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Growth,development and yield ofwhite cabbage inrelation totime of planting
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Inleiding
Witte kool (Brassica oleracea var. capitata) is een
belangrijk groentegewas in Nederland. De teelt van
/vittekoolisvoor hetovergrote deelin Noord-holland
geconcentreerd,voornamelijkinhetgebied'Langedijk'.
Maar het effect van het tijdstip van planten op de
groei, de ontwikkeling en de opbrengst van het gewasisinhetverledenweinigonderzoekgedaan,
nonderzoek ophet PAGVwerdgedurendevier seizoenen (1986-1989) het effect van het planttijdstip
)p de groei, de ontwikkeling en de opbrengst van
witte kool bestudeerd. De proeven werden uitgeroerd met een vroeg ras voor directe afzet op de
/ersemarkteneenlaatrasvoorafzet nabewaring.
Een uitgebreid verslag van dit onderzoek is verschenenals PAGV-verslagnr. 133.Hieronder wordt
volstaan met een samenvatting en een summary,
/oor verdere informatie wordt naar het verslag vervezen.

Samenvatting
Gedurendevier seizoenenwerdmettweewittekoolassen heteffectvan hetplanttijdstipopdegroei,de
)ntwikkeling endeopbrengst bestudeerd.Derassen
varen Castello, een vrij vroeg ras voor directe afzet
)pdeverse marktenBartolo,eenlaatrasvoorafzet
ia bewaring. Er is geplant in mei,juni enjuli, terwijl
ieoogst meestaleindoktober plaatsvond.
)e resultaten vande proevengaven aandat bijeen
:elfde plantdichtheid het ras Bartolo een hogere
>odembedekkingsgraad bereikt dan het ras Casello. Het ras Bartolo vormde totaal per plant(exclusief kool) meer bladeren dan Castello. Het totaal
lantal bladeren per plant (exclusief kool) daalde
'oor beide rassenwanneer later in hetseizoenwerd
jeplant. Het aantal aan de plant aanwezige
iladeren (exclusief kool) was bij Bartolo uiteindelijk

hoger dan bij Castello. Bartolo bereikte een aanzienlijk hogereleafareaindexdanCastello.
Per planttijdstip lag het totale uiteindelijke drooggewicht van Bartolo steeds boven dat van Castello,
maar het drooggewicht van de kool was bij Castello
steeds hoger dan bij Bartolo. Een hogere plantdichtheid voor het ras Castello, waarmee volledige
of bijna volledige bodembedekking zou zijn bereikt,
had bij dit ras waarschijnlijk in een hoger totaal
drooggewichtgeresulteerd.
Castello ging eerder tot koolvorming over dan
Bartolo, en had per planttijdstip op hetzelfde aantal
dagen na planten steeds een hoger gewichtspercentage kool. Het tijdstip van begin koolvorming
was niet methetaantaldagen naplantenof meteen
temperatuursom te definiëren en werd niet door de
daglengtebeïnvloed.
Het ras Castello gaf eind oktober een hogere opbrengst dan het ras Bartolo. De opbrengst daalde
voor beide rassenwanneer later inhetseizoenwerd
geplant. Later planten resulteerde in een korter,
ongunstiger groeiseizoen en de kool werd in een
jonger stadium geoogst. Hierdoor daalde de oogstindex en het gewicht per kool. Het totale aantalgeoogste kolen werd niet door het planttijdstip beïnvloed.
Hettijdstipvanplanten hadgeeneffectophetaantal
bladeren per kool. De relatieve pitlengte namechter
toe bij later planten. Dit effect was het sterkst bijhet
ras Castello. De kwaliteit van de kolen van het ras
Bartolo methet planttijdstip injuli,wasonacceptabel
als gevolg van een slechte vulling en een omgekeerdeivormige vormvandekool.
Bij de oogst rond eind oktober was het gewicht per
kool van het ras Castello voor directe afzet op de
verse markt te hoog.Wanneer werd geoogst bijeen
gewenst gemiddeld koolgewicht van rond één
kilogram was een planttijdstip tot half juli, ook bij
hogereplantdichtheden,mogelijk.
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Summary
Experiments were carried out throughout four
seasonstostudythegrowth,developmentandyield
of two whitecabbage cultivars inrelation tothe time
of planting. The cultivars were Castello, a rather
earlymaturing cultivarfordirectmarketing and Bartolo, a late maturing cultivar for marketingafter
storage.Plantingwasdonein May,June and July,
andharvesting usuallytookplacetowards theendof
October.
At theplantingdensityused cv. Bartoloreacheda
higher ground-covercompared with cv. Castello.
Bartolodevelopedmoreleavesper plant (excl. the
head)thanCastello. The numberofleavesperplant
present (excl. the head) was also higher for cv.
Bartolothanfor cv. Castello.Forboth cultivars the
total numberof leaves developed(excl.thehead)
decreased with later planting. Bartolo attained a
much higher leaf area index compared with cv.
Castello.
Foreachplantingdate,the total finaldry weight of
cv. Bartoloexceededthatcv. Castello, but Castello
hada higherheaddry weight.The planting density
for cv. Castello was too low, as the crop did not
reachfullornearlyfullground-cover. A higherplanting density would probably have resultated in a

