in deze bladerentot gevolg,wat eentoename van het optreden van
bruinrand veroorzaakt (Barta &Tibbitts, 1986).Wordt juist luchtcirculatie bij de bruinrand
gevoeligejonge slabladeren bevorderd dan vermindert dat het optreden van bruinrand (Goto
&Takakura, 1990,1992a, 19926).
VolgensVan Kruistum & Biesheuvel (1992) heeft de relatieve luchtvochtigheid weinig invloed
op het optreden van bruinrand bijwitlof, maar hierbij moet wel opgemerkt worden dat het
eenvergelijking van hoge luchtvochtigheden (90en 97 %) betreft. Aangezien bruinrand bij
witlof aan de buitenste oudere bladeren optreedt,zou hierjuist een lagere luchtvochtigheid
bruinrand moeten verminderen, integenstelling tot het reducerende effect vaneen hoge
luchtvochtigheid op bruinrand bij andere planten. Ledenvan de NTS-witlofcommissie nemen
danook waar dat het optredenvan bruinrand vermindert bij een betere luchtbeweging in de
forceerruimte,door het plaatsen van verticale luchtkanalen (Aaldering, 1992).
Degevoeligheid voor het optreden van bruinrand is,zoals hiervoor beschreven, afhankelijk
vanhet uitgangsmateriaal (dewortel) endeconditiestijdens forceren (voeding, temperatuur
en luchtvochtigheid), maar het uiteindelijk optreden van bruinrand vindt hoofdzakelijk tijdens
de naoogstbehandeling en het uitstallen vanwitlof plaats.Ook de omstandigheden waarin de
kroppen na de oogst worden bewaard kunnen het optreden van bruinrand beïnvloeden.
Hoe langer de kroppen worden uitgestald en hoe hoger de uitstaltemperatuur is,hoe meer
bruinrand optreedt. Dit komt overeen met het optreden van roodverkleuring, enwordt daarom hier niet verder behandeld (zie de paragraaf 'Roodverkleuring').
Bruinrand bij witlof wordt gezien alseen uitdrogingsverschijnsel, ook omdat hetvooral optreedt bij kroppen waar de buitenste bladeren zeer dunne, bijna doorzichtige bladranden
hebben (Van Kruistum & Biesheuvel, 1992;Van den Broek &Dekker, 1993).Nade oogst verliezende bladeren nogwel vocht door het inkoelen en eenvoortgaande verdamping tijdens
het uitstallen,terwijl er dan geenopname meer plaatsvindt. Wanneer de luchtvochtigheid na
deoogst laag iszaldat deverdamping,endaardoor ook het optreden van bruinrand, bevorderen. De uitstalcondities vankleinverpakt lof (met wikkelfolie), waar deverdamping geringer
zal zijn, hebben een remmende werking op het optreden van bruinrand (Boesten, 1992;Van
Kruistum & Biesheuvel, 1992).
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2.3.

