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SAMENVATTING
Insommigejarenkomenerveelschieters voor indeknolselderij. Ditveroorzaakt veelproblemen,
omdat geschoten plantengeen bruikbare knollen hebben.Over deoorzaken van het schieten is meer
kennis gewenst. Daarom is in 1986op het PAGV inLelystad eenvierjarig onderzoek gestart waarin
specifiek naar de achtergronden vandeschietneiging van knolselderij isgezocht. Er isbegonnen met
een literatuurstudie betreffende deoorzaken van het schieten en die van knolselderij inhet bijzonder.
Inde eerste proeven isonderzocht hoede opkweek vanknolselderij het beste kangebeuren om
schieten later inhet seizoentevoorkomen. Erisgekeken naar het effect van het planttijdstip, de
plantleeftijd,deopkweektemperatuur,devernalisatietemperatuur,de vemalisatieduur, het opkweeksysteemendezaadbehandeling opde schietgevoeligheid. Daarna isonderzocht hoe eenlosse plant
het beste bewaardkanworden,alserwegens slechteweersomstandigheden niet uitgeplant kan
worden.
Uitditonderzoek blijktdat erverschillende vormenvanschieterszijn. Devroegst ontstane schieters
vormen een normale schietstengel.Bijde latergevormde schieters blijkt de schietstengelzich steeds
minderte strekken.Bijdeplantendie paszeer laat beginnen te schietenwordt helemaal geen
schietstengel meergevormd,maaralleen eenbloempje in het middenvande bladkruin.Hoe eerder
de plantenschieten,deste houtiger zijnde knollen. Deplantendie na half september geschoten zijn
zijnmeestal niet meer houtig.De schieters met alleen eenbloempje engeen schietstengel daarentegen lijkengeen nadelig effect te hebben opdeknolproduktie ende -kwaliteit.
Uit ditonderzoek blijkt dat lagetemperaturen (<14°C) vermeden moetenworden door niet voor 10
meiuitte planten,deplantenwarm opte kweken endeplanten niet ineenkoelcel bij lagetemperaturente bewaren.Met name bijvroeg uitplanten iseenwarme opkweek ergbelangrijk. Zelfs bij een
warme opkweek kunnen echter schieters optreden,als nahet uitplanten in meiveel natuurlijke kou
optreedt. Deoptimumtemperatuur voorvemalisatie ligtvermoedelijk tussende 4°C en 7°C.Temperaturen van 1°C en 10°Czijnook nogsterk vernaliserend.
Uitdeproef van 1987kan menconcluderen dat ereenkorte,ongevoelige jeugdfase is (korter dan2
weken nazaaienbij 18°C =kiembladstadium). Watde schietgevoeligheid betreft maakt het, mede om
die reden,niet uit of er Prestinunzaad (voorgekiemdenvoorbehandeld zaad) of normaalzaadgebruiktwordt. Als deplanten inde kasbij 18°Czijnopgekweekt, blijkt datjonge planten (4tot en met 8
weken) schietgevoeliger zijn danoude planten (10tot en met 14weken). Knolselderijopgekweekt in
perspot isschietgevoeliger dandieopgekweekt inkluitplant of als losse plant.
Bewarenvan het plantmateriaal inde koelcelvoor de duur van2weken of langer kent veel risico's
ten aanzienvan het induceren vanhet schieten.Vooral alsvroeg (begin/half mei) wordt uitgeplant zijn
de risico'sgroot,omdat dande kans opnatuurlijke koude groter is.Zowel maaienop moment vanuitplantenals maaienop moment van niet kunnen uitplanten,levert risico's opten aanzienvan kans op
uitval na het uitplanten,eenonregelmatige stand eneen lage knolproduktie. De planten laten staan
onder normale omstandigheden of zedrogerzetten, als er niet uitgeplant kanworden,geeft nogde
beste resultatenten aanzienvan destand ende knolproduktie. Deze plantenzijnechter door de
uitgestelde plantdatumerg lang.

SUMMARY
Insome years many bolters appear inceleriac.Thiscauses many problems, since bolted plants do
not produce ausuable tuber. Tofindout more aboutthe causes otthis boltinga research programme
was started in 1986to look atthe specific backgrounds tothis problem.
Itappearedthat the earliest developed boltersform anormalbolter stem.The laterdeveloped bolters
elongate less,sothat inthe end no bolter stemappears at all,butonly aflowerwithout previous stem
formation.The earliest developed bolters haveasmalltuber, arewoody and rot quickly. The bolter
stemsthemselves oftenfall over andifthey don't falltheywillpossibly givetroublewith haulmstripping because of thewoody stem.The sooner plants bolt,thewoodierthetubers. Plants bolted after
half Septemberweren't woody.The bolterswithonly aflower andwithout abolter stemdon't have
anydisadvantages on production or quality.
Itappearsthat lowtemperatures (<14°C) haveto beavoided.Planting before May 10is not advisable. Plants haveto be raisedunderwarmconditions.Avoidstoringplants inacool cellby lowtemperatures. Especiallywhen early planting isneededplants haveto be raised at a minimum temperature
of 15°C,but preferably at 18°C.The optimumtemperature forvernalisation is between4°C and7°C,
buttemperatures of 1°C and 10°Ccan alsocausevernalisation.
Itcan beconcludedthat there isashort, unsensitive juvenile phase (shorterthan 2weeks). Prestinun
seed or normal seeddoes not make any difference inrespect to bolting.Itappeared that young
vernalised plants (4-8weeks) produced more boltersthanoldvernalised plants (10-14weeks).
Celeriac growninsoilblocks bolt earlierthanceleriac grown inplant modulesor asbare rootedtransplants.
When it isnot possibleto plant dueto badweather,whenthe plants are ready fortransplanting,
storage of bare rootedtransplants isoftenaproblem.Storage of bare rootedtransplants inthe cool
store by lowtemperatures upto 10°Cgives riskswith regardto bolting,expecially at early planting
dates (before May 15). However also at late plantingdates (after May 25) longterm storageof bare
rootedtransplants inthecoolstore (2-4weeks) cancause many bolters. Mowingatthe moment of
planting aswellas mowing 14days priorto being abletoplant give risksin respect to possible plant
losses,an irregular standand a lowtuber production. Thebest results areobtained by leaving the
plants inthe beds under normalconditions or keepingthemdry.Howeverthese plantsarevery long
afterthe prolonged plant raisingperiod.

1. INLEIDING
De laatste jaren schommelt het areaal knolselderij in Nederlandom de 1200 ha.Knolselderij wordt in
Nederland vooral geteeld inde provincies Noord-Brabant, Zeeland enZuid-Holland. De Nederlandse
produktie van knolselderij kanvanjaar totjaar sterk uiteenlopen. Enerzijds liggen hier areaalsveranderingen aantengrondslag,anderzijds kanhet beschot het enejaar aanmerkelijk hoger liggendan
het andere jaar. De laatste jaren kwam de handelsproduktie opzo'n 42000 ton uit. Het aandeel van
de veilingaanvoer indetotale aanvoer schommelt rondde 15%.Circa 65%van de in Nederland
geteelde knolselderijwordt inhet buitenland afgezet. Vooralde verwerkende industrie indeomons
liggende landen iseengoede klant. De Nederlandse industrie is een relatief kleine afnemer (20%)
van knolselderij. Knolselderijwordt inNederland vooral verwerkt tottafelzuur of gedroogd.
Inhetverledenvondde opkweek vanknolselderij plaats inde platte bak. Deplantenwaren zelden
voor 1 juni klaar. Problemen met schieters dedenzich nauwelijks voor.Tegenwoordig is het mogelijk
om knolselderij indekas opte kweken,waardoor eenveel vroegere uitplant (begin mei) mogelijk is
geworden. Ditvondgrote navolging,aangezien iedere dageerder uitplanten de knolproduktie met1 %
verhoogt. Doorvroeguitte planten,met name inkoude voorjaren, verhoogt men echtertevens de
kans op schieters. Het zalduidelijk zijndat het effect vande hogere knolproduktie vanwege het
eerder uitplantenverloren gaat bijeen hoogpercentage schieters. Flinkgeschoten planten brengen
immers geenbruikbare knollen voort.Overigens zullen schieters voor eenteelt waarbij injuli geoogst
wordt (knolmet loof) meestalgeenprobleem vormen,omdat schietersdoorgaans pas inaugustus/september naarvorentreden.Voor eenteelt waarbijgeoogst wordt innovember (knol) mag mendit
risico echter niet nemen.
Een andere oorzaak waardoor schieters kunnenoptreden isde bewaring van het plantgoed inde
koelcelbij lagetemperaturen, ingeval er niet uitgeplant kanwordenvanwege slechte weersomstandigheden. Vanjaartotjaar treden erverschillen opinschietgevoeligheid.Zowaren er bijvoorbeeld in
1984nogalwat knolselderijpercelen waarinveel schietersvoorkwamen. Meer kennis over de achtergronden van het schieten is nodig.Viaonderzoek isgeprobeerd daarachter te komen. Dit onderzoek
is in 1986gestart.
indit PAGV-verslagworden de PAGV-proeven van 1986tot en met 1989 beschreven. Hoofdstuk 2is
gewijd aande literatuur betreffende deoorzakenvan het schietenendie van selderij inhet
bijzonder. Inde hoofdstukken 3tot en met 7wordende resultaten perjaar besproken. Dehoofdstukken eindigen met conclusies. Inhoofdstuk 8wordende resultatenover dejaren heen besproken
ende samenvattende conclusies verwoord. Inbijlage 1staandegemiddelde buitenluchttemperaturen
vanaf het uitplanten tot en met 15junivermeld.

1.1 Definities
50%-schietdag

: aantaldagen nauitplantenwaarop 50%vande plantengeschoten is

bloempje

: plant die geenschietstengel heeft gevormd, maarwaarvan het eindstandige
bloemschermdirect opdeknolis ingeplant

jeugdfase

periode vanaf zaaitot eenbepaalde leeftijdwaarin de plant nog niet gevoelig
isvoor bloei inducerende factoren

koudebehandeling

: periodewaarinde plant bijvernaliserendetemperaturen inde koelcel
verblijft

plantleeftijd

: aantalweken vanaf zaaitot behandelen

schieter

: plant met eenduidelijk, zichtbare schietstengel (eerste knoop voelbaar)

schietgevoeligheid

: gevoeligheid voor het gaan schieten nahet uitplanten

vernalisatie

bloei-inductiedoor middelvan lage temperaturen

vernalisatietemperatuur: temperatuur tijdens de koudebehandeling
vemalisatieduur

: duur inwekenvande koudebehandeling

2. LITERATUUROVERZICHT
2.1 Oorzakenvan het schieten
Knolselderij is,zoals vele andere groentegewassen, eentweejarige plant. Inhet eerstejaar groeit de
plant vegetatief en vormt de knol en inhet tweedejaar wordt de plant generatief en vormt een schietstengel met zaad.Als de plant echter voortijdig, alinhet eerste jaar, gaat schieten,komen erproblemen:zowelde knolproduktie alsde knolkwaliteit neemt sterk af.
Deovergang van het vegetatieve naar het generatieve stadium isafhankelijk van het genotype van
de plant (ras) ende specifieke milieu-omstandigheden (temperatuur, lichtkwaliteit, fotoperiode,
droogte,bemesting etc). Milieu-factoren dietot bloei-inductie kunnen leiden zijntemperatuur en
daglengte en soms beide.Soms kanook droogte het inbloeischietenvan eengewas versnellen.
Mogelijk kunnen ook factoren alsbemesting,bodemstruktuur endergelijke een rolspelen.
2.1.1 Temperatuur
Voorde inductie van het generatieve stadiumzijn bijtweejarige planten lagetemperaturen nodig.
Deze bloei-inductie door kouvindt doorgaans indewinter plaats. Bloei-inductie door middel van lage
temperaturen noemt menvernalisatie. Bijvernalisatie iszowel hettemperatuurniveau als de duur van
de koudeperiode van belang.Als eenplantesoort bijtemperaturen boven eenzekere minimumwaardevegetatief blijft, spreekt menvan eenkwalitatieve koudebehoefte. Andere plantesoorten gaan
uiteindelijk onder alle omstandigheden schieten en bloeien.Bijdeze gewassen kanvernalisatie de
periode van het kiemen van hetzaadtot het inbloei schieten sterk verkorten. Indat geval spreekt
menvan eenkwantitatieve koudebehoefte.