highertotaldryweightforthiscultivar.
The onsetofrapidheadgrowthwasearlierwith cv.
Castello andin thecaseof thiscultivarsa greathei
proportionof thetotal weightlongin thehead than
wasthecasewithcv.Bartolo.The momentofonse\
ofrapidheadgrowth couldnotbedefinedin numbei
ofdaysafterplantingorasaheatsumandappears
notto beinfluencedbyday-length.
At theendofOctober, cv.Castelloproduceda higheryieldthan cv. Bartolo. Forboth cultivars adelaym
planting results in a loweryield at the end ofthe
season.A delayinplantingleadstoa shorter, less
favourable growing season and the head is
harvested at a younger stage. Consequently the
harvest index and the weightper head decrease.
The numberofheads harvested wasnotaffectedb>
theplantingdate.Theplantingdatedidnot influence
thenumberofleavesperhead, buttherelative core
lengthincreased withadelayinplanting.This effea
wasstrongestwith cv. Castello. Thequalityofthe
head of cv. Bartolo with planting in July was
unacceptable becauseof a lessdensefillingand e
moreorlessobovateshapeof thehead.
Whenharvestedat the end of October, the weigh
per headof Castellowastoohigh for an attractive
product. Whenharvestingis done at the preferred
weightperheadofaroundonekilogram, plantinguf,
tomidJuly, alsohigherdensity, appearssuitable.

Knolvoetbestrijding inbloemkoolenbroccolidoor middelvan
grondbehandeling met Perlkaendazomet
Control of clubroot (Plasmodiophora brassicae) in cauliflower and broccoli by means of a
soil treatment withPerlka and dazomet
ing. R.Meier,PAGVen ing.H.C.H.Pijnenburg,ROCNoord-Brabant

Inleiding
Van oudsher is knolvoet, vooral op de lichtere
gronden meteenlagepH,eenberuchte ziekte inhet
koolgewas. De bodemgebonden schimmel Plasmodiophora brassicae dringt de wortels van de koolplanten binnen, waarop de plant reageert met een
ongekontroleerde celvergroting en celdeling. De
karakteristieke "knollen"worden zichtbaar. De plant
kan via deze aangetaste wortels geen voedingsstoffen enwater meer opnemen. Ernstig aangetaste
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planten blijven achter in groei en gaan bij drooç
zonnig weer slap hangen (watergebrek). Een af
doende bestrijding van deze ziekte in de volle
gronds-koolteelt istot nutoenietmogelijk.
In Duitsland heeft men door grondbehandeling me
kalkstikstof en dazomet redelijke bestrijdingsresul
taten verkregen. Om het effekt van deze bodem
behandelingen te onderzoeken, is op een zwaa
door knolvoet besmet perceel een veldproef aan
gelegd,metalstoetsgewas bloemkoolenbroccoli.