Pitgroei en bruine pit

Vanuit het groeipunt, dat zich bovenop dewortel bevindt, ontwikkelen zichtijdens het
forceren de bladeren envormen vervolgens een gesloten krop. Ineen laatstadium tijdens
forceren groeit echter ook de pit waarop de bladeren zijn aangehecht. Het uitgroeien van de
pit wordt ook wel 'schieten' genoemd.Onder normale omstandigheden op hetveldvindt, na
de opslagvan reserves inde penwortel in het eerstegroeiseizoen en dedaaropvolgende overwintering, hergroei vande plant in hettweede seizoen plaats. Eerstontwikkelen zichdan de
bladeren diedoor het ontbreken vanstengelgroei een rozet vormen. Daarna gaat de plant
over indegeneratievefase,tijdens welke zicheen bloeistengel ontwikkelt die sterk uitgroeit
enwaarop vervolgens een bloeiwijze wordt gevormd.Doordat de groei van dewitlofkrop in
het donker plaatsvindt,treedt geen bloemvorming op,maarwordt wel de ontwikkeling van
de bloeistengel op gang gebracht,wat resulteert in het schieten van de pit. Delengte van
deze pit heeft een negatieve invloed op de kwaliteitsbeoordeling van de krop. Het doorschietenvande pit tijdens deforceerperiode neemt ernstiger vormen aan naarmate het trekseizoenvordert en dewortels langer bewaard zijn.Vooral tijdens de latetrek wordt de pitlengte problematisch.
Inde pit kunnen bruinverkleuringen optreden in devorm van plekken of diffuse lagen in het
centraleweefsel.Het optreden van bruine pit, zoals dit verschijnsel wordt genoemd, iserg nadelig voor de kwaliteitvan de krop en heeft van allefysiologische afwijkingen bijwitlof de
afgelopenjaren de meeste problemen opgeleverd. Het komt vooral voor vanaf demiddenvroegetrek en de mate van optreden van bruine pit neemt toe met het vorderen van het trekseizoen.Het bruine pit-probleem dook eindjaren '70 op met de introductie van de produktieve Fransehybride 'Zoom'.Aan dezefysiologische afwijking isbij witlof ongetwijfeld het
meesteonderzoek verricht,vooral in Frankrijk.
Evenalsroodverkleuring en bruinrand ishet optreden van bruinverkleuring in de pit een verschijnsel datte maken heeft met een lokale calciumdeficiëntie. Het verschil isechter dat het bij
bruine pit binnen in de krop optreedt. Hierdoor wordt het vaak vergeleken met het optreden
van bruinrand bij andere gewassen,zoalssla,andijvie enchinese kool, daar dat ook binnen in
de krop aandejongere bladeren optreedt. Calciumdeficiëntiestreden vooral op bij nieuwe
hoog-produktieve cultivarsvanverschillende gewassen.Ook de morfologische kenmerken van
bruine pit komen sterk overeen met aancalciumdeficiëntie gerelateerde verschijnselen in
andere gewassen (DenOuter, 1989).Derelatie tussencalciumdeficiëntie endegroeiomstandigheden isin de paragraaf 'Bruinrand' uitgebreid behandeld,zodat naar dat hoofdstuk wordt verwezen en het hier nietverder wordt toegelicht. Overeenkomstig de behandelingtegen bruinrand bijvoorgenoemde gewassenwordt ook het optreden van bruine pit
verminderd door het groeipunt op dewitlofwortel voor forceren te bespuiten met,of te
dompelen in,een oplossingvancalciumchloride (Jolivet ef al., 1988;Van Kruistum, 1988),
waarbij wel een reductie vande kropproduktie kan optreden.Wanneer deconcentratie echter
niette hoog iskan het spuiten met eencalciumchloride-oplossing de kropopbrengst ook
groter zijn (Aaldering, 1994a;Van den Broek, 1994).Bespuiten met calciumnitraatzou het optreden van bruine pit ook reduceren,zonder enige opbrengstderving (Van Kruistum, 1988).
Bruine pittreedt net alsroodverkleuring en bruinrand ook pasin een laat stadium op,maar al
weltijdensforceren en niet pastijdensde naoogstbehandeling en de uitstalling vande krop.
Ondanksde overeenkomsten met betrekking tot de oorzaak, een calciumdeficiëntie, en het
procesvanverkleuring,wat te maken heeft met het kapotgaan van cellen en het oxyderen
van uit devacuolen vrijgekomen fenolen (Den Outer, 1989),zijn defactoren die bruine pit
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veroorzaken niet hetzelfde alsdefactoren voor roodverkleuring en bruinrand.Het optreden
van roodverkleuring en bruinrand ispositief gecorreleerd aande lengtegroei van de pit en
kunnen dan ook samenvoorkomen.Bruine pit treedt juist opwanneer de pit relatief kort
blijft, en komtjuist niet tegelijk met roodverkleuring en bruinrand voor: een zogenaamde
antagonistische correlatie. Dat bruine pit minder voorkomt bij een langere pit isoverigens
geenabsolute correlatie, daar tijdens forceren de lengte vande pit toeneemt, maar ook de
mate van bruinverkleuring vande pit. Dit heeft te maken met het feit dat op een bepaald
moment tijdens forceren een bruinverkleuring ontstaat die daarna nog verder toeneemt: het
bruinverkleurde pitoppervlak neemt wel toe, maar het aantal plekken nauwelijks (Reerink,
1993).Dit betekent dat alleen de kansop het ontstaan van bruine plekken afneemt naarmate
de pit verder isuitgegroeid, maar dat niet het procesvan bruinverkleuring in reeds verzwakt
weefsel geremd kanworden. Het isdaarom waarschijnlijk dat,evenals bij roodverkleuring en
bruinrand, decalciumdeficiënties inde pit reeds in eenvroeg stadium tijdensforceren ontstaanen pastot uitdrukking komen wanneer strekking vandecellen optreedt. Indeze context
zou de negatieve correlatie tussen pitgroei en het optreden van bruine pit eerder betrekking
hebben op het vroeg starten dan op desnelheid van de pitgroei.
Wanneer het schieten van de pitvroeg start zal dat waarschijnlijk ten kostegaanvan deinvesteringen inde bladgroei. Inieder geval wordt een groter deelvan deopname van water en
nutriënten naar de groeiende pit gedistribueerd,zodat daar minder makkelijk eentekort aan
calcium zal optreden. Dit impliceert tevens dat in die fasewel eerder eencalciumtekort in de
zichdan ontwikkelende bladeren kan ontstaan.
Zoals in het beginvan dit hoofdstuk reedswerd beschreven,ishet schietenvan de pit een
gevolgvan deovergang van eenvegetatieve naar een generatieve fase.Deinductie van de
overgang naar degeneratieve fasewordt bereikt door de plant te vemalizeren middels een
koude behandeling en/of lange-dagcondities (Badila & Paulet, 1986;Paulet, 1979).De bloeiinductie wordt hormonaal gereguleerd en gaat gepaard met eentoename inde produktie van
het groeihormoon gibberelline, dat een hoge celdelingsactiviteit in de subapicale meristemen
tot gevolg heeft, waardoor bij rozetplanten de stengel gaat doorschieten. Inonderzoek aan
chinese kool werd eentoename van bruinrand waargenomen wanneer de planten door een
koude behandeling werden gevernalizeerd (Pressman et al., 1993). De bloeiinductie werd
versterkt wanneer nadevernalizatie een lange-dag behandeling werd gegeven of wanneer
GA3opde bladeren werd gespoten,waardoor ook het optreden van bruinrand toenam. Het
uitwendig aanbrengen van gibberelline kan ook alsvervanging voor een koude behandeling
dienen.Ookblijkt dat uitwendig toedienen van GA3'zwart hart' in selderij kanveroorzaken.
Inander onderzoek werden juist groeiremmers,die de vorming van gibberelline verhinderen,
op de bladeren van chinese kool (Aloni et al., 1986) ensla(Borkowski, 1988)gespoten,waardoor het optreden van bruinrand verminderde. Het calciumgehalte in dejonge bladeren bleek
hierbijtoegenomen te zijn. Ook na bespuiting van bladeren met GA3 kon het optreden van
bruinrand weer wat gereduceerd worden door bespuiting met calciumchloride (Pressman
etal., 1993).Dit doet vermoeden dat degroei van de bloeistengel om calcium concurreert met
de bladeren.
Niet alleengibberelline beïnvloed de distributie van calcium inde krop, maar ook het groeihormoon auxine (IAA),waarbij een relatie blijkt te bestaantussen het auxinetransport van
het spruitgroeipunt naar beneden (basipetaal transport) encalciumtransport vande wortel
naar het groeipunt (acropetaal transport) van despruit vansla(Banuelos etal., 1988).Door
hettoevoegen vanTIBA,een remmer van het auxine-transport, werd zowel het basipetale
transport van IAAalshet acropetale transport van gelabeld calcium Ç Ca)verhinderd, waaruit
blijkt dat ook naar gering transpirerend weefsel calciumtransport kan plaatsvinden door de
aanwezigheid vaneen polair auxine-transport. Ook door hetspuiten vaneen NAA-oplossing
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(synthetische auxine) op slabladeren werd rand in de binnenste bladeren verminderd, doordat
het calciumgehalte in deze bladerentoe-en het fenolgehalte afnam (Borkowski, 1988;
Ostrzyckaetal.,1989).Zowel door het bespuitenvan bladeren met een NAA-oplossingals
door toediening aandewortels werd de opname door dewortels en het transport van Ca
naar de kropvan chinese kool bevorderd.Ook de distributie in de krop werd er door beïnvloed: in plaatsvan eenverloop van 130naar 60 (x10~3dpm/100mg DS)van de buitenste naar
de binnenste bladeren in decontroleplanten werd eenverloop van 120naar 250gemeten in
de behandelde planten. Eenzelfde distributie werd waargenomen wanneer 45Ca op de krop
werd gespoten,waarbij ook transport van de bladeren waar 45Cawerd opgenomen naar de
jongere bladeren plaatsvond.Zo'n effect vond zelfs plaatstijdens de naoogst bij de bewaring
vande krop.Debespuiting vande krop met een mengselvan calciumchloride en NAA tijdens
de kropontwikkeling had eenmeer dan80 % reductie van bruinrand tot gevolg in achtsuccessievejaren.
Dit betekent dat dedistributie van calcium in dewitlofkrop mogelijk ook hormonaal bepaald
wordt, met alsgevolg dat afhankelijk vandefysiologische toestand (rijpheid) vandewortel er
calciumdeficiënties in de bladeren (roodverkleuring en bruinrand) of in de pit (bruine pit)
kunnen ontstaan.Dit kanveroorzaakt worden door eenconcurrentie om calcium alsgevolg
van een hormonaal gestuurde blad- danwel pitgroei,door een hormonaal gestuurdcalciumtransport vanuit dewortel,of misschienzelfs door een hormonaal gestuurde (re)distributie
vancalcium binnen de krop.
Deinvloedvandewortelsamenstellingop de pitgroei isduidelijk te zien aan het effect van de
bewaarperiode vanwortels. Langer bewaarde wortels vormen kroppen waarin eerder pitgroei
zaloptreden.Door het aanhouden vaneen lagere forceertemperatuur wordt in een zelfde
forceertijd eenzelfde kropproduktie bereikt alsbijforcerenvan korter bewaarde wortels bij
een hogeretemperatuur, maar isde pit langer en treedt erook meer bruine pit op (Reerink,
1993).Ook bijwortels met een hoog stikstofgehalte ishet optreden vanschot en bruine pit
groter dan bijstikstofarmewortels, doordat destikstofrijke wortelstijdens bewaring sneller
'rijpen' enereen grotere initiële groei vande krop optreedt (Reerink, 1993). Hierdoor kan er
in het beginvanforceren eencalciumgebrek optreden in de pit, maar vervolgens isde pitgroei
groter dan bijstikstofarme wortels en breidt de reeds ontstane bruinverkleuring zichverder
uit (zie ook paragraaf 'Bruinrand'). Hetzelfde geldt ook voor grote invergelijking met kleine
wortels:eenuiteindelijk langere pit met meer bruinverkleuring erin.
Wanneer het kaliumgehaltevandevoedingsoplossing wordt verhoogd levert dat een hogere
kropproduktie op, maar ook eengrotere pitgroei alvanaf het beginvanforceren (Reerink,
1993).Waarschijnlijk isdit de redendat bijforceren op een kaliumrijke voedingsoplossing
minder bruine pit voorkomt, maar het kanook zijn dat door de minder gesloten krop er een
betere verdamping binnen in de krop is.
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3.

Interviews

Om meer inzicht te krijgen in de kennis enervaring die in de praktijk over kwaliteitskenmerken aanwezig is,zijn een aantal interviews gehouden met personen die opverschillende manieren betrokken zijn bij deteelt vanwitlof, endie daardoor vanuit verschillende
invalshoeken ervaring hebben met het optreden envermijden van kwaliteitsproblemen.
Gesprekken zijn gevoerd met de hieronder genoemde personen:
Deheer B.vanGils,de heer R.Spruit, de heer J.vanArendonk, mede namens de heer
C.Logtenberg,en de heer J.Gerardts:ledenvandewitlofcommissie van defederatie van
NederlandseTuinbouw Studiegroepen(NTS).
Deheer A.Tonvan het Produktschap voor Groenten en Fruit(PGF).
De heer F.Meddens en de heer K.Helderman van NunhemsZaden.
Deheer P.Zelmanvan het KwaliteitsControle Bureauvoor Groenten en Fruit(KCB).
Deheer P.Degreef van het Centraal BureauvandeTuinbouwveilingen (CBT).
Deheer R.Sarrazijn, de heer C.Vanderschelden en de heer A. Coysmanvan het
Provinciaal Onderzoek- enVoorlichtingscentrum voor Land-enTuinbouw van de
provincieWestVlaanderen, België.
Deheer G.van Kruistumvan het Proefstation voor deAkkerbouw en de Groenteteelt in
deVollegrond (PAGV).
DeheerA. Limamivan het INRA-Laboratoire du Métabolisme, Frankrijk.

3.1.