Bijsommige plantesoorten kunnen lage temperaturentijdens het afrijpen van het zaad (vernalisatie
op stam) of tijdens de kiemingvanhet zaad (zaadvemalisatie) alvernaliserendwerken.Bij andere
plantesoorten kande vernalisatie pas plaats vinden als de plant eenzekere grootte heeft bereikt
(plantvernalisatie). Indit laatste geval iser sprake van eenjeugdfase,waarindeplant nogonvoldoendeverontwikkeld isomgevoeligte kunnenzijnvoor bloei-inductie. Ook kan het zijn dat bepaalde
plantleeftijden en/of plantgroottes gevoeliger zijn voor vernalisatie dan andere plantleeftijden en/of
plantgroottes.

Droogte kan inhet groeipunt vande plant eenschokeffect veroorzaken. Dit kande bloeivertragen,
maar alleenalser eenkwantitatieve koudebehoefte bestaat.
2.1.2 Daglengte
Niet alleenkoude, maarook dedagelijkse wisseling van licht endonker kande bloeiinduceren.
Lange dagplantenkunnenalleentotbloeikomenalsgedurende eenaantaletmalendeduur vande
lichtperiode boven eenzekere minimumwaarde isgeweest. Dit lange dag effect isniet hetgevolg van
meer assimilatie,omdat het effect vandaglengte al met lichtvan een lage intensiteit bereikt kan

worden. Een lange dag kan menkunstmatig verkrijgendoor een korte dagteverlengen met licht van
een lage intensiteit ot inde vormvan eenkorte belichting inhet midden vande donkerperiode. Bij
kortedagplantenwordt debloeibevorderddoor eenkortedag.Speciaalde lengte vande donkere
periode (>12uur) is hierbij belangrijk. Tenslotte zijn er nogdagneutrale planten dieonafhankelijk van
de daglengte kunnen bloeien. Evenals de koudebehoefte kanook dedaglengtebehoefte van planten
kwalitatief of kwantitatief zijn. Als eenplant pasbijeendaglengte groter danof gelijk aaneen kritische
waarde kangaanbloeien,spreekt menvan eenkwalitatieve langedagbehoefte. Van eenkwantitatieve langedagbehoefte spreekt menals lange dagen alleendebloeikunnen versnellen.
2.1.3 Overig
De bloeirijpheid die isontstaan door vernalisatie kanweer verlorengaan.Ditgebeurt inhet algemeen
Dijhogetemperaturen (>20°C). Ditproces noemt mendevernalisatie. Het isgeblekendat het tussen
schakelen van enkele dagen met eengematigde temperatuur eenstabiliserend effect heeft, zodat
daarnageendevernalisatie door hogetemperaturenmeeroptreedt. Vanantivernalisatie spreekt men
als menbepaalde maatregelentreft,zoals een hogetemperatuur tijdens deopkweek omdekoudeinvloed uitteschakelen.
2.2 Schletgevoellgheidvan selderij
2.2.1 Temperatuur
Het blijkt dat knolselderij niet inalleontwikkelingsstadia gevernaliseerd kanworden.Over vernalisatie
opstamisniets bekend.Vernalisatie vankiemendzaad blijkt niet mogelijk enook een kortstondige
vorstinwerking op het zaadbed heeft geen invloedop het schietenvan knoiselderij (Von Hösslin en
Andresen, 1964). Deplant moet eenbepaaldegrootte hebben bereikt,voordat deze gevoelig wordt
voor lagetemperaturen (Sachs en Rylski, 1980). Pawar enThompson (1950) vonden dat 14dagen
oude zaailingen algevernaliseerd kunnenworden.Junges (1959) constateerde dat een selderijplant
van 0wekenoudschietresistent is envanaf 1week oudschietgevoelig wordt. Erisblijkbaar sprake
van eenkortejeugdfase.
Junges (1959) en Kinet et al(1976) vondendat oudere plantenschietgevoeliger zijndanjongere: hoe
ouder, hoe schietgevoeliger. Degemiddelde opkweektemperatuurwas indeze gevallen echter lager
dan 15°C,waardoor deoudere planten meerkou (cumulatieve koudesom) hebben gehaddande
jongere.Von Hösslin enAndresen (1964) gavenaandatde kougegeven inde periode vanverspenen (6weken) tot uitplanten (10/12weken) belangrijker isdandeperiode vaneinde kieming (4
weken) tot verspenen (6weken). Hier isechter ookverschil induur vandebehandeling (in het eerste
geval4tot 6weken en inhet tweede geval2weken).
Detemperatuur van hetgroeipunt isverantwoordelijk voor hetwelof niet gaan schieten (Curtis en
Chang, 1930;Sachs en Rylski,1980).Lagetemperaturentijdensdeopkweek bevorderen het
schieten en lagetemperaturen inde hieropvolgende veldpertode kunnende mogelijkewerking van
voorafgaande lagetemperaturen nogondersteunen (VonHösslin en Andresen, 1964). Thompson
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(1944,1953) vond bij eenopkweektemperatuurvan 15,6°C of hoger geen schieters meer. Volgens
Benoit en Ceustermans (1982) is 14°Cde kritieketemperatuur voor schieten,datwilzeggen dat
temperaturen bovende 14°C niet vernaliserend kunnenwerken.Bijeenwarme opkweek (>15°C) kan
schieten voorkomenworden (Von Hösslin enAndresen, 1964;Benoit enCeustermans, 1982;Sachs
en Rylski, 1980).Vroeg uitplantengeeft een hogere knolproduktie dan laat uitplanten, maar geeft
tevens meer en eerder schieters. Vroeg uitplantenverhoogt tevens de kans op lage buitenluchttemperaturen. Daarom isvooralbijvroeg uitplantendeopkweektemperatuur ergbelangrijk (Von
Hösslinen Andresen, 1964;VonHösslin enAndresen, 1971). Eenniet inductieve temperatuur geeft
meervegetatieve groeieneen uitstelvanschieten (Sachs en Rylski, 1980).
Naarmate detemperatuur tijdens deopkweek lager isgeweest, zullen er meer schieters optreden
(Thompson, 1944;Thompson, 1953;Kinet et al,1976).Waarschijnlijk iser sprake vaneenoptimumtemperatuurvoorvernalisatie.Temperaturentussen 10°Cen 15°C moeten langertoegediend wordendantemperaturen tussen4°C en 10°Comhetzelfde percentage schietstengels teverkrijgen.Dat
wilduszeggendat de inductieperiode korter kanzijn, alsdetemperatuur lager is. Hoe langerde
koudeperiode is,hoe meer schieters erzullenoptreden (Thompson, 1944;Thompson, 1953). Men
zou kunnen sprekenvaneencumulatieve koudesom. Plantengroeiendonder een alternerende
temperatuur van4,4°C tot 10°C en 15,6°C tot 21,1°C gedurende intervallen van 24 uurof 12uur
reageren hetzelfde als plantengroeiendgedurende de helft vande (wisselende) periode onder een
continuetemperatuur van4,4°Ctot 10,0°C .Er iseenkleine indicatie dat de plantendie de koudebehandeling overdag hebbengehad iets eerder eenschietstengel ontwikkelden dandeplantendie
dezelfde koudebehandeling 's nachts haddengehad (Thompson, 1944;Thompson, 1953).
2.2.2 Daglengte
Inde literatuurvindt men nogaltegenstrijdige resultaten betreffende de invloedvandedaglengte op
deschietgevoeligheid bijknolselderij. Dedaglengte voordevernalisatieblijkt geen effect te hebben
opde schietgevoeligheid vanknolselderij (Junges, 1959).Eenlange fotoperiode of nachtbreking
door lichttijdens devernalisatie vermindert hetschieten ende schietstengellengte en heeft later
schietentengevolge dan normale daglengte (Pressmann en Negbi, 1980; Roelofse et al,1989;Roelofse et al,1990).Ook Hanisova en Krekule (1975) hebbentijdens vernalisatie ofwel een natuurlijke
korteof continue verlichting toegediend. Deverlichting verminderde het percentage geschoten
planten sterk, maarverhoogde het percentage bloempjes zonder schietstengel. De verlichting
verhoogde ook detemperatuur met 2°C à3°C,zodat hetverlaagde schietpercentage mogelijk ook te
wijtenis aandeverhoogde temperatuur.

