\he causesof thisboltinga research programwas
startedin 1986to lookat thespecific backgrounds
tothisproblem.
It appearedthatplantingbeforeMay 10is notadvisable andthatincaseofearlyplanting (April/May)
plants have to be raised under warmconditions.
Avoidstoringplantsinacoldstorebylow temperatures(<10°C).The longerthestorageperiodatlow
temperatures, themorebolters.
When itisnotpossible toplantduetobadweather,

storage of bare rooted transplantsis often a problem.Storage inthecoldstorebylowtemperatures
upto 10°Cgivesriskswith regardtobolting. Mowing
give risks in respect to possible plant losses, an
irregular stand and a low tuber production. The
best results are obtainedby leaving theplants in
theplant beds undernormalconditionsorkeeping
them dry. However the length of the plants can
causeproblems attransplantingaftertheprolonged
raisingperiod.

Groei-ensorteringsverloop bijkroten
Developmentofgrowthandgradingofbeetroots
ing.M.H.Zwart-Roodzant,PAGV

Inleiding

Methodeenmiddelen

Bijter plaatse gezaaide kroten,die geoogst worden
zonderloof,zijnverschillendeteeltwijzen mogelijk.De
eerste krotenworden al in maart gezaaid endaarna
afgedekt met plastic. Dezekroten kunnenvanaf half
juni geoogst worden. Dit is een vroege teelt. Vanaf
aprilwordt zonder foliebedekking gezaaid. Deoogst
valtdaninaugustusenseptember. Ditwordteenzomerteelt genoemd. De kroten voor de herfst- enbewaarteelt worden indeperiodevan eindapriltotbeginjunigezaaidenworden pas in oktober/november
gerooid. Er is ook een nateelt mogelijk van kroten.
Daarbij worden de kroten in de eerste helft van juli
gezaaid en in oktober of november geoogst. Bij
deze teeltwijzen is er dus sprake van heelverschillendezaai-enoogsttijdstippen.
Opdeveilingwordenverschillendesorteringenaangevoerd,teweten modjoB(30-50gram),modjoA(50100gram),A(100-300gram),B(300-500gram)en C
(500-750 gram). Kleinere of grotere kroten zijn niet
gewenst. DeC-kroten gaanveelalwegals veevoer,
omdatzetegrof zijn.Afhankelijkvandebestemming
vandekroten(veilingof industrie) endeprijsverhoudingen tussen de verschillende sorteringen, zal de
teler bepalen welke sortering hij wenst. De vraag
rijstdanhoezo'nsorteringgerealiseerdkanworden.
Doelvandeze proef iste onderzoeken hoedoorhet
spelen met het zaai- enoogsttijdstip enhetplantgetal een door de teler gewenste sortering zo goed
mogelijkgerealiseerdkanworden.

In1985(Alkmaar, Lelystad), 1986(Lelystad) en1987
(Lelystad) zijn er proeven genomen metverschillende aantallen planten per m2,aldan niet gedund,en
verschillende zaai-enoogsttijdstippen.Indezeproeven is het rasGladoro (RijkZwaan),een Egyptische
platronde kroot, en/of het ras Libero (Rijk Zwaan),
eenrondekroot,gebruikt. Deonkruidbestrijding heeft
plaatsgevonden door te wieden, behalve in 1985
toen eind mei eenmaal gespoten is met 3 kg Goltix
(Lelystad) of met 3 kg Goltix en 3 kg Betanal (Alkmaar).Indiennodigisgespotentegenbietevlieg (1 kg
parathion per ha) oftegen luis (0,5 kgpirimicarbper
ha).
Per oogstdatum is het aantal kroten en de totale
knol-en loofproduktie bepaald.Verder zijndekroten
gesorteerd op doorsnee (Alkmaar: sorteermachine
met ronde zeef; Lelystad: sorteermachine met vierkantezeef)enin1986ookopgewicht.
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Resultaten
Groeiverloop
Uit de periodieke oogstbepalingen blijkt dat bij de
kroot de loofproduktie eerder op gang komt dan de
knolproduktie. Blijkbaar investeert de kroot eerst in
het blad (de "fabriek"). Als de bladgroei eenmaal