Optreden kwaliteitsafwijkingen

Ineerste instantie isgevraagd hoeverschillende kwaliteitsafwijkingen zich manifesteren: waar
en hoe ze in de krop voorkomen, op welk moment ze tijdens het forceren zichtbaar worden,
enin welke periode vanhet forceerseizoen zehet meest optreden.
roodverkleuring
Roodverkleuring isaltijd beperkt tot deonderste helft van de krop. Hettreedt pasnade oogst
op, en issomsal bij de aanvoer op deveiling,maar meestal pasna4à5dagen uitstalling
zichtbaar (Zelman,Degreef). Naarmate het lof langer wordt uitgestald neemt roodverkleuring
sterk toe. Het komt het eerstvoor indebuitenste bladeren,maar kan in een later stadium ook
binnen in de krop worden aangetroffen.Volgens SarrazijnenVan Kruistumwordt de roodverkleuring uiteindelijk wel bruin,maarwordt dat inde praktijk nietveel waargenomen;
Degreef isechter van mening dat de roodverkleuring al na enkele dagenwat bruinig wordt.
Erzijntwee soorten roodverkleuring. Indevroege trek treedt roodverkleuring op inde vorm
vanstrepen in de lengterichting vande krop,welke regelmatig over debasale bladhelft verdeeld zijn, endie zichaan de onderzijde van het blad bevinden. Inde late trek treedt roodverkleuring op in devorm van stippen of vlekken,diezichalleen aande bovenzijde van het
bladontwikkelen, maar later ook door het blad heen aande buitenkant van de krop zichtbaar
zijn (Van Kruistum,Sarrazijn). Erwordt daardoor inde praktijk meestal gesproken over 'roodverkleuring' en 'inwendig rood' bij respectievelijk devroege en de late trek, maar soms wordt
de roodverkleuring in devroegetrek duidelijkheidshalve ook wel 'uitwendig rood' genoemd.
Uitwendig rood komt in devroege trek voor van ongeveer begin oktober tot ver in december
en inwendig rood alvanaf november (Degreef). Dat men op deveilingen ook nu in september
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almet inwendig rood wordt geconfronteerd, heeft volgens Degreef te maken met het feit dat
nogveelwortels van het vorigejaar worden gebruikt, maar in het eerste PAGV-experiment dit
seizoen (september) met detrek van nieuwewortels bleek nadeeerste beoordeling (3 dagen
uitstalleven) al roodverkleuring opte treden:niet alleen uitwendig, maar ook inwendig rood
(Van Kruistum).
bruinrand
Bruinrand is,zoalsde naam alzegt, een bruinverkleuring vanweefsel aande rand van de
buitenste bladeren,meestal op halve hoogte van het blad (Sarrazijn), maar kan de gehele
bladrand vantop tot basis beslaan (Van Kruistum). Het komt ook intwee verschillende vormen
voor, ni. droogrand en glazigheid (Sarrazijn), hoewelvolgensVan Kruistum bruinrand bij
witlof meestal eenvorm van droogrand is.Hettreedt ook na 1 à3dagen uitstalling pasop,
maar ismakkelijker zichtbaar doordat het aan de buitenste bladerenvande krop voorkomt
(Van Kruistum).Ookvolgens Degreef enZelman komt bruinrand meestal nog niet voor bij
aanvoer van de kroppen op deveiling,maar iswel eerder zichtbaar dan roodverkleuring: de
volgende ochtend al.Evenals roodverkleuring komt bruinrand meer, of insterker mate,voor
naarmate de kroppen langer zijn uitgestald. Het optreden van bruinrand vindt het sterkst
plaats inongeveer dezelfde perioden van hettrekseizoen alsdat het geval isvoor roodverkleuring (Degreef).
schot
Schot inwilof ishet doorschieten vande pit entreedt aan het eindevan hetforceren op.
Depit kan echtertijdens het uitstalleven nog aanzienlijk doorgroeien (Zelman, Degreef,
Van Kruistum,Sarrazijn).Volgens Zelman neemt het optreden vanschot af tijdens hetseizoen,
maarvolgensVan Kruistum komt hetwaarschijnlijk het meestvoor in de latetrek, door het
geringere temperatuursverschil tussenforceren en uitstalling.
bruine pit
Bruinverkleuringen in de pit, bruine pit genoemd,ontstaan al ineen redelijk vroeg stadium
tijdens forceren en komen ook inverschillende vormen voor, nl.een diffuse verkleuring of een
duidelijk begrensde plek (appelpit). diezichook nog verder tot holle pit kanontwikkelen (Van
Kruistum).Wanneer welke vorm het meestvoorkomt isniet duidelijk. Erisook nog een derde
vorm van bruine pit die in Frankrijk veelvoorkomt in de vroegetrek, waarbij het hele centrale
deelvan de pit van boventot onder bruintot zwart verkleurd is(Degreef, Limami). Volgens
Zelman neemt bruine pit toe tijdens hetforceerseizoen, maar uit Fransonderzoek blijkt bij
een rasalsFlash,dat daar het helejaar door geforceerd wordt, bruine pit toe te nemen tot
januari/februari,waarna hetvervolgens afneemttot april/mei (Van Kruistum). Daarna zou het
mogelijk nog weertoe kunnen nemen.Eenverschil met devoorgenoemde kwaliteitsafwijkingen isdat bruine pittijdens het uitstalleven niet meertoe neemt (Van Kruistum,
Degreef).
correlaties
Wanneer roodverkleuring optreedt zaler niet gauw tegelijkertijd bruine pit in de krop voorkomen, enviceversa (Sarrazijn,Van Kruistum):dat heeft te maken met de relatie die eris
tussende pitlengte en beide kwaliteitsproblemen. Bruine pit komt vooralvoor wanneer de pit
klein blijft, terwijl roodverkleuring juistveel optreedt bij kroppen met een lange pit (Sarrazijn,
Van Kruistum,Spruit). Dit isook doortetrekken naar rassen:inFranse rassen blijft de pit klein
en hebben zeveel lastvan bruine pit, maar roodverkleuringen kennen zeniet (Meddens,
Helderman). Bij het PAGV-experiment met deeerstetrek dit seizoenvan nieuwe wortels blijkt
naastveel roodverkleuring (zie eerste paragraaf 'Optreden kwaliteitsproblemen') in kroppen
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van eenandere partijwortels vaneenander rasook veelappelpit voorte komen (Van
Kruistum). Bijdewitlofkeuringen van het KCBisechter volgens Zelman geen duidelijke relatie
te vinden tussen het voorkomen vanschot en het optreden van roodverkleuring. Deze relatie
wordt door Degreef echter wel bevestigd.
Evenals het parallel optreden van roodverkleuring en lange pit, komt ook meer bruinrand
voor in kroppen met lange pit,waardoor bruinrand en roodverkleuring regelmatig in dezelfde
kroppen kunnen voorkomen (Sarrazijn). Degreef bevestigt dat bruinrand en roodverkleuring
wat betreft hun voorkomen niet uit elkaarte houden zijn endat erook een sterke correlatie
tussen blijkt in de resultaten van de houdbaarheidstesten. Helderman betwijfelt het parallelle
optreden van roodverkleuring en bruinrand,aangezien sommige rassenspecifiek roodgevoelig, zoals Rinof, en andere rassenjuist randgevoelig zijn, zoals Daliva.

3.2.