Een langefotoperiode navernalisatie bevordert het schieten ende schietstengellengte (Pressman en
Negbi, 1980).Zo vondThompson (1944) bijtoediening van 15uur licht navernalisatie een sterkere
groei,eerder schietstengels, maar minder schietstengels dan bijtoediening van 12uur licht.
Indevroegeteelt van bleekselderij inde kasisveel onderzoek gedaan naar methoden omde schietneigingte beperken.Hieruit blijkt dat een hogeopkweektemperatuur (>18°C), een hoge lichtintensiteit
en eenlangedagbehandeling door middelvan lichtonderbreking 's nachts het schietenuitstelt. Doel
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van de langedagbehandeling isom zoveel mogelijk blad af te splitsenvoordat de bloei-inductie
optreedt, waardoor de bleekselderij aloogstbaar isvoordat de eerste schietstengels komen (Szmidt
et al, 1986). Ineenverderonderzoek bleek datde nachtbrekingook met eenlage lichtintensiteit (100
lux) kangebeuren (Hand en Horridge, 1986).
2.2.3 Overig
Middels speciale technieken iser nuvoorgekiemd, ingehuld zaad (Prestinun pil,Quickpil) beschikbaar. Dit zaadgeeft eenzeer hoge enzeer uniforme opkomst. Onderzoek heeft aangetoond dat de
Quickpilgeen invloed heeft opde schietgevoeligheid. Eenhogetemperatuur tijdens deopkweek blijkt
de belangrijkste maatregel om vroegtijdig schietentevoorkomen (Suylen,van,1987). De Prestinun
pil is inditonderzoek niet meegenomen.
Uit onderzoek van Pawar enThompson (1950) blijkt dat de plantleeftijd belangrijker isdande plantomvang :er isnamelijk geenverschilintijdstipvan hetontstaanvandeschietstengeltussengrote en
kleine planten vandezelfde leeftijd.Ook hetwelof niet ontbladeren bij eenzelfde plantleeftijd geeft
geenverschil inschietstengelvorming. Wortelbeschadiging vlak voor de koudebehandeling stelt de
schietstengelvormingniet uit, maarwortelbeschadiging nade koudebehandeling heeft een licht
verlatend effect opde schietstengelvorming. Het grote verschilinschietpercentage tussen perspotplant enerzijds en losse plant enkluitplant anderzijds schrijft Neuvel et al (1986) toe aanverschil in
plantgrootte: mogelijk spelen echter ook anderefactoren eenrol.
Tussende rassenkomen grote verschillen inschietgevoeligheid naarvoren.Vande anthocyaanhoudende rassen (Seldra, Arvi, RoemvanZwijndrecht, Zwindra,Sonar en Correcta) isSeldra het
minst enCorrecta het meest schietgevoelig. Dedrie rassen van hettype Roemvan Zwijndrecht
(Roem, Zwindra en Sonar) geven eenvrijwelgelijk beeld.Tussen de anthocyaan-vrije rassen zijnde
verschillen noggroter, vooralvanwege dezeer grotegevoeligheid vanSubliem.Vande zogenaamde
witte rassengeeft nr.959 de minste schieters;van Monarch en Nemona ishet resultaat soms ook
redelijk (De Kraker, 1989).
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3. PROEF VAN 1986
3.1 Inleiding
In 1986is het onderzoek naar de achtergronden van schietneiging bijknolselderij gestart.
ledere dag eerder uitplanten verhoogt de produktie met 1 % (althans bij het ras roemvanZwijndrecht). Door vroeguitte planten,met name inkoude voorjaren, verhoogt menechter tevens de kans
op schieters. Bijeen hoog percentage schieters gaat het effect vande hogere knolproduktie vanwege
het eerder uitplanten verloren. Daarom isergewerkt met verschillende planttijdenom de invloed van
de plantdatumopde schietneigingte onderzoeken.
Soms kan er niet uitgeplant wordenvanwege slechte weersomstandigheden. Devraag rijstdan,hoe
men het beste het plantgoed goedkan houden. Daartoe zijn verschillende mogelijkheden bekeken.
Indepraktijk worden de knolselderijplanten veelal indeplatte bakof onder staandglas (onverwarmd)
opgekweekt. Ditomdat dewarme opkweek veelenergie vraagt en hoge stookkosten oplevert. De
temperaturen inde koude kas zijn vroeg inhet voorjaar zo laag(<14°C) dat ze vernaliserend werken.
Dit integenstelling tot de verwarmde kas,waarde temperatuur zo hoog is,datdeze nietvernaliserend is.Als hetvoorjaar vordert,loopt detemperatuur indekoude kas langzaamop,waardoor er
sprake kanzijnvandevernalisatie. Indeze proef isdewarme opkweek, waarbijgeen vernalisatie kan
optreden,vergeleken met deopkweek inde koude kas (praktijk).
Er isindeze proef tevens gekeken naar het effect vande plantleeftijd opde schietgevoeligheid van
knolselderij.
Het uiteindelijke doel iste komentot praktische adviezenomde vorming vanschieters zoveel
mogelijk te beperken.
3.2 Materiaal en methode
Deopkweek heeft inde kas bijnatuurlijke daglengte plaatsgevonden. Deopkweektemperatuurwas,
tenzij anders vermeld, 18°Cof hoger. Deplantenzijnopgekweekt inperspot enzijn niet verspeend.
Het gebruikte ras isMonarch. Deproefplaatswas Lelystad.
Planttiidstip
Indeze proef isgewerkt met verschillende plantdatateweten 18 april, 7meien 28 mei 1986.
Plantleeftijd
Erzijnverschillende zaaitijden (6februari,27februari, 19maart, 9 aprilen 30 april) gebruikt om
verschil inplantleeftijd (4,7en 10weken) te verkrijgen opdeverschillende plantdata.
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Goed houden van het plantgoed
Als er niet uitgeplant kanworden vanwege slechte weersomstandigheden, rijst de vraag hoe het
plantgoed het beste goedgehouden kanworden.Hiertoe zijnverschillende mogelijkheden bekekente
weten 18°C nat (planten laten staan inde kas bij 18°C engoedvochtig houden), 18°C droog (planten
laten staan inde kas bij 18°C,maarzodroog mogelijk houden), 10°C nat (de planten inde kas laten
staan envochtig houden, maardetemperatuur indekas verlagentot 10à 15°C)en 1°Ckoelcel (de
plantenoptrekken en inde koelcel zetten bij 1°C in het donker).
Tijdens deopkweek ende koudebehandeling is indeverschillende ruimtes de temperatuur geregistreerd. Na het uitplanten iseen àtwee maalper 14dagen het aantalschieters enbloempjes geteld.
Op25 novembervondde eindoogst plaats.Hierbij isgekekenof erverschillenzijn inde knolproduktie en knolkwaliteit tussen schieters,bloempjes enongeschoten planten.Vandeobjectendieop 7
mei zijn uitgeplant istevens het gemiddelde knolgewicht bepaald ende mate van houtigheid van de
knollen.
3.3 Resultaten
3.3.1 Beschrijving vanhet schietverloop
Indevegetatieve fase ontwikkelenzichde bladeren ende knol. Alsdeplant vandevegetatieve naar
de generatieve fase overgaat, stopt deblad- enknolgroei. Deplant stopt alzijn energie als het ware
inde ontwikkeling vande bloeiwijze. Devroegst ontstane schieters hebben slechts eenkortevegetatieve periode gehad,waardoor deze schietersweinig bladeren hebben en eenkleine knol. Deschietstengelzelf wordt lang envertakt zicht meerdere malen(meestal indrieën).Op het kruispunt van zo'n
vertakking bevindt zicheen bloempje. Dit betekent datde hoofdspruit en allezijspruiten eeneindstandigbloemscherm hebben. Deknol endewortels verhouten engaan snelrotten.De schieters dielater indetijdontstaan hebben een langere vegetatieve periode gehad,waardoor ze meerbladeren en
eengroter knol hebbengevormd. Deknol isbovendien minder houtig. Deschietstengel blijft korter en
vertakt zichminder. Bijlater inde tijd naarvorengekomen schieters treft men planten aanwaarvan
de schietstengel nog korter en mindervertakt is.Bijzeer laat naarvorengekomen schieters ziet men
alleen het bloemscherm op het kruispunt vande eerstevertakking engeen schietstengel meer
Deplanten met zo'n bloemscherm hebbeneengrote knol met eengoede kwaliteit. Deze schieters
met alleen eenbloemscherm hebbengemiddeld zelfs eenzwaardere knoldande ongeschoten
planten (gemiddeld 1,92kgper knoltenopzichtevan 1,80kg perknol).
Schieters hebben een nadelig effect opde knolproduktie en -kwaliteit. Geschoten plantenmet alleen
eenbloemscherm zonder schietstengel hebben eengelijke of een betere knolproduktie dan niet
geschoten planten. Uitbovenstaande blijkt dat mende schietneiging vandeknolselderij het beste kan
bepalen aande handvan het aantalgevormde schieters (met een schietstengel).
Als menfiguur 1bekijkt danvalt opdatdecurves vandevroegst geschoten objecten steiler zijn (dus
datdetoename van het aantalschieters daarvan sneller is)dande latergeschotenobjecten.Bovendienis het uiteindelijk bereikte percentage geschoten plantenvandevroegst geschoten objecten
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hoger dan het schietpercentage van de laatst geschoten objecten. Dit ismogelijk te verklaren door
eenverschil in mate vanvernalisatie en/of eenverandering ingroeisnelheid. Devroegst geschoten
objecten zijn het sterkst gevernaliseerd enontwikkelen zichhet snelst tot schieter. Daarbij zal inde
loopvan het seizoen tevens degroeisnelheid verminderen als gevolgvan afnemende daglengte,
temperatuur, straling,enz.
Infiguur 2 iseveneens een afvlakking vandeverschillende curves indetijdwaar te nemen.De
afvlakking infiguur2 is echter minder sterk engaat langerdoor dan infiguur.1, datwilzeggen dat de
percentages hoger liggen en langer blijven stijgen.Dit isook logisch,omdat het percentage schieters
+ bloempjes blijft toenemen,terwijl het percentage schietersop eengegeven moment constant blijft,
aangezien vanaf dat moment alleen nogmaar bloempjes wordengevormd.
Opvallend isdat infiguur 2 enkele curvesdwars door andere heen lopen,met name dievande 18
aprilplanting.Waardoor ditwordt veroorzaakt is nog onduidelijk.
3.3.2 Planttijdstip
Intabel 1isde invloedvan het planttijdstip op het percentage schieters en het percentage schieters +
bloempjes weergegeven.
Tabel 1. De invloedvan het planttijdstipop het percentage schieters en hetpercentage schieters +
bloempjes. Per plantdatumissteeds degemiddelde waarde vanvergelijkbare objecten
berekend.
planttijdstip

% schieters

18april

% schieters + bloempjes"

33,2

86,0

7 mei

0,4

13,2

28 mei

0,0

2,2

' schieter = plant met eenduidelijk, zichtbare schietstengel (eerste knoop voelbaar)
"bloempje = plant diegeenschietstengel heeft gevormd,maarwaarvan het eindstandige bloemschermdirect opdeknolis ingeplant.
Indezetabelziet mendat bij later uitplanten,mits mendeplantenonderdezelfde condities heeft
opgekweekt, hetpercentage schieters en het percentage schieters +bloempjes afneemt. Geziende
gemiddelde temperaturen inhet voorjaar enopgedane ervaring lijkt hetdaarom beter niet voor 10mei
uitte planten.
3.3.3 Plantleeftijd
Intabel2 isde invloed vandeplantleeftijd ophet percentage schieters en het percentage schieters +
bloempjes weergegeven.