goed opgang is,gaat de kroot zijn energie in de
knolgroei stoppen. Op een gegeven moment begint
het blad afte sterven. Ook de knolgroei begint dan
af te nemen. Alsergeen of bijna geen groen blad
meer over is, houdt ook de knolgroei op. De maximale loofproduktie varieert van 3à4kgperm 2bij
circa 60 planten per m2 tot 4à6kg per m 2 bij circa
120planten perm 2 .
Het aantal planten heeft invloed op de produktieen
opdevroegheid,zoals blijkt uitfiguur 24. Deze figuur
geeft de gegevens van 1986 weer. Dat jaar had namelijk de breedste reeks plantaantallen. In een zeer
vroeg stadium isde produktie per m 2 het hoogstbij
een hoog plantgetal (zeer veel, maar zeer kleine
kroten). Als later wordt geoogst, wordt de produktie
hoger bij minder planten perm2, echter tot circa40
planten per m2.Hoe meer groeidagen, hoe hoger de
knolproduktie zal zijn.

Sorteringsverloop
Uit hetvoorafgaande blijkt datdoor verlengingvan
het groeiseizoen (door eerder te zaaien, later te oogstenof beide) bijeengelijkblijvend plantgetal,deknolproduktie toeneemt. Tegelijkertijd blijkt dat de sorteringgrover wordt.
Niet alleen delengte van het groeiseizoen blijktinvloed te hebben opde produktie ende sortering,
maar ook de plantdichtheid. Uitfiguur 25 blijkt dat bij
veel planten perm 2desortering fijn blijft. Blijkbaar
hebben de planten dan weinig ruimte omte groeien,
waardoor erveel onderlinge concurrentie iswat betreft ruimte, licht, water envoedingsstoffen. Onder
plantdichtheid worden overi gens alleteveldestaandekrotenverstaan,dus inclusief de kleineplanten.
Uit het voorafgaande blijkt dat de sorteringsverhouding afhankelijk is vanhet produktieniveau en de

knolproduktie (kg/m2)
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Fig. 24. De invloed van het plantaantal (planten/m2) op de krootproduktie bij
verschillende oogstdata bij ter plaatse gezaaide kroten (Lelystad;
zaaidatum 29april 1986;ras:Libero).
Fig.24. Influence of plantdensity on the root production at different harvest
dates for field-sown beetroots (Lelystad, sowing dat April 29 1980;
cvLibero).
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Fig. 25. De invloed van de plantdichtheid op de krootproduktie en de sorteringsverhouding bijter plaatsegezaaide kroten (Lelystad;zaaidatum:
29april 1986;oogstdatum:22september 1986; ras:Libero).
Fig. 25. Influence of plantdensity on the root production and the grading of
field-sown beetroots (Lelystad; sowing date: April 29 1986;harvest
date:September22 1986; cvLibero).

Gemiddeld gewicht

den van een puntenwolk. De punten liggen met een
spreiding van 10 a 15% (totale spreiding 30%) omhoog of omlaag rond deze lijn. In figuur 26 kande
gemiddelde sorteringsverhouding bij een bepaald
gemiddeld krootge wicht worden afgelezen. Omdat
voor deveiling de sortering op basis vangewicht
geldt, isde sortering op gewichtsbasis weergegeven
en nietop basisvan doorsnede.

Het produktieniveau en de plantdichtheid blijken bepalend tezijn voor desorteringsverhouding. Uit de
resultaten van deproef van 1986 met verschillende
plantdichtheden enoogsttijdstippen isfiguur 26 samengesteld. Delijnen zijn getrokken door hetmid-

Onder hetgemiddeld krootgewicht wordt verstaan
de produktie (kgperm2) gedeeld door het aantal
planten per m2. Bij een produktie van 10 kgper m 2
(of 100ton per ha) en 100planten per m 2ishet gemiddeld krootgewicht 1Q0 gram. Dit gemiddelde

plantdichtheid. Het plantverband, dus de afstand tussen de rijen en inde rij,had inde proeven weinig invloed opde produktie ende sortering. Overigens
worden altijd verschillende sorteringen gelijktijdig geoogst:een 100%homogeen produkt wordt nooit verkregen.
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Fig. 26. Verband tussen het gemiddeld krootgewicht en de sorteringsverhouding (Lelystad 1986,ras:Libero).
Fig. 26. Relation between mean root weight and the grading (Lelystad,
1986, cvLibero).