Teeltfactorenenadviezen

Eenbelangrijk gespreksonderwerp vormde devraag welke factoren tijdens het productieprocesvanwitlof vaninvloed zijn op het optreden vankwaliteitsafwijkingen en welke
maatregelen in de praktijk worden aangeraden om deze afwijkingen te vermijden.
oogst en uitstalleven
Roodverkleuring en bruinrand treden pasnadeoogst op en deverschijnselen nemen ernstiger
vormen aanwanneer de uitstaltemperatuur hoger is.Het ishierbij van belang dat het lof zo
snelmogelijk nadeoogst wordt teruggekoeld, om de problemen te beperken (Van Kruistum,
Sarrazijn,Spruit). Door snelterug te koelen kan bijeen lageretemperatuur (1tot 4°C) worden
uitgestald dan nu op deveilingen wordt gehanteerd (6tot 8°C),zonder risicovoor lage temperatuurbederf (Van Kruistum).Bijeenexperiment met het uitstallen vanwitlof in plastic zakken,zoalsdat in Frankrijkveelgebeurt,verwachtte mendat het de houdbaarheid ten goede
zou komen,maar roodgevoelig lof gafjuist eenveelslechtere kwaliteit, wat wordt geweten
aan het langzamer terugkoelen van het lof inde zakken (Degreef). Erwordt op het moment
op deveilingen gebruik gemaakt van natte doorstroomkoeling, maar men heeft daar momenteelwat twijfels bij omdat droog koelenveelsneller gaat (Degreef).Ook Sarrazijn isvan
mening dat het nat uitstallen vanwitlof grote risico's met zichmee brengt, daar het ook
bruinrand en natrot inde handwerkt.Van Kruistum vraagt zichaf of erwel genoeg bekendis
omte kunnen stellen dat het uitstallen van nat of droog lof verschil oplevert voor de houdbaarheid.Volgens hem ishet zinvoller om onderzoek teverrichten naar het effect van koeling
vóór de oogst.
Eeninvloed vanverpakking opde houdbaarheid van het lof wordt door niemand echt beaamd.Roodverkleuring treedt net zogoedop in kleinverpakt alsin loswitlof, maar bruinrand
mogelijk iets meer in kleinverpakt lof (Zelman).Volgens Degreef wordt bruinrand echter niet
persebevorderd door de kleinverpakking,en isdie relatie bovendien moeilijk te leggen omdat voor de kleinverpakking andere rassenen kleinere kroppen (maat 3 à4) gebruikt worden,
die meer op houdbaarheid zijngeteeld.
forceren
Derelatie tussen het optreden van roodverkleuring, maar ook van bruinrand,met de grootte
vande krop wordt door vrijwel iedereenwel gelegd.Meddens deelt mee dat bij het ontwikkelenvan een nieuw raseenaantal lijnen,die na de nodige selectieronden zijn overgebleven,
bijtelers onder praktijkomstandigheden worden getest,maar dat in de loopvan detijd de
witloftrek nogal sterk isveranderd,waardoor er verschijnselen kunnen optreden die in het
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begin niet geconstateerd werden.Helderman licht dit toe aande hand van Rinof:in eerste
instantie werd eenveel hogere opbrengst verkregen dan bij andere rassen,nl. 50i.p.v.30 kg
per bak. Datwastoen heelveel, maar nu isde opbrengst door nieuwe forceertechnieken
toegenomen tot 70kg/bak en ertreden dan ook problemen alsroodverkleuring op.
Hetmeestvoorkomende advies dat wordt gegeven om roodverkleuring enbruinrand te voorkómen isdanook om het lof niet te laat te oogsten,ook algaat dat ten kostevande opbrengst (Van Kruistum,Sarrazijn,Meddens/Helderman, Spruit). Dit heeft ook minder schotvorming tot gevolg. Hetjonger oogsten van een krop kaneveneensverkregen worden door
een lageretrektemperatuur aante houden enveroorzaakt dan ook minder schot en roodverkleuring (Van Kruistum).Sarrazijn merkt hierbij echter op dat laat oogsten bij een lagere
temperatuur eenstabielere pit oplevert tijdens het uitstalleven,en dat bijvroeg oogsten bij
een hogeretemperatuur wel eenzelfde of kortere pit wordt verkregen, maar dat die meer en
verder doorgroeit tijdens het uitstalleven (inhaalaktie). Ook het optreden van roodverkleuring
neemt daardoor bij vroeg geoogste kroppen,die bij een hogetemperatuur zijn geforceerd,
sterkertoe tijdens het uitstalleven.Van Kruistum verwachtjuist dat kroppen die bij een lagere
temperatuur zijn geforceerd eerder zullen doorschieten tijdens het uitstalleven,omdat de
koeltemperatuurtijdens uitstalling dan minder verschilt vandeforceertemperatuur. Hij voegt
hieraantoe dat het doorschieten vande pit eerder afhankelijk isvan de pitlengte op het
moment vanoogsten:vooral lange pit, bv.75 %, kantijdens het uitstallen tot ver boven de
krop doorschieten (Van Kruistum, Degreef).
Zelman iser niet zozeker vandat ermeer roodverkleuring zou optreden ingrote dan in
kleine kroppen, maar dat roodverkleuring alleen eerder zichtbaar wordt ingrote kroppen.
Wel komt bruinrand volgens hem meer voor bij grote dan bij kleine kroppen.
Sarrazijnvertelt dat men bijTTWeen eigen theorie heeft over deforceerstrategie om kwaliteitsproblemen zoveel mogelijk devoorkomen: in het beginvan detrek meteen een hoge
temperatuur, om snelzoveel mogelijk reservekoolhydraten af te breken ensuikersvrij te
krijgenvoor de kropgroei,envervolgens detemperatuur verlagen naarmate de trek vordert.
InRoeselare ismenvan mening dat de overgang van koude bewaring vandewortels naar de
forceeromstandigheden geleidelijk moet verlopen,d.w.z. langzaam opbouwen van de forceertemperatuur, maar dat wel aan het einde van detrek detemperatuur afgebouwd moet wordenom het inkoelen te versnellen en lagetemperatuurbederf tijdens het uitstalleven te vermijden (Sarrazijn/Vanderschelden/Coysman).OokVan Kruistum meldt datvroeger een zogenaamdevoortrek werd uitgevoerd,maar dat de noodzaak daarvan later niet meer aanwezig
bleek.
Over de aanpassing van devoedingsoplossing tijdens forceren ter voorkoming van roodverkleuring zijn de meningen verdeeld.Sarrazijn isvan mening dat roodverkleuring in sterke
mate optreedt in kroppen met een laag kalium-en een hoog calcium-,chloor- en fosfaatgehalte:uit empirisch onderzoek in Roeselare blijkt dat devoedingsoplossing aan het einde
vandetrek, de laatste 10dagen,meer kalium en minder calcium moet bevatten,endat deEC
verhoogd moet worden om eengrote wateropname te vermijden.Van Kruistum daarentegen,
neemt in zijn experimenten geeneffect van eenverhoogde ECwaar op het optreden van
roodverkleuring.Wel blijkt ook in zijn onderzoek dat een kaliumrijke voedingsoplossing het
optreden van roodverkleuring reduceert, maar hij vindt dat het huidige PAGV-voedingsschema
daaraan ruim voldoet en dat eenextra kaliumgift aan het einde van detrek dan ook niet
nodig is.Helderman isevenalsSarrazijn van mening dat eenextra kaliumbemestingaan het
eindvandetrek nodig ister vermindering van roodverkleuring, ook bij het PAGV-voedingsschema.
Tevensaan het eind van detrek de luchtvochtigheid verlagen,en zodoende de verdamping
vande krop verhogen, kanvolgens Sarrazijn bijdragen aan het verminderen van roodverkleuring. Erzijn echter volgens Van Kruistum geen gegevens over de relatie tussende lucht-
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vochtigheid en het optreden van roodverkleuring; bij deverdamping isvolgens hem niet
alleende luchtvochtigheid, maar vooral de luchtbeweging ende buitentemperatuur van
belang.
Wat betreft het optreden van bruinrand,zou een lage ECvan devoedingsoplossing lossereen
grovere kroppen veroorzaken met wat meer bruinrand (Vanderschelden, Coysman).Volgens
Van Kruistum komt bruinrand meer voor wanneer de groei van de krop gering isals gevolg
vanweinig voeding.Sarrazijn schrijft droogrand toe aaneentekort englazigheid aan een