•14-

Tabel2. De invloedvande plantleeftijd (weken) op het percentage schieters en het percentage
schieters +bloempjes. Per leeftijdissteedsdegemiddelde waarde vanvergelijkbare objectenberekend.
plantdatum

% schieters +

% schieters'

bloempjes"
plantleeftijd (weken)

4

7

10

4

7

10

7 mei

21

19

14

45

41

29

28 mei

11

1

1

21

12

11

gemiddeld

16

10

7

33

26

20

* schieter - plant met eenduidelijk, zichtbare schietstengel (eerste knoop voelbaar)
"bloempje = plant die geenschietstengel heeft gevormd, maarwaarvan het eindstandige bloemschermdirect opdeknol is ingeplant.
Indeze tabelziet mendat de invloedvandeplantleeftijd ophet percentage schieters en het percentage schieters +bloempjes groot is:hoejongerde plant bijbehandelen,des te meergeschoten planten. Bij"onbehandeld"uitplanten loopt heteffect vandeplantleeftijdop hetpercentage schieters en
het percentage schieters +bloempjes watdoor elkaarheen.
3.3.4 Goed houden vanhet plantgoed
Soms kaner niet uitgeplant wordenvanwege slechteweersomstandigheden. Devraag rijstdan,hoe
menhet beste het plantgoed goedkan houden.Daartoe zijnverschillende mogelijkheden bekeken
(tabel 3).Voordeze bewaarperiode hebben alle plantenbij 18°C natgestaan.
Tabel3. De invloed vandrieweken "bewaring" (18°C nat, 18°Cdroog, 10°Cnat, 1°C nat) voorafgaande aan het uitplantenop het percentage schieters en het percentage schieters +bloempjes:perbewaarconditie is steedsdegemiddelde waarde vanvergelijkbare objecten berekend.
plantdatum

% schieters

bewaarmethode

% schieters + bloempjes"

18°C nat 18°C droog 10°Cnat 1°Cnat

18°C nat 18°Cdroog 10°C nat 1°Cnat

7 mei

1

0

0

80

15

26

35

96

28 mei

0

0

0

24

4

5

10

50

gemiddelde

1

0

0

52

10

16

23

73

* schieters = plant met eenduidelijk,zichtbare schietstengel (eerste knoop voelbaar)
"bloempje = plant diegeen schietstengel heeft gevormd,maarwaarvan het eindstandige bloemschermdirect opdeknolis ingeplant.
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Uittabel3 blijkt dat drieweken bewaring inde koelcel bij 1CC funest is.Het maakt wat het percentage
schieters betreft niet uit of men het plantgoed bij 18°C nat, 18°Cdroogof bij 10CC nat bewaart. Als
men let op het percentage schieters +bloempjes is 18°C nat beter dan 18°Cdroog en 18°Cdroog
gunstiger dan 10°C nat. Bijhogetemperaturen (>18°C) wordende planten echter langenslap.
Degemiddelde knolgewichten bijopkweek van knolselderij bij 18°C nat gevolgd doordrie weken
bewaring bij 18°C nat, 18°Cdroog en 10°C natzijn respectievelijk 1,82 kg, 1,78 kg en 1,90 kg.Het
gemiddelde knolgewicht bijdrieweken bewaring inde koelcel bij 1°C iszeer laag vanwege het hoge
percentage schieters.
Intabel4 isde invloedvande lengte van de koudebehandeling op het percentage schieters enhet
percentage schieters +bloempjes weergegeven.
Tabel4.De invloedvan de lengte vande koudebehandeling (1°C koelcel nat) op het percentage
schieters en het percentage schieters +bloempjes. Deplantleeftijd bij het inde koelcel zetten
is7weken.Voorde koudebehandeling hebbendeplantenbij 18°Cnatgestaan. Plantdatum:
7 mei 1986.
lengte vandekoude behandeling

% schieters*

% schieters + bloempjes**

0
1
2

1
0
32

19
30
64

3

74

93

*schieter = plant met eenduidelijk,zichtbare schietstengel (eerste knoop voelbaar)
"bloempje = plant diegeenschietstengel heeft gevormd,maarwaarvan het eindstandige bloemschermdirect opdeknolis ingeplant.
Uittabel4 blijkt dat het percentage schieters en hetpercentage schieters + bloempjes toeneemt als
de koudebehandeling langer duurt. Ditjaar kondendeplantenwat schieters betreft maximaal een
week inde koelcelbij 1°Cstaan.Dit isechter ook afhankelijk vandetemperatuur buitenendegroeiomstandighedenop hetveld nahetuitplanten.
3.3.5 Opkweekmethode
Intabel5 is het effect vande plantdatum endeopkweekmethode op het percentage schieters enhet
percentage schieters +bloempjes weergegeven.
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Tabel5.Verband tussende plantdatum,de opkweekmethode (18°C kasof koude kas) en hetpercentage schieters en het percentage schieters + bloempjes.
% schieters
18°C kas

% schieters + bloempjes

koude kas

18°Ckas

koude kas

18 april

8

72

82

99

7 mei

1

1

15

13

28 mei

0

0

4

2

* schieter = plant met eenduidelijk, zichtbare schietstengel (eerste knoop voelbaar)
"bloempje = plant diegeenschietstengel heeft gevormd,maarwaarvan het eindstandige bloemschermdirect opdeknolis ingeplant.
Uittabel5blijkt datvooralbijvroeguitplanten (voor mei) eenwarme opkweek (18°C) het percentage
schieters sterk heeftgereduceerd.Zelfsbijeenwarmeopkweek kunnenechter schietersoptreden,
als na hetuitplanten inmeiveel natuurlijkekoude optreedt.
Bij later uitplanten (mei/juni) wordt hetverschiltussenkoude kas en 18°C kas steeds kleiner. Dit ishet
gevolgvan een kleinertemperatuurverschil tussen koude kas en 18°Ckas later inhet voorjaar door
oplopende buitentemperaturen. Zowas inde koude kasdetemperatuur infebruari gemiddeld 8,6°C
en inmaart gemiddeld 10,9°C (de eerste helft van maart 9,6°C endetweede helft van maart 12,2°C):
dit zijntemperaturendie eenvernaliserend effectkunnen hebben.Tijdensdeopkweek inde 18°Ckas
isde temperatuur steeds 18°C of hoger geweest.
3.3.6 Temperatuursom
Als meninfiguur 1 deobjecten vande 18°Ckas bekijkt, ziet mendat het percentage schieters hoger
isals deplant jonger isbijhet indekoelcelzetten.Wellicht bouwenoudere planten eensoort "warmtebuffer"op,waardoor ze minder snelgevernaliseerdwordendandejongere.
Als menechter indezelfdefiguurdeobjecten vandekoude kas bekijkt,ziet menprecies het omgekeerde:hoeouder de plant, hoe meer schieters!
Als menvervolgens detemperatuursom (graaddagen <14°C) vanaf zaaitot en met 20juni bekijkt
(tabel 6),valt opdat dekoudesom ingraaddagen bijde 18°Ckas bijalleplantleeftijden bij eenzelfde
koudebehandeling en plantdatum gelijk is,maardatdeze koudesom bijde koude kas bij eenzelfde
handelswijze oploopt naarmate de plant ouder is!Ditkomt omdat vroeg in het voorjaar lagetemperaturen indekoude kas heersen,waardoor deplant alvoor het indekoelcelzetten vernaliserende
temperaturen heeft gehad.Bovenstaande is mogelijk deverklafingvan hetomgekeerde effect van de
plantleeftijd bij behandelen bijde 18°Ckas enkoude kas:jonge plantenzijn blijkbaar gevoeliger voor
kou, maar inde koude kas schieten meeroudere planten,omdat deze meer kou hebbengehad dan
dejongere!
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Tabel6.Temperatuursomvanaf zaaitotenmet20juni1986(graaddagen <14°C).
plantdatum

opkweekmethode
18°C kas

koude behandeling
plantleeftijd (weken)
18april

4

7

154 154

koude kas

3 weken 1°C

niet*
10

4

7

10

154

niet'
7

10

3weken 1°C
13

7

10

228

326

7 mei

75

75

75 384 384 384

94

150

248

423

520

28 mei

44

44

44 317 317 317

44

62

119

334

391

'directuigeplant
Alsmenhetaantalschietersvaneenbepaaldobjecttegendetemperatuursomuitzet,blijkthieruit
geencurvegetrokkentekunnenworden.Blijkbaarspelenallerleizakennaastdekoudesomeenrol
bijhetvernaliseren.Hierbijkanmendenkenaanfactorenalsplantleeftijdbijbehandelen,natofdroog
bewaren,bemestingenplanttijdstip.Alsmendezefactorengelijkhoudt,lukthetwelomeencurvete
makenvanhetaantalschietersvaneenbepaaldobjecttegende koudesom.
3.4 Conclusies
Hetoptredenvanschieterskangeminimaliseerdwordendoor:
-nietvoor10meiuitteplanteninverbandmetdetemperatuur(>14°C);
-deplantenwarm(>14°C)optekweken;
-bijuitstelvanhetuitplantendeplantenindekastebewarenennietindekoelcelbijlagetemperaturen;
-plantennietgedurendelangereperiodenbijlagetemperaturen(<14°C) bewaren.
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4. PROEF VAN 1987
4.1 Inleiding
Indeproef van 1987zijnverschillende factoren aangebracht om huneffect op het schietgedrag bij
knolselderijte bekijken. Dezefactoren zijn:
-heeft knolselderij een jeuqdfaseenzoja hoelang isdeze dan?
-heeft deplantleeftüdinvloedopde vernalisatie?
-iser eenoptimumtemperatuurvoor vernalisatie?
-heeft devemalisatieduur invloedop het schietgedrag?
-wat voor effect heeft belichtingtijdensdevernalisatieperiode?
-heeft hetopkweeksvsteeminvloedop het schietgedrag?
-is erverbandtussen dedatumvanschieten ende mate van houtiqheidvande knollen?
4.2 Materiaal en methode
Deopkweek heeft inde kasbij natuurlijke daglengte plaatsgevonden. Deopkweektemperatuur was
18°Cof hoger. Hetopkweeksysteemis,tenzij anders vermeld,de perspot. Het gebruikte ras is
Monarch. Alleplantenzijn6mei 1987uitgeplant. Deproefplaatswas Lelystad.
Jeugdfase
Bijeen plantleeftijd van 1,2 en3weken hebbende planten eenkoudebehandeling (gedurende 1, 2of
3weken) indekoelcelbij4°C(donker) gehad.Nadekoudebehandeling hebbendeplanten respectievelijk 3, 2en 1weekweer indekas bij 18°Cgestaanom eenenigszins uitplantbare plant (plantleeftijd is4weken) teverkrijgen endeuitval nahet uitplantente verminderen. Daarnais uitgeplant.
Plantleeftüd
Bijeenplantleeftijd van 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6,8,9 en 11weken hebbendeplanteneen koudebehandeling
gehad (gedurende 0 (=direct uitgeplant), 1,2of 3weken) indekoelcelbij4°C (donker). De zaaidata
zijnzodanig gekozen dat alleobjectengelijktijdig uitgeplant kondenworden.
Vernalisatietemperatuur
Bijeenplantleeftijd van8weken hebbende plantengedurende 3weken eenkoudebehandeling inde
koelcelbij 1°C,4°C,7°Cof 10°C (donker) gehad.Daarna is uitgeplant.
Vemalisatieduur
De planten hebben bijeen plantleeftijdvan4,6 of 8wekengedurende 0 (»direct uitgeplant), 1, 2of 3
weken een koudebehandeling gehad indekoelcelbij4°C (donker). Daarna is uitgeplant.
Belichting
Bijeenplantleeftijd van 8weken hebbende planteneenkoudebehandeling gehadgedurende 3
weken indekoelcelbij4°C of 10°C. Dekoudebehandeling vondplaats inhet donker of bijeenbelichtingvan 14,5 uur per dag (dit komt overeen met de natuurlijk daglengte). Daarnaast was het de
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bedoeling om een kasruimte op 10°Cte houdentervergelijking, maardeze lage temperatuur kon niet
gehandhaafdworden. Detemperatuur was daargemiddeld 15°C.
Opkweeksvsteem
Deopkweeksystemenperspot, kluitplant en losse plant zijn vergeleken. De losse plant isgezaaid in
eenplantopkweekbak en isbijhet inde koelcel zetten niet opgetrokken.
Proef 1:zie vernalisatietemperatuur
Proef 2:bij eenplantleeftijd van4, 5of 8weken zijnde plantengedurende 3weken inde koelcel bij
4°C gezet. Daarna isuitgeplant.
Tijdens deopkweek ende koudebehandeling is indeverschillende ruimtesde temperatuur geregistreerd. Na het uitplanten is eenàtwee maal per 14dagen het aantalschieters enbloempjes geteld.
Sommige knolselderijplanten haddenindezeproef eenhollekop. Op26oktoberzijnvoorde
laatste maalde schieters geteld.Op 18 november vondde eindoogst plaats.Vaneenaantal objecten
dieop 6 meizijnuitgeplant ishet gemiddelde knolgewicht bepaaldende matevan houtigheid vande
knollen. Verder isgekekenof erverschillenzijninde knolproduktie en -kwaliteit tussen schieters,
bloempjes,ongeschoten plantenenplanten met eenholle kop.
Omdat bijna alleobjecten eindoktober 100%schieters hadden,wordt indetabellen uitgegaan vande
50%-schietdag (=aantaldagen nauitplantenwaarop50%vande planten geschoten is).
4.3 Resultaten
4.3.1 Plantleeftijd
Jeuqdfase
Intabel7isde50%-schietdagweergegeven bijverschillende plantleeftijden enbij verschillende
vernalisatieduur.
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Tabel7. De invloedvandeplantleeflijd(wekennazaaien) bijverschillende vernalisatieduur (weken)
indekoelcel bij4°C (donker) opde 50%-schietdag".
leeftijd

vernalisatieduur (weken)