krootgewïcht wordt ookbijeen produktie van 5 kg
per m 2 (of 50 ton per ha) en 50 planten per m 2 verkregen. Inbeide gevallen blijkt volgens de gegevens
van de proeven de sorteringsverhouding goed overeentekomen.
Verschillen
Uit deproeven blijkt datdelijnen uitfiguur 26 van
jaar totjaar en van perceel totperceel iets kunnen
verschillen. Deze verschillen betreffen dan de resultaten van hetsorteringsverloop opbasis van doorsnede. Bijeen bepaald gemiddeld gewicht kanhet
cumulatief gewichtspercentage tot10à 15%van de
lijn omhoog ofomlaag afwijken. Voor een deel is dit
te verklaren door een verschil in soortelijk gewicht
van de kroten. De relatie tussen krootgewicht en
doorsnede blijkt van jaar tot jaar, van plaats tot
plaats envan rastot raste kunnen verschillen (figuur
27). Zo blijken de rassen Gladoro, een platronde
kroot, en Libero, eenronde kroot, teverschillen in
sorteringsverhouding. Gladoro blijkt namelijk relatief
iets meer grote en iets meer kleine krotente hebben
dan Libero (figuur 28). Ditisniet zo vreemd, omdat
Gladoro vanwege zijn platronde vorm eengrotere
doorsnee heeft bijeenzelfde krootgewicht danLibero.

Verder kan desorteringsverhouding beïnvloed worden door dunnen.Als bij het dunnen de kleinste kroten verwijderd worden, wordt daardoor de sortering
uniformer. Alsechter niet selectief wordt gedund,dat
wil zeggen dat de kroten op afstand worden gedund
ongeacht de grootte van de plant, blijkt ergeen verschil insorteringsverhouding optetredentussen dunnenen nietdunnen.
Benjamin enBell (1985) vonden dat de uniformiteit
van de kroten (van kleintot groot ineen partij) vooral
beïnvloed werd door hettijdstip vanopkomen.Dit
wordt echter niet bevestigd door de resultatenvan
dit onderzoek. Bijeen slechte, langzame opkomst
kan het verschil tussen heteerste enlaatste opgekomen plantje groot zijn: ditverschil blijkt tot het eindetoetekunnenblijven bestaan.Bijeenslechte,langzame opkomst blijkt de sortering verder uiteen te
lopen dan bij een goede en snelle opkomst. Slechts
voor een klein deel (7%) werden deverschillen in
sorteringsverhouding echter verklaard door een verschil in opkomst.
Ook de onderlinge plantafstand blijkt slechts eengeringe invloed (7%)tehebben op de uiteindelijke sorteringsverhouding. In hoeverre de uniformiteitvan
de zaadverdeling (wel ofgeen precisiezaai) eenrol
speelt is niet onderzocht.
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Fig. 27. Relatie tussen individueel knolgewicht en doorsnede (breedte) bij
kroten 1985.
Fig.27. Relation between individual root weight and diameter (broadth) of
beetroots,1985.
Al dan niet een foliebedekking gaf in de proeven
geenverschil insorteringsverhouding.

Praktijkadvies
Uit figuur 24 is tabel 164 afgeleid. In deze tabel is
het sorteringsverloop bij een bepaald gemiddeld
krootgewicht weergegeven.Bijeengemiddeldkrootgewicht van bijvoorbeeld 100 gram wordt zo'n 2%
kroten<30gram,6%modjo B-, 21% modjoA-,66%
A- en 5% B-kroten verkregen. Intabel 165 isderelatietussen hetgemiddeld krootgewicht methetproduktieniveauenhetaantalplantenweergegeven.
Alsdegewenste sorteringbekendis,kanhetdaarbij
behorende gemiddelde krootgewicht worden opgezocht intabel 164.Vervolgens kan intabel 165wor-
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denafgelezenbijwelkplantgetalditgemiddeldekrootgewicht bereikt wordt, uitgaande van een bepaald
produktieniveau.
Als bijvoorbeeld hoofdzakelijk modjo-A en A-kroten
gewenst zijn en zo weinig mogelijk kroten van een
andere sortering, zal het gemiddelde krootgewicht
ongeveer 100 gram moeten zijn. Bij dit gemiddelde
gewicht hoort een sorteringsverhouding van 21%
modjo-A- en 66% A-kroten en slechts 13% kroten
die buiten deze twee sor teringen vallen (zie tabel
164). Intabel 165staat dat bij het gewenstegemiddeldekrootgewichtvan 100grameneenteverwachten produktie van 8kg per m2,destanddichtheid 80
planten per m2 zal moeten zijn. Bij een vroege teelt
met eenteverwachten produktie van bijvoorbeeld 4
kg per m2 zal de standdichtheid echter 40 planten
perm 2 moetenzijn.
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Fig.28. Verbandtussen het gemiddelde krootgewicht endesorteringsverhouding bijkroten.
Fig.28. Relationbetween meanroot weightand thegrading ofbeetroots.