overmaat aanwateropname, zodat deoplossingvoor hetvermijden ervan volgens hem dan
ook simpel is,nl. het verlagen van de EC enverhogen vande relatieve luchtvochtigheid bij
droogrand en hetverhogen van de EC enverlagen vande relatieve luchtvochtigheid bij
glazigheid.Ook 'point noir' kan evenals droogrand voorkomen worden door een hoge luchtvochtigheid (Sarrazijn).
Volgens Zelmanvraagt men zich momenteel ook af of het optreden van roodverkleuring niet
op eenandere manier met het voedingswater te maken heeft, nl. met eenteveel aan chloor
dat mogelijk in devoeding zou kunnen zitten alsgevolgvande ontsmetting vande installatie
voor forceren.Ook Sarrazijn maakte hierover een opmerking,waarbij hij zei dat het vooral
bedoeld wasalsvraag,nl.dat er grote verschillen zijn in het gebruik van waterstofperoxyde
bij de reiniging van de installatie,waarbij het hem niet bekend isof dat wordt opgenomen,en
of dat effect heeft op de kropsamenstelling en misschienop roodverkleuring.
wortelteelt
Optimaal forceren isvolgens de meesten echter niet eenstandaard,maar eenaanpassing aan
detoestandvan dewortels dievoor forceren gebruikt worden.De roodverkleuring die vorig
jaar bij Beainde vroegetrek veeloptrad,wasvolgens Spruit eerder een gevolgvande slechte
zomer,ende daardoor verkregen 'waterpennen',danvan deforceeromstandigheden; hij
voorspelt dat dit jaar, nu de planten op het veld meer zon hebben gehad endaardoor een
hoger drogestofgehalte hebben,er minder problemen met roodverkleuring zullen optreden.
Roodverkleuring,zowel inwendig alsuitwendig rood, en bruinrand nemen af naarmate later
wordt geforceerd,wanneer 'rijpere'wortelsworden gebruikt (Degreef), daar ondanksdat de
schietneiging dan groter is,een lagereforceertemperatuur aangehouden kanworden (Van
Kruistum). Hette vroegforceren vanwortels,d.w.z. ineenperiode waarin zevoor forceren
nog niet geschikt zijn, heeft vooral grote gevolgen voor het optreden van roodverkleuring,
maar minder voor bruinrand (Van Kruistum). Het isdaaromvan groot belang dat niette laat
gezaaidwordt en dat dewortels goed worden bewaard,zodat zeexact rijp zijn op het
moment van inzetten (Helderman).Volgens Sarrazijn moet daarbij ook goed onderscheid
gemaaktworden tussenwortels dietegelijkertijd geteeldzijn:wortels met eengrotere diameter produceren kroppen met meer roodverkleuring, daar zerijper zijn en eerder geforceerd
zouden moetenworden. Integenstelling tot de algemene relatie tussen bruinrand en roodverkleuring komt bruinrand minder voor bij grote dan bij kleine wortels (Sarrazijn).
Stikstofrijke wortels,die ook rijper zijn, vertonen eenzelfde relatie met roodverkleuring alsde
worteldiameter. Sarrazijn isvan mening dat roodverkleuring meer optreedt bijwortels met
een laag kalium-, magnesium-,calcium-en drogestofgehalte, eengeringe suikerafbraak (hoog
inulinegehalte) en een hoog nitraat- entotaal stikstofgehalte.VolgensVan Kruistum iser
echterveelte weinig bekend over de invloed vanverschillen inwortelsamenstelling op de
houdbaarheid van de krop om ergedetailleerde uitspraken over te kunnen doen.Het ishem
bijvoorbeeld niet bekend of het kaliumgehaltevan dewortel specifiek invloed heeft op het
optreden van roodverkleuring, maar hij heeft wel waargenomen dat de algemene kwaliteit
vande kropjuist slechter isbij een hoog kaliumgehalte vandewortel.
Het isniet alleen belangrijk om teweten hoe desamenstelling van de gerooide wortel is,maar
ook wat ertijdens bewaring verandert: waarom treedt er bij op hetzelfde veld geteelde
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wortels van hetzelfde ras,die gelijktijdig geoogst zijn, bij detrek infebruari geen roodverkleuring op,terwijl dat injuli enaugustus wel het geval is?(Meddens).
Volgens Degreef volgen goede telers nauwkeurig hoedeteelt op het veldverloopt, voeren ze
een proeftrek uit en laten zestikstof-, mineralen-en inulinebepalingen uitvoeren. Momenteel
wordt in de praktijk veelal nog het drogestofgehalte van dewortels gebruikt voor de rijpheidsbepaling van de wortel,wat echter alleen in devroegetrek een goede indicatie geeft
(Sarrazijn). Demeeste analysesdietelers laten uitvoeren, beperken zichtot het stikstof- en
kaliumgehalte van dewortel; bepaling vansuikergehalten isnogteveel koffiedik kijken, wat
ook geldt voor mineralen alsfosfaat, magnesium encalcium (Van Kruistum).
veredeling
Meddens benadrukt dat, hoewel ereen relatie istussendetoegenomen kropproduktie in de
laatstejaren en het ontstaan van kwaliteitsproblemen, de koppeling tussen kropgroei en het
optreden van roodverkleuring niet 100 % isen dat genetische aspectenwel degelijk eenbelangrijke rol spelen.Zo hebben Franse rassenook een hoge produktie, maartreedt daarbij
geen roodverkleuring op;zij hebben daarentegen veel lastvan bruine pit en hun pit blijft
klein (Helderman). Erzijn ook in Nederland rassendie gevoeliger zijn voor bruine pit.
Bovendien zijn er rassendie wel schotgevoelig zijn, maar geen last hebben van roodverkleuring of bruinrand, en rassendie wel bruinrand- maar niet roodgevoelig zijn (Van
Kruistum, Degreef).
In het begin werd de selectievanrassenhoofdzakelijk uitgevoerd met het oog op produktie,
oogstbaarheid en uitwendige kwaliteit; nu ook meer op verschillende inwendige kwaliteitskenmerken (Sarrazijn). Het grootste verschiltussen Frankrijk en Nederland isdat daarbij de
veredeling er een heel andere richting heeft gekregen.DeeersteZoom-lijnen in Frankrijk
hadden al lastvan bruine pit, maar dat werd daar niet alseenerg groot probleem gezien,
terwijl dat in Nederland en België al meteen eentaboe was (Sarrazijn). Bovendienwerd in
Frankrijk deveredeling gericht op rassendie het helejaar door geforceerd konden worden en
in Nederland werd juist gericht opverschillende rassenvoor devroege-,middenvroege-en late
trek (Meddens,Van Kruistum).
Vroege en late rassen hebbenvolgens Meddens overigens dezelfde fysiologische ontwikkeling,
maar iser alleen eenverschil inontwikkelingssnelheid. Inhoeverre echter de rasverschillen tot
uitdrukking komen in b.v. dewortelsamenstelling endeveranderingen daarin tijdens
bewaring isgeen van allen bekend.
Betreffende devraag naar de huidige standvanzaken in hetveredelingsonderzoek antwoordt
Meddens dat er geen onderzoek in Nederland meer plaatsvindt:vroeger wasdat wel het
geval op het tegenwoordige CPRO,waar o.a. Eenink veredelingsonderzoek heeft uitgevoerd
aanwitlof, enwaaruit de voorouders van Rinof afkomstig zijn. Nuvindt deveredeling plaats
door selectie op de zaadbedrijven,waarbij een behoorlijk aantal kruisings-en selectiestappen
voorafgaan aan de ontwikkeling vaneen paar lijnen die op praktijkschaal getest kunnen
worden.Aangezien witlof eentweejarige plant is,ishetwel voorte stellen dat elke stap een
aantaljaren in beslag neemt. Ook detestfase in de praktijk duurt wel evenvoor een nieuw ras
uiteindelijk op de markt verschijnt, zodat het niette verwachten isdat we binnen zesjaar met
een nieuw roodvrij rasop de markt zullenverschijnen (Meddens).Degreef voegt hier aan toe
dat, hoewel deveredelaars zeggen dat ze binnentienjaar een nieuw raskunnen ontwikkelen
dat ongevoelig isvoor rood, daarmee nog niet gezegd isdat zich bij deze rassen dan geen
andere kwaliteitsproblemen zullen voordoen.
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3.3.