(weken

1
2
3
4

102
76
78
85 2)

101
83
77
75

gemiddeld

85

84

1

gemiddeld

99
92
80
75

101

87

84
78
1013

78
85

11

Aantaldagen nauitplantenwaarop 50%vandeplantengeschoten is.

21

Bijditobject zijn slechts 17plantenwaargenomentenopzichtevan50bijde andere objecten.

31

Niet meeberekendinhet gemiddelde.

Uittabel7blijktdatdeschietgevoeligheidvandeeenweek oude plant gedurende 3, 2ot 1week
gevemaliseerd overeenkomt metdievande 4wekenoude plant die niet (0weken) gevernaliseerd is.
Deschietgevoeligheid neemt vanaf detweewekenoudeplantentoe.Hieruit kan men concluderen
dat de eenweek oude plant (kiemendzaad) nog nietgevoelig isvoorvernalisatie endetwee weken
oudeplant (kiembladstadium)wel.Blijkbaar iserbijknolselderij eenkortejeugdfase aanwezig waarin
deplant ongevoelig isvoor vernalisatie.
Optimumleeftijdvoor vernalisatie
Intabel8 isde50%-schietdagweergegeven bijverschillende plantleeftijden enverschillende vernalisatieduur.
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Tabel8. Invloedvandeplantleeftijd (weken) bijverschillende vernalisatieduur inde koelcel4°C
(donker) opde 50%-schietdag"
leeftijd
(weken

vernalisatieduur (weken)
3

1

43%"

2

92

2

1

0

-

-

-

3

87

4

85*

75

75

101

5

73

-

-

-

gemiddeld3'

84

6

61

66

78

98

76

8

65

67

78

113

81

9

-

-

-

104

70

69

77

11
gemiddeld3'

44%"
104

80

" Aantaldagen nauitplantenwaarop50%vandeplantengeschoten is.
" Bijdit object zijn slechts 17plantenwaargenomenten opzichte van 50 bijde andere objecten.
3

'Het gemiddelde isberekendoverde plantleeftijden van4,6en8weken.

"' Percentage schieters geteldop26oktober 1987.
Uittabel8 blijktdat eenplantleeftijd van6wekenoptimaal isvoor vernalisatie. Het object dat met een
plantleeftijdvan4wekengevernaliseerd isgedurende 3weken heeft een relatief late 50%-schietdag.
Bijdit object isechter66%vandeuitgeplanteplantenuitgevallen.Ook het objectdat met eenplantleeftijdvan8weken (0weken kou) uitgeplant is,schiet relatief laat. Bijdit object zittenook enkele (4)
plantendie een holle kop hebben.
Infiguur 3 ishet effect vande plantdatumendeplantleeftijd bijuitplanten (eerste vernalisatieperiode
van3weken inde koelcelbij4°C bij eenplantleeftijdvan4weken) ophet percentage schieters weergegeven. De plantleeftijd bij het uitplanten varieerde afhankelijk vande lengte vande"warme"
periode nade koudebehandeling.
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PLANTDATUM EN PLANTONTWIKKELING

- 4wl8gr+3w4gr+0wl8gn B/5
- 4wl8gr+3w4gr+2wl8gr B/5
- 4wl8gr+3w4gr+4wl8gr 6/5
- 4wlBgr+3w4gr+2wl8gr 20/5
- 4wl8gr+3w4gr+4wlBgr 20/5
- 4wlBgr+3w4gr+6wlBgp 20/5

o

613-727- 710-B24-8 7-921-9 5-1019-10

datum van waarnemen schietstengel
Figuur3.Heteffectvandeplantdatum(6of20mei1987)endeplantleeftijdbijhetuitplantenophet
percentageschieters.Alleplantenhebbenopeenleeftijdvan4wekeneenkoudebehandelinggehadgedurende3wekenindekoelcelbij4°Cenzijndaarnavoorkortereoflangere
tijdteruggezetindekasbij18°C.
Uitfiguur3blijktdatde6meiplantingmeerschietersgafdande20meiplanting.Bijbeideplanttijdstippenwaseenplantleeftijdvan6wekenbijuitplanten(4weken18°C+3weken4°C+2weken
18°C)hetmeestschietgevoelig.
4.3.2 Vernalisatiepehode
Vernalisatieduur
Uittabel8blijktookdatdeschietgevoeligheidgroterwordt,alsdevernalisatieduurtoeneemt. Hoe
langerdevernalisatieduur,hoegeringerhetverschilin50%-schietdagvanopeenvolgendeobjecten.
Vernalisatietemperatuur
Intabel9staatheteffectvandevernalisatietemperatuurbijverschillendeopkweeksystemenopde
50%-schietdagvermeld.
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Tabel9. Het effect vande vernalisatietemperatuur bijverschillende opkweeksystemen opde50%schietdag"(8weken in18°C kas en3weken bijde verschillende objecten,uitgeplant op6 mei
1987).
object - *

koelcel

opkweeksysteem 1°C

4°C

7°C2'

kas
10°C

gemiddeld3'

18°C

38%41

68

65

65

68

kluitplant

75

65

70

75

71

18%"

losse plant

75

81

72

75

76

34%"

gemiddeld

73

perspot

11

70

69

73

67

15°C

71

30%"

44%"

--

Aantaldagen nauitplantenwaarop 50%vandeplantengeschoten is.

2

' Detemperatuur inde7°C koelcel isgedurende ééndagopgelopentot 17à 18°C.

31

Gemiddeldover 1°Ckoelcel,4°C koelcel,7°C koelcel en 10°Ckoelcel (donker).

" Percentage schieters geteldop26oktober 1987.
Uittabel9 blijkt dat 4°C en7°Cdevroegste 50%-schietdagopleverde. Deverschillentussen de
objectenwaren echter gering.Het losseplant object bij4°C kwam relatief laat. Deaanslagwas bijdit
object minder goed,maarditgoldook voor deoverige losseplant objecten. Deplantendie inde kas
bij 15CCof 18°Copgekweekt zijn,warenduidelijk minder schietgevoelig.
Belichting
Belichtinggaf enigevervroegingvande 50%-schietdag. Knolselderij (perspot) gevernaliseerd inde
koelcelbij4°Cinhetdonker (tabel9) hadeen50%-schietdag van65,bij4°Cmet 14,5uur belichting
perdag (natuurlijke daglengte) wasde50%-schietdag 63. Bij 10°Cwas de50%-schietdag inhet
donker 68tenopzichte vanbelichting 67.
4.3.3 Invloed vanhet opkweeksysteem
Uittabel9 blijkt dat deperspot meerschieterstotgevolg haddandekluitplant ende kluitplant weer
meer dandelosse plant. Intabel 10komt dekluitplant echter met eenvroegere 50%-schietdag naar
vorendan de perspot. De losseplant is hier ook het minst schietgevoelig.
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Tabel 10. De 50%schietdag"bijverschillende opkweeksystemenenplantleeftijden (weken) waarbij ze
gedurende 3weken inde4°C koelcel zijngezet endaarna uitgeplant op 6 mei 1987.
opweeksysteem

plantleeftijd (weken)
4

5

8

gemiddeld
74

perspot

85''

73

65

kluitplant

81

67

65

71

losse plant

--

83

81

82"

gemiddeld

833)

74

70

76

" Aantaldagen nauitplanten waarop 50%vandeplantengeschoten is.
21

Ditbetreft slechts 17plantentenopzichte van50 bijdeandereobjecten.

3>

Gemiddeld berekendover 2 inplaats van3waarden,omdat éénlosse plantobject was uitgevallen.

4.3.4 Kwaliteitsaspecten
Houtiqheid
Knolselderijplanten die injuli geschoten zijn blijkenvoor nagenoeg 100%zeer houtigte zijn. De in
augustus geschoten plantenzijnvoor80%tot 100%houtigtot zeer houtig.Vande schieters die begin
september ontstaan isongeveer de helft houtigtot zeer houtig.Denoglaterontstane schieters zijn
grotendeels niet of matig houtig.Dit laatste komt ruwwegovereen met de houtigheid vandeongeschoten planten. In 1987 laghetomslagpunt (van houtig naar minderof niet houtig) rond begin
september.
Holle koppen
Bijeenaantalobjecten kwamen knolselderijplantenvoor met een holle kop (tabel 11).Bijdeze
planten,zobleek nadoorsnijden vande knollen,staat de bovenste holte (vandetwee holten die zich
inde knol bevinden) inverbinding metdebuitenlucht. Holle koppenkwamen vooral voorbijde
objectendiewarm zijnopgekweekt enwaarbijdeplanten bijuitplanten 8wekenof ouder zijn.
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Tabel 11. Het percentage holle koppenwaargenomen op 26oktober 1987.
object

29
24
25
48
47
32
33
36

% "hol" omschrijving opkweek

24
10
6
6
4
2
2
2

perspot, 8weken bij 18°C en3weken bij 15°C
perspot, 8weken bij 18°C
perspot, 11weken bij 18°C
losse plant,8weken bij 18°C en3weken bij 15°C
kluitplant, 8weken bij 18°Cen3wekenbij 15°C
perspot, 4weken bij 18°C,3weken bij4°Cen2weken bij 18°C*
perspot,4weken bij 18°C,3weken bij4°Cen4weken bij 18°C*
perspot,9wekenbij 18°C

'Deze objecten zijn uitgeplant op 20 mei,terwijldeoverige op6 meiuitgeplant zijn.
Intabel 12isvaneen aantalobjectenweergegevenwat degemiddelde knolgewichten zijn. Het
gemiddelde knolgewicht isonderscheiden indievanongeschoten planten,schieters, bloempjes en
holle koppen.
Tabel 12.Het gemiddelde knolgewicht perplant (kg) entussen haakjes deprocentuele verdeling op
aantal basis van ongeschoten planten,schieters,bloempjes, holle koppen entotaalvan het
oogstveld.
object1'

gemiddeld knolgewicht per plant (kg)
ongeschoten

schieter2'

bloempje3'

gemiddeld

holle kop

plant
29

1,47(31%)

(totaal%)
1,52(26%)

1,78(15%)

1.76

(28%)

1,62(100%)
1,43(100%)

24

1,60(13'/2%)

1,35(62%)

1,63(11%)

1,49

(13'/2%)

25

1,42(35%)

1,25(40%)

1,48(15%)

1,46

(10%)

1,36(100%)

48

1,61 (58%)

1,45(29%)

1,90( 8%)

2,16

( 5%)

1,61 (100%)

47

1,64(65%)

1,58(17V2%)

1,76(12'/,%)

1,75

( 5%)

1,69(100%)

32

1,11 (11%)

0,84 (78%)

1,68( 8%)

0,88"

( 3%)

0,94(100%)

33

1,45(68%)

1,43(16%)

1,43(13%)

0,72"

( 3%)

1,43(100%)

1,43

1,71

1,72

gemiddeld" 1,55

1,54

1

' Zievoor objectomschrijvingtabel 11.