Tabel 164. .Verband tussen het gemiddelde krootgewicht en de sorteringsverhouding bij kroot (precisiezaaiop eindafstand).
Table164. Relationbetween meanrootweightandgrading ofbeetroots.
gemiddeld
krootgewicht (g)
25
40
50
75
100
125
150
175
200
225
250

modjoB

modjoA

A

<30g

30-50g

50-100g

30%
17%
12%
4%
2%

34%
30%
22%
10%
6%
4%
2%
1%

-

-

28%
36%
40%
35%
21%
14%
11%
9%
-7%
5%
3%

B
100-300g
8%
17%
26%
49%
66%
71%
70%
66%
62%
58%
50%

300-500g

2%
5%
10%
15%
20%
24%
24%
29%

>500g

1%
2%
4%
7%
13%
18%
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Tabel 165. Het benodigde aantal planten per m2 uitgaande van een gewenst gemiddeld krootgewicht
(gram) eneenteverwachten produktieniveau (kg/m2).
Table165.Theadvisable number ofplants per m2 in relation to the mean root weight (gram) and the
expectedrootproduction.
hetteverwachten produktieniveau (kg/m2)

gemiddeld
krootgewicht
(gram)

25
40
50
75
100
125
150
175
200
225
250

160
100
80
53
40
32
27
23
20
18
16

240
150
120
80
60
48
40
34
30
27
24

8

10

320
200
160
107
80
64
53
46
40
36
32

400
250
200
133
100
80
67
57
50
44
40

Samenvatting

Freije, H.J. en A.van Maanen. Groeicurve-onderzoek bijkroten.
HLS, Dronten,1987.

Bij kroten zijn er verschillende teeltwijzen mogelijk
die nogal verschillen door variatie in zaaitijd,wel of
geen plastic bedekking, al dan niet dunnen, plantaantallenenoogsttijdstip. Ineenproef isonderzocht
hoedoor hetspelenmethetzaai-enoogsttijdstipen
het plantgetal een door de teler gewenste sortering
zo goed mogelijk gerealiseerd kan worden. Er blijkt
een goed verband te bestaan tussen het gemiddelde krootgewicht en de sorteringsverhouding. Het
gemiddeld krootgewicht wordt berekend door de
produktie (kg per m2) te delen door het aantal planten per m2. Met behulp van de resultaten van deze
proef zijntabellen samengesteldwaarin degewenste plantdichtheid bepaald kan worden, uitgaande
van een gewenste sorteringsverhouding en eengemiddeldtebereikenproduktieniveau.

Roodzant, M.H. Spelen met het plantgetal. Teelt van kroten voor
aanvoer zonder loof.Vollegrond9(1987)5: p.34-35.
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Summary
Beetroots can be grown by different cultivation
methods.These methodsdifferin variation ofsowing time,sowing withor withoutcovering, thinning
or not thinning, plant densities and harvest time.
Thesetrials investigatehow a grower canget the
gradinghewants.The resultsshowagoodrelation
between mean root weightand plant densitywith
gradingratio. The mean rootweightiscalculatedby
dividingtherootproduction (kg perm2)by thenumberofplantsperm2. Withthehelpof theresults of
thesetrialstableshavebeenmadewhich showthe
advisable plantdensity, if the wantedgradingratio
isknownaswellas theexpectedrootproduction.