Kwaliteit in de praktijk

ernst
Op devraag welke kwaliteitsafwijking nu het belangrijkste probleem is,werd geantwoord dat
van alle kwaliteitsafwijkingen de houdbaarheid het grootste probleem is(Sarrazijn), waarbij
roodverkleuring bovenaan staat (Van Kruistum, Degreef). Het isnietvoor nietsdat roodverkleuring eenspeerpunt isin het kwaliteitsprogramma van het CBT:bij aankomst op de
veiling iser nog vrijwel nietsvan roodverkleuring te zien, maar na een paar dagenwel en een
handelaar kan de kroppen niet sneller dan in 5dagen in dewinkels hebben liggen. (Degreef,
Zelman).Probleem isdaardoor dat roodgevoelig lof eerstwel verkocht wordt, maar dat
zonder maatregelen de markt later instort omdat deafnemers het niet meerwillen hebben,
zoals in'92/'93 bij de export naar Italië (Degreef). Normaal vormt roodverkleuring vooral in de
latetrek eengroot probleem,maar dit seizoen ishet ook indevroegetrek alsterkaanwezig,
niet alleen door gebruik vanoude wortels (Zelman), maar ook bij recent geoogste wortels
(Van Kruistum):zieeerste paragraaf 'Optreden kwaliteitsafwijkingen'.
Toch kan in zowel BelgiëalsNederland naast roodverkleuring ook schot in bepjalde perioden
van hetforceerseizoen eengroot probleem zijn voor de kwaliteit vanwitlof (Sarrazijn,
Degreef),zoalsdat bijvoorbeeld nu het geval is(Zelman).In Frankrijk komt daarentegen geen
roodverkleuring voor, maar daar isjuist bruine pit het grootste kwaliteitsprobleem (Limami,
Van Kruistum,Sarrazijn, Degreef).
Om eenindruk te krijgen van deernstvan de problemen werd gevraagd welke consequenties
met name roodverkleuring op de veilingresultaten heeft.
VolgensZelmanwordt op deveilingen opjaarbasis 15tot zelfs40 %van het lof afgekeurd als
gevolgvanroodverkleuring.Aangezien echter opjaarbasis85 %vanallewitlof alsklasse I
wordt verkocht, isdatvolgens Degreef niet mogelijk engaat het om een paar procent tot
soms 10%;het zouwel kunnen als het gaat over lof dat niet alsSuperwordt verkocht. Ook
Van Kruistum denkt dat het bij roodverkleuring om een paartot 5procent afgekeurd lof gaat,
maar hijvoegt er aantoe dat het wel de keuring voor verkoop betreft en niet de houdbaarheidstesten diedaarna worden uitgevoerd: uit de resultaten van deze houdbaarheidstesten
blijkt dat hoewel bij aanvoer 2tot 5 %van dewitlof door roodverkleuring niet alsklasseI
wordt beoordeeld,dit na 5dagen uitstalling bij 8°Cistoegenomen tot 40 %. Inde late trek
kan dit zelfs nog oplopen tot 50of 60 %.
variatie
Aangezien het optreden van kwaliteitsafwijkingen alsroodverkleuring, bruinrand,schot en
bruine pitvan een groot aantal factoren afhangt, werd devraag gesteld of er ookconsequente verschillen zijnwaar te nemen in de witlofkwaliteit tussentelers en b.v. regio's.
Het duidelijkste consequente verschil in het optreden vankwaliteitsafwijkingen ishet verschil
tussen Frankrijk en Nederland/België. Doordat men in Frankrijk geen last heeft van roodverkleuring zijn deveilingprijzen daar momenteel veel hoger, ondanks het optreden van bruine
pit in de kroppen;bruine pit wordt daar echter niet alserg negatief beschouwd (Sarrazijn).
Degreef legt uit dat dit verschil ook te verklaren isdoor het geringe aandeel vanexport in de
veilingafzet in Frankrijk,waarbij komt dat ze met lotnummers werken endus bepaalde loten
dievrij zijnvan bruine pit kunnen aanwijzen alsgeschikt voor export. In Nederland wordt juist
een groot deelvan de geproduceerde witlof geëxporteerd en omdat er geen goede normen
voor waren was bruine pit 'uit de boze'. Die normen zijn nu beter geregeld,waardoor ook in
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Nederland meer bruine pitgevoelige rassengebruikt kunnenworden en roodverkleuring in
bepaalde perioden wat zal verminderen.
Bovendien gebruikt menvolgens Degreef in Frankrijk andereteeltmethoden: dik gezaaid en
fijnere wortels,waaraan ook deforceercondities worden aangepast, zoalseenzeer hoge
luchtvochtigheid. Ook Meddenszegt dat de Franseneen heleandere manier van forceren
hebben, zodat de rassenvan Nunhems er daar heel anders uit zien en erook niet zo geweldig
in de markt liggen,wat overigens ook omgekeerd geldt. Van Kruistum isniet zo overtuigd van
verschillen inforceermethodentussen Frankrijk en Nederland en houdt het op eenverschil in
de veredelingsstrategie.
Behalveverschillen met de kwaliteit in Frankrijk bestaan erook tussenwitlofproducenten verschillen in de kwaliteit van witlof. De houdbaarheid van de kroppen issterk afhankelijk van de
nauwkeurigheid waarmee detelers forceren envan de gebruikte voedingsoplossing.Ook van
de oogst:worden ervastewerknemers met ervaring gebruikt, of vakantiewerkers/studenten
waarbij vaak vertraging en duste lateoogst ontstaat. Bovendienverschilt de manier vaninkoelen sterk, evenals de kwaliteit vandewortels die worden gebruik: eigenteelt of contractteelt (Sarrazijn).Spruitvult zijn aanwijzing, om maar eensbij deveilingen tevragen 'of ze iets
kunnen zeggen over de relatie tussenhet optreden van kwaliteitsproblemen ende herkomst
van het lof', zelf al aan met de opmerking dat sommige bedrijven altijd lang lof leveren dat
dan ook roodverkleuring vertoont.
VolgensZelman komt roodverkleuring om eenof andere reden meer in Noord-,zoalsop de
veilingen KZYenWFO,dan inZuid Nederlandvoor, zoalsop deveilingen CHZen Breda.
Bruinrand komt volgens hemjuistveel inZuid Nederland voor. Ook Degreef bevestigt dat er
verschillen in het voorkomen van kwaliteitsafwijkingen zijntussende veilingen en dat datte
maken heeft met de aanvoer uit een bepaalde regio:telerssteken elkaar aanen gebruiken
gezamenlijk andere rassenof veranderen vantrekstrategie. Bovendien zijnsommige veilingen
meergericht op kleinverpakt witlof, waarvoor andere rassengebruikt worden en de kroppen
kleiner zijn; andere veilingen hebbenjuist weer veel grove kroppen.
Van Kruistum merkt hierbij op dat ook het keuren op deveilingen eensubjectief gebeuren is.
Het kanvolgens hem overigens wel zijn dat er per regio verschillen in kwaliteit voorkomen,
daar men b.v. in Noord-Holland deforceerperiode liefst opexact drie weken wil houden, terwijl men in Zuid-Nederland mogelijk wat langer door forceert bij een lageretemperatuur. Ook
worden in Noord-Holland veelwortels uit devrij lichte gronden van deWieringermeer- en de
Noordoostpolder betrokken,terwijl in het zuiden veel wortelsvan de zwaardere gronden in
Zeeland en West-Brabant komen (Van Kruistum).Volgens Spruit isechter de relatie tussen
kwaliteitskenmerken en de herkomst van dewortels niet duidelijk:tweejaar geleden isop het
ROC-Zwaagdijkeen roodverkleuringsproef met 10partijen Rinof-wortelsvan verschillende
herkomst uitgevoerd,waaruit bleek dat wat betreft deze relatie er geen peiloptetrekken is.
mogelijkheden
Naast de vragen over de bestaande kennis endedaaruit volgende adviezenter voorkoming
van het optreden van kwaliteitsafwijkingen isook geïnformeerd naar demogelijkheden en de
bereidheid inde praktijk om de uitgebrachte adviezen op te volgen.
De informatiestroom vanuit het onderzoek wordt volgensVanArendonk en Logtenberg door
de praktijk redelijk goed gevolgd,vooral via devakbladen.Daarnaast iser, o.a.via studieclubs,
onderling veel uitwisseling. Deadviezen worden ook opgepakt en sommigen passenzezelfs
meteen in hun eigen bedrijf toe.Zowerd het gebruik vancalciumchloride in het zuiden al
heel snel algemeen toegepast, encirca 2jaar later ook in het noorden.Ook Van Kruistum
noemt het voorbeeld van het toepassen vancalciumchloride,wat het afgelopen seizoen door
20tot 30 % van detelers werd opgevolgd enwat het komend seizoen nog wel meer gebruikt
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zalworden door het gebleken effect bijde bestrijding van natrot. Eveneenswat betreft de
koeling zijn de meeste bedrijven (60-70 %)wel instaat om de adviezen op te volgen en zullen
ze dat in de meeste gevallen ook doen (Spruit). Hoewel het grootste deelvan detelers, zo'n
85 %, de ideeën wel meeneemt in de bedrijfsvoering, zijn sommigen specifiek gericht op b.v.
de Duitse markt of op kleinverpakking.Anderen zijn b.v. alleen gericht op produktie, zodat ze
daarvoor net zo lief wat grotere wortels gebruiken (VanArendonk en Logtenberg).
Van Kruistum iswat somberder over de bereidheid voor het opvolgen van adviezen,aangezien het insommige gevallen noodzakelijk isdat er investeringen gedaan worden.
Deadviezen worden alleen opgevolgd wanneer dat niet ten koste gaatvan de produktie.
Men isniet bereid om produktie inte leverenvoor kwaliteit. Juistwanneer de prijzen voor
witlof laag liggen denkt iedereen dat hijzoveel mogelijk kilo's moet produceren om nog
genoegte kunnen verdienen,terwijl dat macro-economisch precies averechtswerkt en door
het noggrotere aanbod de prijzenverder worden gedrukt.
Spruit heeft geen probleem met eengeringe opbrengstderving alsgevolg van vroeger oogsten,wanneer hij daar eenbetere kwaliteit mee kan produceren,aangezien andere rassen die
niet roodgevoelig zijn, zoalsSalsa,ook minder opbrengst opleveren.Rassenzoals Rinof
hebben een hoge opbrengst, zodat daarwel wat op ingeleverd kanworden.
Adviezen over devoeding,dieveelalworden gegeven door de leverende zaadbedrijven en
ook wel door DLV,worden volgens Degreef meestalwel opgevolgd.Ook Van Kruistum denkt
dat wat voeding betreft alleswel op proefbakkenwordt uitgeprobeerd.Volgens Sarrazijn
worden echter devoedingsadviezen niet altijd opgevolgd,voor eendeel door het ontbreken
van de mogelijkheden daartoe:devoeding van Rinof zou in de praktijk eigenlijk met A enBbakken moeten gebeuren,maar in België beschikken maarweinig producenten over een dergelijke installatie.Ook Spruit isvan mening dat demogelijkheden omvoedingsadviezen op te
volgen veel beperkter zijn: in Noord-Holland werkt 20tot 30 %maar met A+B bakken, terwijl
West-Friesland toch nog welvoor loopt op de restvan Nederland.Bovendien denkt hij dat niet
alleen demogelijkheden, maar ook de bereidheid voor het aanpassenvan de voeding minder
groot is.Zostelt Sarrazijn dat in het algemeen men beter bereid isom een nieuw raste gebruiken, danom een nieuwforceeradvies opte volgen.Wat betreft de bemestingsadviezen kunnenVanArendonk en Logtenberg destelling van Sarrazijn onderschrijven. Niet iedereen volgt
de adviezen even makkelijk op:men isergterughoudend, zijzelf ook, en er wordt toch vaak
de hoop gevestigd op een nieuw ras,waarvan menverwacht dat het binnen 3tot 4jaar wel
op de markt zal komen,i.p.v.investeringen te doen in deforceerinrichting wat betreft b.v. de
voeding (A+B bak, dubbele A-bak, injectiesysteem).
Detelers kunnen het zichvolgens Degreef niet permitteren omte wachten op een nieuw ras,
maar moeten nu zo goed mogelijk forceren met de middelen die ze hebben en hierin ook
durven investeren om de adviezen te kunnen opvolgen.
Meddens ishet echter met destelling vanSarrazijn niet eens,daar het hunjuist veeltijd kost
om een nieuw ras in de praktijk doorte laten komen.Eenvoordeel van een nieuw rasiswel
duidelijker overte brengen,daarje het indetrek naast het oude raskunt zetten en zodoende
het verschil direct aantoonbaar is;dat geldt voor forceertechnieken niet.
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3.4.