21

Schieter =plant met eenduidelijkezichtbare schietstengel (eerste knoopvoelbaar).

" Bloempje =plant diegeenschietstengel heeft gevormd,maarwaarvan heteindstandige bloemschermdirect opdeknolis ingeplant.
'' Geschotenop3 augustus 1987.
" Rot engeschoten op 10augustus 1987.
" Gemiddeldover de objecften 29,24,25,47 en48vanwege detwee voorafgaande noten.
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Uittabel 12blijkt dat deknollenvan schieters gemiddeld lichterwegen endie van bloempjes en holle
koppengemiddeld zwaarder. Blijkbaar groeit de plant zichzelf kapot,waardoor holle koppenontstaan.
Het totaalgemiddelde knolgewicht isbijde plantdatumvan 20 meilager,tenzij er bijde vroege
plantdatumvan6 meieen hoog percentage schieters voorkomt.
4.4 Conclusies
-dejeugdfase is langer dan 1week, maar korter dan 2weken bijopkweek bij 18°C;
-de optimumleeftijdvoorvernalisatie ligt rondde 6weken;
-de optimumtemperatuurvoor vernalisatie ligttussende4°C en7°C, maartemperaturenvan 1°C en
10°Czijn echterook sterk vemaliserend;
-bijverlengingvandevemalisatieperiode neemtde schietgevoeligheidtoe;
-belichting tijdens dekoudebehandeling gaf indeze proef enige vervroeging vande 50%-schietdag;
-plantendie zijnopgekweekt alsperspotplant geven meerschieters danplantendie zijn opgekweekt
alskluitplant of losse plant;
-de eerst geschoten plantenzijn het houtigst, de plantendie naaugustus geschoten zijnwaren niet
meer houtig;
-holle koppen komenvooralvoor inde snelstgroeiendeobjecten.
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5. PROEFVAN 1988
5.1 Inleiding
Uit deproef van 1987 isgebleken dat er eenkortejeugdfase is (korter dan 2weken bij 18°C) endat
plantenvan 6weken oud maximalegevoeligheid vertoonden voor bloei-inductiedoor lagetemperaturen. Derangevan leeftijden inditonderzoek varieerdevan 0tot8weken. Indezeproef zaldit onderzoek worden voortgezet,waarbijook oudere planten dan8wekenop hunschietgevoeligheid zullen
worden getoetst.
Uit eerder onderzoek isgebleken dattemperaturen bovende 15°Cwaarschijnlijk niet meer vernaliserendzijn (Thompson, 1953;Kinet et al,1976;Wiebe, 1989). Indeze proef wordt gekeken naar het
effect van eenconstante opkweek bijnet niet of licht vernaliserende temperaturen op het gaan
schieten na hetuitplanten.Als deopkweek bijlageretemperaturen dan 18°Czal kunnenplaatsvinden,zal dit de stookkosten aanzienlijk kunnenbeperken.
Dekieming van selderijzaad isvan nature problematisch. Deze begint naongeveer 2weken enkan in
totaal ruim5wekenduren. Daardoor is het plantmateriaal veelalzeeronregelmatig. Middels specialetechnieken is er nuvoorgekiemd, ingehuldzaad (Prestinun pil,Quickpil) beschikbaar. Dit zaad
geeft eenzeer hoge en zeeruniforme opkomst. Indeze proef isgekeken naar het effect van normaal
zaad envan eenzelfde zaadpartij Prestinunpilopde schietgevoeligheid. De Quickpil heeft volgens al
eerder uitgevoerdonderzoek geen invloed heeft opde schietgevoeligheid. Eenhoge temperatuur
tijdens de opkweek bleek de belangrijkste maatregelomvroegtijdig schietente voorkomen (Van
Suylen, 1987).
5.2 Materiaal en methode
Deopkweek heeft inde kasplaatsgevonden bij natuurlijkedaglengte. Deopkweektemperatuur was
18°C (of hoger).Het gebruikte opkweeksysteemwasde perspotplant. Het gebruikte ras is Monarch.
Op28 april 1988zijndeoudste objecten bijbemest met kalksalpeter (10,7g/l) en Nutriflora T (8,0 g/l).
Per bak is 0,51 watergebruikt. Koudebehandeling vondplaats ineenkoelcel bij 1°Czonder belichting
gedurende 3weken. Eris 6 mei 1988uitgeplant. Deproefplaats was Lelystad.
Plantleeftiid
Tot eenplantleeftijd van4,6,8,10,12,14 of 16wekenzijndeplanten opgekweekt indekas bij 18°C.
Daarna isuitgeplant of eenkoudebehandelinggestart.Zaaidatazijnzodanig gekozen dat alle objectengelijktijdig uitgeplant kondenworden.
Opkweektemperatuur
Deopkweektemperaturen (18°C, 15°C, 12°C)zijnvergeleken bijeenplantleeftijd van 8weken.
Tevenswerddeopkweektemperatuur vergeleken bijplantendie bij 15°Cof 12°C eengelijk ontwikkelingsstadium (aantalbladeren) hadden alsplantendie8weken bij 18°Cwarenopgekweekt. Deze
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opkweekperiodewerd aldan niet gevolgddoor eenkoudebehandeling (1°C) voor het uitplanten.
Zaaidata zijnzodaniggekozen dat alleobjectengelijktijdig uitgeplant kondenworden.
Zaadbehandelinq
Vaneenzelfde zaadpartij is normaalzaadvergeleken metde Prestinun pil (voorgekiemdeningehuld
zaad). Deopkweek was gedurende 8weken inde kas bij 18°Cof gedurende 6weken inde kas bij
18°Cgevolgddoor eenkoudebehandeling (1°C).Zaaidatazijnzodanig gekozen dat alle objecten
gelijktijdig uitgeplant kondenworden.
Tijdens deopkweek ende koudebehandeling is indeverschillende ruimtes detemperatuur geregistreerd. Na het uitplanten is eenàtwee maalper 14dagen het aantalschieters enbloempjes geteld.
5.3 Resultaten
5.3.1 Plantleeftijd
Intabel 13is het percentage schietersweergegeven bijverschillende plantleeftijden en een koudebehandelingvan 0of 3weken.
Tabel 13. Invloedvande plantleeftijd (weken) eneenvernalisatieduur van 0of 3weken inde koelcel
bij 1°C op het percentage schietersop8 november 1988.
plantleeftijd

vernalisatieduur (weken)

(weken)

0

3

4
6

0

57,9 d

0

37,3 bc

8

0

45,3 cd

10

0

17,3 ab

12

0

13,3 a

14

0

22,7 ab

16

0

LSD(a=0,05)

.
20,2

Uittabel 13blijkt dat deobjectendiegeen koudebehandeling hebbengehadgeen schieters tot
gevolg hadden. Deobjectendiewelgevernaliseerd zijnvertonenwel schieters. Deoudere planten
(vanaf 10weken) hebben minder schieters dan dejongere (tot en met8weken). Ruwweg blijkt te
gelden:hoeouder de plant isbijvernalisatie, hoe minder schieters erontstaan.
5.3.2 Opkweektemperatuur
De"12°C kas"volgde tot en met 19maart 1988deingestelde temperatuur goed (12 à 13°C),van 20
maarttot en met 25 maart 1988 redelijk (13 à 14°C),van26maarttot en met 14april 1988 matig (14
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à 15°C) endaarna slecht (>15°C). De"15°Ckas"was tot enmet 19maart eveneens goedoptemperatuur (15 a 16°C),van 20maart tot en met 14april redelijk (16à 17°C) endaarna matigtot slecht
(>17°C). De"18°C kas"was tot het einde vandeopkweekperiode goedoptemperatuur (17,5 à
19°C).Op 6mei 1988 isde proef uitgeplant. De meimaandwas vrijwarm endejunimaandwas aan
de koele kant.
Intabel 14is het percentage schietersweergegeven bijverschillende opkweektemperaturen. De
plantenzijnuitgeplant, aldan niet naeen koudebehandeling van3weken,bij een leeftijdvan8 weken
of inhet ontwikkelingsstadium van 6zichtbare echte bladeren. Ditontwikkelingsstadium komt overeenmet eenplantleeftijdvan8weken bijeenopkweektemperatuurvan 18°C, 10weken bij 15°C en
14weken bij 12°C.
Tabel 14. Invloedvande opkweektemperatuur bij eenbepaalde leeftijd/ontwikkelingsstadium vande
plant bijeenvernalisatieduur van0of 3weken inde koelcel bij 1°Cop het percentage
schieters op8 november 1988.
geen koelcel

3weken koelcel

12°C 15°C 18°C

12°C

15°C

18°C

LSD (a=0,05)

plantleeftijd (8weken)

0,0

0,0

0,0

60,0 ab 78,7 b 45,3 a

27,7

ontwikkelingsstadium*

4,0

0,0

0,0

84,0 b 38,7 a

28,2

45,3 a

*8weken bij 18°C, 10weken bij 15°C, 14weken bij12°C
Vande objecten die meteen na hetopkweken zijnuitgeplant heeft alleen hetobject dat 14weken in
de "12°Ckas"heeft gestaan,schieters gevormd. Ditobject heeft 8vande 14weken bijeentemperatuur lagerdan 14°Cgestaan.Zoals hiervooralvermeldwasdetemperatuur inde "12°Ckas"moeilijk
te handhaven. De laatste 6wekenwasdetemperatuur zelfs boven de 14°C(14tot 18°C). Het object
dat 8weken inde "12°C kas"isopgekweekt heeft slechts 2wekendaarvan bijlicht vemaliserende
temperaturen (13a 14°C) gestaan.Blijkbaarwas dit onvoldoende om naderhandschieterstegeven.
Alleobjectendie nade opkweek gedurende 3weken inde koelcelbij 1°C hebbengestaan vormden
schieters.Opvallend isdat bijeenopkweekduur van8wekende opkweek inde "15°Ckas"en"18"C
kas"significant verschillen.Hetontwikkelingsstadium vandietwee objecten verschilt nauwelijks,
terwijl de opkweektemperatuur inbeide gevallen steeds boven 15°C (nietvernaliserend?!) isgeweest. Deopkweek inde "12°Ckas"zit hiertussenin.Hetontwikkelingsstadium isduidelijk minder ver
(vier zichtbare echte bladerentenopzicht vanzeszichtbare echte bladeren) dan de beide andere
objecten,terwijl 2vande8weken een lichtvemaliserendetemperatuur (13 à 14CC) heerste.
Bijgelijk ontwikkelingsstadium (zes zichtbare echte bladeren) verschilt deopkweek inde "15°Ckas"
ende "18°Ckas"nietwat het percentage schieters betreft. Deopkweek inde "12°C kas"heeft duidelijk meer schieters vanwegede lagere opkweektemperatuur.
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5.3.3 Zaadbehandeling
Dezaadbehandeling (normaal zaadof Prestinunpil) heeft indeze proef geen invloedop hetpercentage schieters bijdirect uitplanten of na3wekenvemalisatie indekoelcel (1°C). Zie hiervoor tabel 15.
Tabel 15. De invloedvan de zaadbehandeling op het percentage schieters.
zaadsoort

geenkoelcel

3weken koelcel

Prestinun

0

54,7

normaal

1

60,0

5.4Conclusies
-oudere planten (10tot en met 14weken) hebben minder schieters danjongere (4tot en met 8
weken);
-de opkweektemperatuur moet minimaal 15°C,bijvoorkeur echter 18°C,zijnom schieters later inhet
groeiseizoentevoorkomen;
-erwarengeenverschillenwat schietgevoeligheid betreft tussen Prestinun pilof normaalzaad.
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6. LOSSE PLANTBEWARING 1988
6.1 Inleiding
Invoorgaande proeven isonderzocht hoedeopkweek vanknolselderij het beste kangebeuren om
schieten later inhet seizoen tevoorkomen.Nog niet onderzocht ishoe een losse plant het beste
bewaard kanworden als erwegens slechteweersomstandigheden niet uitgeplant kanworden. Hierbij
maakt het verschilof de planten aldan nietopgetrokken zijnuit het plantenbed.Opgetrokken planten
zijn namelijk alleen inde koelcelbij lagetemperaturen goedte houden en lagetemperaturen werken
het schieten inde hand. Indeze proef isgekozenvoorplantbewaring inde koelcel bij 1°C. Deze
temperatuur wordt inde praktijk veelgebruikt,omdat veelProduktenbijdeze temperatuur bewaard
worden.
Als deplanten nog niet opgetrokken zijn, moetde plantengroei stilgezet worden,omdat de planten
anders tegroot ente slapwordenvoor machinaal uitplanten. Inhetverleden heeft Dekker (1979) in
proevengeprobeerd door middelvan afmaaienvande bladtoppen op het moment van niet kunnen
uitplantende lengtegroei vandeplanten inde handte houden enstevige plantente krijgen.Hieruit
bleek dat afmaaien opzichgoed mogelijk is,maardatde plantendaardoor verzwaktworden.Niet
alleen de kansop Botrytis enSclerotiniaop het plantenbedwerdvergroot, maarook de kansop uitval
nahet uitplanten. Indeze proef iszowel het afmaaienophet moment van niet kunnenuitplanten als
het afmaaien op het moment vanuitplanten bekeken.Ook iseengedeelte vande plantendroog
gezet om de plantengroeite remmen.
Het doelvandeze proef iste onderzoekenwat de hiervoorgenoemde behandelingen betekenen voor
het optreden van schieters ende uiteindelijke knolproduktie.
6.2 Materiaal en methode
Deopkweek heeft inde kas plaatsgevonden bijnatuurlijkedaglengte. Detemperatuur was 18°Cof
hoger. Hetgebruikte ras is Monarch. De losseplantenzijn niet inde vollegrond gezaaid,maar in
plantenbakken (60*40 cm, 10cmdiep) gevuld met potgrond.Op29aprilzijn deobjectendieop 18
februarigezaaidzijnbijbemest met 10,7g/lkalksalpeter en8g/lNutrifloraT. Perbak iseen0,5 liter
water gebruikt. Deplantenzijn 29 april, 13meien 27 mei 1988uitgeplant. Deproefplaatswas Lelystad.
Dezaaidata zijn zodaniggekozen datde plantenop29aprilen 13meiklaarwarenomte worden
uitgeplant. Hiertoe isop 18februari enop3 maartgezaaid.Op29 aprilen 13 mei isuitgeplant om het
effect van het uitstellen van hetuitplantente kunnen nagaan.Deandere planten zijn 14dagen later
uitgeplant, dusop 13meiof 27 mei. Eengedeeltevandeze planten isdrooggezet, eengedeelte is
gemaaid op moment van niet kunnen uitplanten,eengedeelte isgemaaidom moment van uitplanten
en eengedeelte isopgetrokken en indekoelcelgezet bij 1°C.Eengedeelte van de plantenvande
eerste zaaizijn niet 14dagen,maar28dagen lateruitgeplant, zodat deze 4weken zijn"bewaard".Bij
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dekoelcelbewaringisdebewaarduurnogextragevarieerdin1 en3wekenopslagdoorverschuiving
indezaaidata.
Alduszijndevolgendeobjectenonderzocht:
-controle(tochuitplantenopmomentvan"niet"kunnenuitplanten);
-onbehandeld(natlatenstaaninkasbij18°C);
-maaienopmomentvannietkunnen uitplanten;
-maaienopmomentvanuitplanten;
-droogzetten(plantendrooghoudeninkasbij18°C);
-koelcelbewaring(gedurende 1,2,3of4wekenbij1°Cinhetdonkerindekoelcel).
Totaalwarener21 objectenin4herhalingen(blokkenproef).
Tijdensdeopkweekendekoudebehandelingisindeverschillenderuimtesdetemperatuurgeregistreerd.Nahetuitplantenisvijfmaalhetaantalschietersgeteld.Op8novemberzijnvoordelaatste
maaldeschietersgeteld.Tevenszijnopdiedatumperveld15knollengeoogst.Dezeknollenzijn
geteldengewogen.
6.3Resultaten
6.3.1 Percentageschieters
Alleenindeobjectendieindekoelcelzijnbewaardkomenschietersvoor.Hoelangerdeplantenin
dekoelcelhebbengestaan,hoemeerplantenschieten(tabel16).Plantenuitgeplantop13mei
schietenalnaeen1 weekdurendekoudebehandeling.Bijplantenuitgeplantop27meitradende
eersteschieterspasopna2wekenkoudebehandeling.
Tabel16.Invloedvandeduurvandekoelcelbewaringendeplantdatumophetpercentageschieters
op8november1988.
plantdatum

duur koelcelbewaring
0

1

2

13mei1988

0,0

5,0

6,4

27mei 1988

0,0

0,0

7,9

3

4

22,1

52,1

6.3.2 Gemiddeldknolgewicht
Intabel17isvanalleobjectenhetgemiddeldknolgewicht(=knolproduktie/aantalknollen)weergegeven.
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Tabel17.Gemiddeldeknolgewicht (gram)perbewaarmethode bijdeeindoogstop8november1988.
bewaarduur(weken)
plantdatum-»
object

29april

13mei

nietbewaard
controle

1667

1411

13mei

bewaardinkas
onbehandeld
maaienopmomentvan
nietkunnenuitplanten
maaienopmomentvan
uitplanten
droogzetten

1480
1380

27mei

1091*
1083

27mei

1158
1124

1331
1372

1133
1057

1068
1102

1463

1122

960

koelcelbewarinq

1°C,donker

*1herhalingisweggelaten;ditveldleedondereenzwareaantastingvanbladvlekkenziekteenhad
eensterkafwijkendknolgewicht (877gram).
Intabel17zietmendathetuitstellenvanhetuitplanteneenverlagingvanhetknolgewichttotgevolg
heeft.Deobjectenwaarveelschietersvoorkwamen(3en4wekenkoelcelbewaringbij1°C)hebben
eensignificantlagerknolgewicht.Bijeenzelfdeplantdatumzijnergeenverschillentussendeoverige
bewaarmethoden.Ook4wekentenopzichtevan2wekenbewarengeeftgeenverslechteringin
gemiddeldknolgewicht.

6.4Conclusies
-Uitstellenvanhetuitplantengaattenkostevandeknolproduktie.
-Hoelangerdeplantenindekoelcelbij1°Cbewaardworden,hoemeerschieterserontstaan.
-Bijvroeguitplantenleven1 koelcelbewaringmeerschietersopdanbijlaatuitplanten.
-Langdurige(2à4weken)koelcelbewaringgeeftzelfsbijlaat(eindmei)uitplantenhogepercentagesschieters.
-Hetgemiddeldeknolgewicht endaarmeedeknolproduktieisbijdieobjectenwaarinveelschieters
voorkomenlaag.
-Erwarengeenverschillentussendeverschillendebewaarmethodenwatbetreft hetgemiddeld
knolgewicht.
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7. LOSSE PLANTBEWARING 1989
7.1 Inleiding
Indeze proef isonderzocht hoe een losse plant het beste bewaardkanworden als erwegens slechte
weersomstandigheden niet uitgeplant kanworden. In 1988isdeze proef voor het eerst uitgevoerd
(zie hoofdstuk 6). Deproef van 1989 isenigszins aangepast naar aanleidingvande resultaten vande
proef van 1988.Zo is in 1988 hetpercentage uitval na hetuitplanten niet beoordeeld. Dit is in 1989
welwaargenomen. Verder bleek indeproef van 1988datdeverschillen vanveldtot veld erggroot
waren. Inde proef van 1989 isdaaromgewerkt met minder objecten (7tenopzichtevan 21),meer
herhalingen (6tenopzichte van 4) engrotere veldenombeterte kunnentoetsenof er inderdaad
verschillen tussendeobjecten zijn.Verder isde proef van 1989optwee proefplaatsen uitgevoerd
(Lelystad enWestmaas) inplaats vaneenproefplaats.
7.2 Materiaal en methode
Deopkweek heeft inde kas plaatsgevonden bij natuurlijke daglengte. Detemperatuur was 18°Cof
hoger. Hetgebruikte ras is Monarch. Delosse planten zijn niet indevollegrond gezaaid,maar in
plantenbakken (60*40 cm, 10cmdiep) gevuld met potgrond. Deplantenzijn2 mei en 16meiuitgeplant op proefplaats Lelystad.Opproefplaats Westmaaswas deplantdatum3 meien 17en 18mei.
'InLelystad iswel en inWestmaas is niet beregend direct na het uitplanten.
Dezaaidata zijnzodaniggekozen datdeplantenop 2mei klaarwarenomteworden uitgeplant.
Hiertoe isop21februarigezaaid.Op2 meiisuitgeplant om het effect van het uitstellenvan het
uitplantente kunnen nagaan. Deandere plantenzijn 14dagen later uitgeplant. Eengedeelte van
deze planten isdrooggezet, eengedeelte isgemaaidopmoment van niet kunnen uitplanten, een
gedeelte isgemaaidom moment vanuitplanten eneengedeelte isopgetrokken en inde koelcel
gezet bij 1°C. Bijdekoelcelbewaring isde bewaarduur nogextragevarieerd door ook 1 week opslag
inde proef opte nemendoorde zaaidatum1weekteverschuiven.Zoweldeopkweek alsde bewaring heeft inLelystad plaatsgevonden.
Aldus zijndevolgende objecten onderzocht:
-controle (toch uitplanten op moment van"niet"kunnen uitplanten);
-onbehandeld (nat laten staan inkasbij 18°C);
-maaienop moment van niet kunnen uitplanten;
-maaienop moment van uitplanten;
-droogzetten (plantendroog houdeninkas bij 18°C);
-koelcelbewaring (gedurende 1of 2weken bij 1°Cinhetdonker inde koelcel).
Totaalwaren er 7objecten in6 herhalingen (blokkenproef).
Tijdens deopkweek ende koudebehandeling is indeverschillende ruimtesdetemperatuur geregistreerd. Bijhet begin vandebewaarperiode enbijhet uitplanten isgekeken naardegemiddelde planthoogte en het ontwikkelingsstadium (aantalbladeren). Nahet uitplanten isde stand en ontwikkeling
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van hetgewas beoordeeld en het aantalweggevallen plantengeteld.Tevens ishet aantal schieters
geteld. Op7 november zijn inLelystad 15knollenenop20 en 21november inWestmaas 28 knollen
perveld geoogst. Deze knollenzijngeteldengewogen.
7.3 Resultaten Lelystad
Tabel 18. Degemiddelde planthoogte (cm) enhet gemiddelde ontwikkelingsstadium (aantal groene
bladeren) bij het beginvande bewaring enbij hetuitplanten.
bewaarmethode