Ontbrekende kennis

Om eenindicatie te krijgen over de belangrijkste hiaten in de kennis over het optreden van
kwaliteitskenmerken isgevraagd welk soort onderzoek men het meest urgent acht of welk
soort informatie men het meest dringend nodig heeft om in de praktijk de kwaliteitsproblemeneffectief te kunnen aanpakken.
Voor deveilingen ishet grootste hiaat de informatie die alshandgreep kan dienenvoor het
voorspellen van de houdbaarheid aan de handvan de beginkwaliteit van de krop (Degreef).
OokTon ishet hiermee eens:hettoetsen van de houdbaarheid iste laat en de risico's moeten
direct gekoppeld kunnen worden aan de eigenschappen endetoestand van het produkt,
maar ook aan de produktiemethode.
Degrootste hiaten in defundamentele kennisvanwitlof bevinden zich in de wortelteelt:
er isnogsteedsgeengoede manier om de rijpheid vandewortel te testen.Ook de Franse
dichlorofenol-indofenol testvoldoet daar niet aan enwordt dan ook niet veel toegepast.
Detoestand vandewortel isniet alleen nodig om te weten wanneer dewortels gerooid
moeten worden,maar ook om specifiek te kunnen rooienvoor verschillende tijdstippen van
forceren,d.w.z. dat de rooidatum afhankelijk gemaakt zou moeten kunnen worden van de
planning voor deverschillende forceriën. Hiervoor ishet dusook belangrijk om te weten hoe
deworteltoestand tijdens de bewaring verandert enwat voor consequenties dat heeft voor
het forceren, zodat deforceeromstandigheden daaraan kunnen worden aangepast. Dit punt
komt altijd en bij alle kwaliteitsproblemen weer terug (Sarrazijn).
Ook bij NunhemsZaden ismenvan mening dat eenvande duidelijkste hiaten de kennis over
de inhoudvandewortel isen hoe dieverandert tijdens deteelt en de bewaring.Wat hierbij
vooral van belang is,isde relatie tussen de inhoud van dewortel en de uiteindelijke kwaliteit
van de krop. Met deze informatie kan men erachter komen wat de oorzaak isvan het optredenvande kwaliteitsproblemen, waarna danonderzocht kanworden hoe die met forceeromstandigheden beïnvloed kunnen worden. Die informatie kan ook aanwijzingen geven over
waar men bij deveredeling op zou moeten letten,aangezien defysiologische ontwikkeling bij
alle rassen in principe hetzelfde is(Meddens, Helderman).
Inhet praktijkonderzoek zijn momenteel de mogelijkheden zoongeveer wel uitgeput: we
komen niet veelverder dan deadviezen om optijd te oogsten,waarbij wel op de produktie
ingeleverd moet worden,en hetverlagenvan detemperatuur voor de oogst. Eris duidelijk
behoefte aan nieuwe informatie over defysiologische achtergronden van de kropontwikkeling,zoals bv.de pitgroei en het mechanisme van het optreden van kwaliteitsafwijkingen
alsroodverkleuring. Door fundamenteel onderzoek moeten nieuwe ingangen blootgelegd
worden voor het praktijkonderzoek. Wanneer wat meer bekend isover hoe verschillende
factoren de kropontwikkeling beïnvloeden, kanweer eenvertaalslag naar het praktijkonderzoek gemaakt worden,doordat dan gericht getoetst kan worden met welke aanpassingen in
dewitlofteelt sturingvande kropontwikkeling mogelijk is(Van Kruistum).
DeNTSziet ook het liefst dat ereenstuk basisonderzoek zouworden uitgevoerd,wat bedoeld
isom handvaten te leverenvoor het praktijkonderzoek. Zijvraagt zichaf of wel zo specifiek
op een probleem moet worden gericht, zoals b.v. roodverkleuring, daar met een bredere
basiskennis door het praktijkonderzoek beter ensneller ingespeeld kanworden op nieuwe
problemen die zullen ontstaan,b.v. bij een nieuw rasmet eenandere handicap
(VanArendonk, Logtenberg,Spruit).
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4.

Conclusie

Dit onderzoek isopgezet omte inventariserenwat er momenteel bekend isoverde oorzaken
van het optreden van eenaantal kwaliteitsafwijkingen en over de mogelijkheden om het optreden van deze afwijkingen te vermijden dan wel te verminderen. De hypothese die hierbij
gebruikt werd berustte op deveronderstelling dat er meer kennis aanwezig isdan waar men
nuvan op de hoogte is,en dat door eengebrek aanoverzicht de mogelijkheden om de aanwezige kennis in zowel de praktijk alsin het onderzoek toe te passen niet optimaal benut
kunnen worden. Hetdoel vandit onderzoek wasom vastte stellen welke conclusiesde bestaande kennistoelaat met betrekking tot de oorzaak vanverschillende fysiogene kwaliteitsafwijkingen. Hierbij isonderscheid gemaakt tussen hoe de praktijk de bestaande kennis al kan
toepassen bij de probleembeheersing,waar nader praktijkonderzoek nodig isen hoe zij op de
bestaande kennis kanvoortbouwen, enwelk aanvullend fundamenteel onderzoek daarvoor
nog nodig is.
Wat men inde praktijk op dit moment kan doen aan probleembeheersing berust op deervaringen die menzelf heeft opgedaan ende resultaten die het praktijkgericht onderzoek heeft
opgeleverd.Deinventarisatie vandeze praktijkervaring en praktijkonderzoeksresultaten heeft
deelsplaatsgevonden door het bestuderen van publicaties in devaktijdschriften en deels door
het interviewen van personen die bij de praktijk of het praktijkonderzoek betrokken zijn.
Uit de interviews blijkt onder meer dat in de praktijk het onderzoek nauwlettend gevolgd
wordt en dat men inde praktijk en alle bij de praktijk betrokken instanties nauwkeurig op de
hoogte isvan de bestaande kennis betreffende het optreden van kwaliteitsproblemen en de
mogelijkheden die worden aangedragen om het optreden ervante vermijden. Omgekeerd
leverden ook de resultatenvande interviews over het algemeen geen informatie op die niet
reeds in de onderzoeksrapporten of invaktijdschriften was gepubliceerd. Dit betekent dat
naaraanleiding van de indit onderzoek gedane inventarisatie geen nieuwe mogelijkheden
kunnen worden aangedragen voor direkte probleembeheersing in de praktijk.Wat vanuit het
praktijkgericht onderzoek wordt geadviseerd om problemen alsroodverkleuring en bruinrand
tevermijden, berust op het gegeven dat de afwijkingen een gevolg zijnvaneente grote en te
snellestrekkingsgroei door een grote wateropname ('opblazen') aan het eindevan detrek van
een reeds'verzwakte' krop. Dit zou men kort kunnen omschrijven alseente sterkforceren,
wat leidt tot deadviezen om de kroppen niet te laatte oogsten, rustiger teforceren door
gebruik vaneen lagereforceertemperatuur, enwortels niet vroeger te forceren dan de
periode waarvoor zegeschikt zijn. Hettot uitdrukking komen van deze afwijkingen kan
worden verminderd door de kroppen nade oogst zosnel mogelijk terug te koelen en tijdens
het uitstalleven eenzo laag mogelijke temperatuur te handhaven,wat mogelijk eenvertragend effect heeft op het procesvanverkleuring of op het na de oogst nogdoorgroeien van de
krop (de pit). Daarnaastwordt geadviseerd om bijvoorkeur geen rood-, bruinrand-of bruine
pit-gevoelige rassente gebruiken inde perioden dat het risicovoor het optreden van deze
kwaliteitsafwijkingen groot is.Uit onderzoek in Frankrijk, maar ook in Nederland en België,
blijkt dat het spuiten met of het dompelen van dewortel in een oplossingvancalciumchloride
voor detrek het optreden van bruine pit kan reduceren en bovendien een remmend effect
heeft op natrot. Wat betreft devoedingsoplossing wordt algemeen geadviseerd dat deze
voldoende kalium moet bevatten om het risicovoor optreden van roodverkleuring en
bruinrand te verminderen.
Juist met betrekking tot desamenstelling van devoedingsoplossing zijn deadviezen die
worden gegeven niet eenduidig.Het kaliumgehaltevan de PAGV-voedingsoplossing isvolgens
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Van Kruistum hoog genoeg,maar volgens Sarrazijn moet het kaliumgehalte in de laatste fase
vanforceren verhoogd worden om roodverkleuring en bruinrand te vermijden. Het is hierbij
devraag of beiden het over dezelfde voedingsoplossing hebben. Uit onderzoek op hetCABODLO(nu AB-DLO) blijkt dat een hoog kaliumgehalte van devoedingsoplossing aan het eind
vanforceren decalciumopname kan bevorderen. Daarstaat tegenover dat in het begin van
forceren het calciumtransport achter blijft bij de hogere drogestofredistributie die optreedt bij
forceren op een kaliumrijkevoedingsoplossing (Reerink, 1993). Het isdusgoed mogelijk dat
het kaliumgehalte in de PAGV-voedingsoplossing hoog genoeg isvoor het einde van de trek,
endat die in het begin vanforceren juist lager zou moeten zijn om een grote initiële kropgroei en een mogelijk calciumtekort te vermijden. Evenalsanderefactoren die de initiële
kropgroei kunnen beïnvloeden,zoals een lagere forceertemperatuur en een laag stikstofgehalte van devoeding in het begin vanforceren,zou het verlagenvan de kaliumconcentratie
vandevoedingsoplossing tijdens de eerste groeifase van de krop eenmogelijkheid zijn om in
het praktijkonderzoek te bestuderen. Eenandere factor in devoedingsoplossing die tijdens de
eersteforceerfase van belang zou kunnen zijn ishet ammoniumgehalte, daar dit niet alleen
de initiële kropgroei versterkt, maar ook devorming van zijwortels kan beperken en daardoor
hettransport van nutriënten naar de krop ook latertijdens forceren kan belemmeren.
Naaraanleiding van het adviesom ofwel korter ofwel bij een lageretemperatuur te forceren
(Van Kruistum) om roodverkleuring en bruinrand te vermijden,zou het misschien zinvol zijn
om het effect van beide adviezen op de mate van optreden van roodverkleuring en bruinrand
tijdens het uitstalleven te volgen. Dit vanwege het mogelijke verschil in het doorschieten van
de pit tijdens het uitstalleven in relatie tot detrektemperatuur (Sarrazijn,Van Kruistum).
Inhet verlengde daarvan zou een mogelijk praktijkonderzoek hetterugkoelen van kroppen
enwortels voor de oogst betreffen.
Inverband met het positieve effect van het voor forceren bespuiten met of dompelen van
wortels in een oplossing vancalciumchloride op het vermijden van bruine pit, zou het ook
interessant zijn te weten of het eveneens een effect heeft op roodverkleuring en bruinrand,
vanwege devermoede betrokkenheid van eencalciumdeficiëntie bij deze afwijkingen.
Wat betreft de naoogst behandeling ishet nog onduidelijk welk effect deverpakking van
witlof op het optreden van roodverkleuring en bruinrand heeft, zonder dat daarbij de negatieve invloed op hetterugkoelen wordt betrokken.Ook detemperatuur tijdens de oogst,
ofwel hettemperatuurverschillentussenforceren,oogst en koelen,enmogelijk de lichtintensiteit (verhoging fenolgehalte), kunnen een rol spelen in het optreden van roodverkleuring.
Hoewel eenaantal mogelijke relatiestussen het optreden van kwaliteitsafwijkingen als roodverkleuring en bruinrand endeforceeromstandigheden nog uit tetesten zijn, ishet grootste
probleem voor het praktijkonderzoek dat deoorzaak van de problemen endeerbij betrokken
processen niet bekend zijn.
Inde literatuur werd geen informatie gevonden over hoe roodverkleuring bijwitlof noch bij
andere planten optreedt. Dedoor Den Outer waargenomen relatietussen het ontstaan van
rode plekken aande onderzijde van het blad en het knappen van melksapvaten betrof waarschijnlijk geen roodverkleuring maar mogelijk lagetemperatuurbederf. Zijnwerk heeft wel
duidelijkheid verschaft in de locatie van de melksapvaten,die onder devaatbundels lopen en
vandaaruit naar beneden kunnen vertakken. Dit levert nog steedsde mogelijkheid op dat
roodverkleuring in devroege trek (uitwendig rood) aande onderzijde van het blad eengevolg isvan het knappen van melksapvaten, maar het isniet waarschijnlijk dat dit voor het
inwendig rood in de latetrek geldt, daar het zichaande bovenzijde van het blad bevindt.
Eenmorfologische studie van beide vormen van roodverkleuring zou meer duidelijkheid
kunnen verschaffen over deeventuele betrokkenheid van melksapvaten bij het optreden van
roodverkleuring. Het procesvanverkleuring, of daar nuwel of niet latex bij betrokken zou
zijn,wordt inverband gebracht met de oxydatie vanfenolen,wat ook het geval isbij bruin-
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rand en bruine pit. Hetfeit dat degenoemde verschijnselen eenandere kleur hebben,kan te
maken hebben met de afwezigheid van bepaalde enzymen in het weefselwaar roodverkleuring ontstaat, wat echter bevestigd zou moeten worden door identificatie vandestoffen die
de roodverkleuring veroorzaken.
Om het proces vanfenoloxydatie te laten plaatsvinden ishet wel noodzakelijk dat de cellen
kapotgaan om defenolen en deoxydasen bij elkaar te brengen. Bij roodverkleuring wordt dit
waarschijnlijk veroorzaakt worden door degrote celstrekking aan het einde vanforceren.
Evenals bij bruinrand en bruine pit ishetvermoeden dat door destrekkingsgroei de cellen
daar kapotgaan waar eencalciumgebrek heerst en demembranen het zwakst zijn. Bij andere
planten iscalcium niet gelijk verdeeld over de bladeren en ook niet binnen een blad, maar is
het calciumgehaltevan dejongste bladerenveel geringer en aande randen het laagst, zodat
bruinverkleuring daar dan ook meestal optreedt. Bruinrand treedt bijwitlof echter niet aan de
binnenste maar aan de buitenste bladeren op. De kropgroei vanwitlof wijkt daarentegen op
verschillende manieren af van de kropgroei van b.v. sla,andijvie of chinese kool.Ten eerste
vindt er inwitlof geenfotosynthese plaats,wat bij andere planten vooral in deoudere bladeren optreedt en waardoor deverdamping in die bladeren hoger. Tentweede wordt bij andere
planten meestal niet de opnamevancalcium alsbeperkende factor gezien,maar alleen de
distributie. Bijwitlof hebbenwe echter niette maken met eenwortelstelsel waar vandaan
directtransport naar de krop kan plaatsvinden, maar moet dat via de penwortel plaatsvinden.
Ervindt weinig redistributie vancalcium uit deze penwortel plaats en in het begin vanforceren isook de calciumopname nihil, zodat het calciumtransport naar de krop zeer gering is,
wanneer de oudste bladeren worden gevormd. Niet alleen bruinrand maar ook roodverkleuringtreedt bij witlof juist inde buitenste oudere bladeren op.Over de distributie van calcium
in deverschillende bladeren vandewitlofkrop isechter niets bekend,laat staan over deverdeling binnen de bladeren.Ineerste instantie zal danook onderzoek verricht moeten worden
naar de distributie vancalcium binnen de krop, om meer zekerheidte krijgen over de rol van
calcium in roodverkleuring en bruinrand,envervolgens naar de mogelijkheden om de
calciumopname en-distributie direct of indirect te kunnen sturen.Factoren diede opname van
calcium kunnen beïnvloeden zijn de ontwikkeling vanzijwortels,de samenstelling van de
voedingsoplossing, detemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid.Ook de samenstelling
vandewortel bepaald hoeveelcalcium er, in verhouding tot andere mineralen en drogestof,
naar de krop wordt getransporteerd.
Eenandere overeenkomst tussen roodverkleuring enbruinrand isdat ze allebei het meest
voorkomen in kroppen met eenlange pit,terwijl bruine pit juistveelvoorkomt bij een korte
pit,wat mogelijk te maken zou kunnen hebben met eenverschillende distributie van calcium
door concurrentie om calciumtussen pit- en bladgroei.Dezeconcurrentie speelt in elk geval
wel een rol bij het optreden vanbruinrand in relatietot het schieten van chinese kool.
Waarschijnlijk isniet zozeer de lengte van de pit negatief gecorreleerd aan het optreden van
roodverkleuring en bruinrand bijwitlof, maar eerder het moment waarop de pit gaat
schieten,oftewel de pitgroeisnelheid in het beginvanforceren.Dit isafhankelijk van de
fysiologische toestand van dewortel,zodat desamenstelling van dewortel niet alleenvan
invloed isop de opname vancalcium, maar ook op dedistributie in de krop.Om decalciumdistributie te kunnen sturen zaldaarom ook onderzocht moetenworden opwelke manier de
samenstelling van dewortel deze beïnvloed en hoe datverandert tijdens bewaring.
Hetverschil infysiologische toestand vandewortel heeft ook te maken met de veranderingen
in de hormoonhuishouding, waardoor de pit geneigd iseerder te schieten naeen langere
bewaring. Hormonen zouden echter ook een directere invloed op decalciumdistributie in de
krop kunnen hebben dan alleenvia de pitgroei.Bijandere planten blijken zowel gibberellines
alsauxines het calciumtransport en de-distributie naardeverschillende bladeren te kunnen
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beïnvloeden.Ook over de hormonale regulatie en de invloed van het vemalizeren (koude
bewaring) daarop isbij witlof geen onderzoek gedaan.
Mogelijk iser ook een relatietussen het optreden van roodverkleuring en bruinrand met het
doorgroeien vande pit na deoogst van de krop,vooral ook omdat danjuist deze afwijkingen
optreden.Wanneer de krop eenmaal isafgesneden isergeen mogelijkheid meerom voor verdere pitgroei water op te nemen,wat betekent dat er redistributie vanuit de bladeren moet
plaatsvinden. Het isdan evengoed mogeiijk dat er ook redistributie vancalcium optreedt.
Het zou daarom ook belangrijk zijn om te onderzoeken of roodverkleuring en bruinrand
alleenvoorkomen bij afgesneden kroppen of ook bij het uitstallen van kroppen met wortels
en bij langer doorforceren,wanneer de pit ook verder zal doorschieten.
Volgens Meddensvinden inverschillende rassendezelfde fysiologische processen plaats, maar
verschillen zealleen in ontwikkelingssnelheid.Alsdat het geval iszou het belangrijk zijn om te
onderzoeken welke processen bij roodgevoelige rassenandersverlopen dan bij andere rassen,
b.v. bruine pit- of bruinrand-gevoelige rassen.Het ishierbij met name interessant of er een
verschil isinde calciumdistributie, dewortelsamenstellingendeverandering daarin tijdens
bewaring ende pitgroei.
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