waarnemingsdatum
2 mei

9 mei

16 mei

hoogte

aantal

hoogte

aantal

hoogte

aantal

(cm)

groene

(cm)

groene

(cm)

groene

bladeren

bladeren

bladeren

niet bewaard
controle

17

4à5

16

2à3

17

4à5

24

4

10*

4à5

12

4à5

14*
?

4

18

4à5

17

4à5

wel bewaard
onbehandeld
maaienop moment van
niet kunnen uitplanten
maaienop moment van
uitplanten

17

4à5

droog zetten

17

4à5

1 week 1°C

17

4à5

2week 1°C

17

4à5

18

4à5

3

*hoogtegemeten na het maaien
Op2 meiwas degemiddeld planthoogte 17cm.Op 16meiwarendegemaaide objecten het kortste.
Inde koelcelneemt de planthoogte niet toe. Hetonbehandelde object groeit nog hard bijintwee
weken. Bijhetobject dat drooggezet isde planthoogte niette meten,omdat de plantenplat liggen en
dwars door elkaar (tabel 18).
7.3.1 Stand en ontwikkeling
Intabel 19zijnde resultaten vandewaarnemingen tijdens hetgroeiseizoen vermeld. Erwaren geen
schieters.
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Tabel19.Standenontwikkelingvanhetgewaswaargenomenop28juli1989.
bewaarmethode

stand*

ontwikkeling" aantaluitvallers

nietbewaard
controle

4,3 c

welbewaard
onbehandeld
maaienopmomentvannietkunnen
uitplanten
maaienopmomentvanuitplanten
droogzetten
1week1°C
2week1°C

1,8
2,3
2,7
3,0
1,8

LSD(a=0,05)

1,1

5,0 c

2,7 ab

0,0 a

2,3 b

0,0 a

a
ab

1,3 a
2,0 ab

0,0 a
0,3 a

ab
b
a

2,3 b
2,7 b
2,5 b

0,0 a
0,2 a
1,7 b

0,9

0,7

1 = onregelmatig;5=ergregelmatig
**1=weinigontwikkeld;5=verontwikkeld
Het"controle"objectdattweewekeneerderdandeandereobjectenuitgeplantis,heeftderegelmatigstestandenishetverstontwikkeld."Maaienopmomentvannietkunnenuitplanten"heeftde
onregelmatigstestandenishetminstverontwikkeld."Tweewekenindekoelcelbij1°C"veroorzaakteeenzeeronregelmatigestandenveeluitvalnahetuitplanten."Maaienopmomentvan uitplanten"
en"eenweekkoelcelbij1°C"veroorzaakteookenigewegvalvanplanten.
7.3.2 Gemiddeldknolgewicht
Intabel20ishetgemiddeldeknolgewichtaanheteindvanhetgroeiseizoenweergegeven.
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Tabel20.Gemiddelde knolgewicht (gram) per bewaarmethode bijde eindoogst op 7november 1989.
bewaarmethode

gemiddeld knolgewicht (gram)
>1000gram

totaal

1743 c

1718 c

niet bewaard
controle
wel bewaard
onbehandeld

1495 ab

1475 ab

1400 a

1388 a

maaienop moment van niet kunnen
uitplanten
maaienop moment van uitplanten

1528 b

1498 b

droog zetten

1501 b

1472 ab

1 week 1°C

1480 ab

1470 ab

1525 b

1499 b

c

2week1 C
LSD(a=0,05)

97

107

Intabel20 ziet mendat uitstelvanhet uitplanten een lagerknolgewicht tengevolge heeft. Het object
"maaienop moment van niet kunnenuitplanten"komt alsslechtste uit de bus. Deoverige objecten
zitten hiertussenin.
7.4 Resultaten Westmaas
7.4.1 Stand en ontwikkeling
Intabel 21zijnde resultatenvandewaarnemingen tijdens hetgroeiseizoen vermeld.Voorde
waarnemingen is eenandere schaalgebruiktdaninLelystad.Hetaantalweggevallen plantenna het
uitplanten is inWestmaas nietwaargenomen.

-38-

Tabel21.Standenontwikkelingvanhetgewaswaargenomenop26juli1989.
bewaarmethode

stand*

nietbewaard
controle

5,3 bc

welbewaard
onbehandeld
maaienopmomentvannietkunnen
uitplanten
maaienopmomentvanuitplanten
droogzetten
1w e e k r c
2week1°C

ontwikkeling*

6,7 d

5,7

bc

5,5

C

5,8
4,5
6,0
4,8
3,8

bc
ab
c
abc
a

5,5
4,0
5,7
4,8
3,8

c
ab
c
bc
a

* 1 =onregelmatig;5=ergregelmatig
" 1 =weinigontwikkeld;5=verontwikkeld
Hetobject"2wekenindekoelcelbij1°C"heeftdeonregelmatigstestandenishetminstverontwikkeld.Hetobject"maaienopmomentvannietkunnenuitplanten"heettookeenzeeronregelmatige
standenisslechtontwikkeld.Hetcontroleobjectheefteengemiddeldestand,maarisduidelijkhet
verstontwikkeld,omdatditobjecttweewekeneerderisuitgeplantdandeoverigeobjecten.Hetobject
"droogbewaren"heeftderegelmatigste stand.
7.4.2 Gemiddeldknolgewicht
Intabel22ishetgemiddeldknolgewichtaanheteindvanhetgroeiseizoenweergegeven.
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Tabel22.Gemiddeld knolgewicht (gram) perbewaarmethode bijdeeindoogst op20 en 21 november
1989.
bewaarmethode

gemiddeld (gram) knolgewicht
>10 cm

totaal

niet bewaard
controle

1098 d

1053 c

wel bewaard
onbehandeld

961 c

897 b

952 c

917 b

maaienop moment van niet kunnen
uitplanten
maaienop moment van uitplanten

863 a

780 a

droog zetten

954 c

912 b

1 week1CC

884 ab

840 ab

2week 1°C

927 bc

866 b

LSD(a=0,05)

62

79

Intabel22ziet mendat uitstelvanhet uitplanten een lagerknolgewicht tengevolge heeft. Het object
"maaienop het moment vanuitplanten"komt alsslechtsteuitde bus. Deoverige objecten zitten hier
tussenin.
7.5 Conclusies
-Deplantengroeiwordt gereduceerddoorte maaien,stilgezet door koelcelbewaring en bevorderd
doorde planten hetzij nat hetzijdroog (geeft welenige groeivertraging) te houden.
-Inbeide proefplaatsen heeft uitstelvan uitplanten eenlagerknolgewicht tengevolge.
-Inbeide proefplaatsen geeft tweewekenkoelcelbewaring bij 1°Ceenonregelmatige stand,in
Lelystad alsgevolgvan veeluitval na hetuitplanten.
-InLelystad,waarwel beregend is nahet uitplanten,gaf hetobject "maaienop moment van niet
kunnenuitplanten"eenonregelmatige stand,een matigeontwikkeling en het laagste gemiddelde
knolgewicht.
-InWestmaas,waar niet beregend isnahet uitplanten,gaf hetobject "maaien opmoment van
uitplanten"eenonregelmatige stand,een matige ontwikkeling enhet laagste gemiddelde knolgewicht;
-Tussende overige bewaarmethoden zijngeensignificante verschillen waargenomen.
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8. DISCUSSIE
8.1 Schietverloop
Devroegst ontstane schieters vormen eennormale schietstengel.Bijde latergevormde schieters
blijktde schietstengelzichsteeds minderte strekken,zodat menop het laatst helemaalgeen schietstengel meerwaarneemt, maar alleen eenbloempje inhet middenvande bladkruin.Vande vroegst
ontstane schieters blijftde knolkleinenwordt houtig.Deschieters metalleeneen bloempje en geen
schietstengel blijkengeen nadeligeffectte hebbenopde knolproduktie of knolkwaliteit. De schietneigingvan knolselderijkandaarom het beste bepaaldworden aande handvan het aantalgevormde schieters met een"echte"schietstengel.
Uitdeproevenvan 1986en 1987bleekdat deeerstgeschoten plantenhet houtigst zijn. In1986lag
hetomslagpunt (van houtig naar minder of niet houtig) rondhalf september. In 1987lagditomslagpunt rondbegin september. De houtigheidkanblijkbaar vanjaartotjaar verschillen.Dit is mogelijk
eengevolgvandevochtigheid (veel neerslag in 1987).Het lijktdaarom raadzaamom ineen veld
schieters tot half september te verwijderen,omdat deze schieters in het algemeen geen bruikbare
knollenvoortbrengen.
8.2 Temperatuur
Wiebe (1989) vondvoor selderij eenoptimumtemperatuurvoorvernalisatie van 5°Ctot8°C ,waarbij
temperaturen van0°Ctot 14°Cook vernaliserend kunnenwerken. Dit komt overeen met de resultaten
vandit onderzoek. Zo blijkt uitdeproef van 1987dat deoptimumtemperatuur voor vernalisatie tussen
de4°Cen7°C ligt.Temperaturenvan 1°Cen 10°Chebbenechterook eensterkvernaliserend effect.
Uitdeproef van 1988 blijkt datdeopkweektemperatuur minimaal 15°C moetzijnom schieters later in
het groeiseizoente voorkomen. Eenopkweektemperatuur van 12°Cgeeft namelijk duidelijk meer
schieters daneenopkweektemperatuur van 15°Cof 18°C. Ooktijdens deopkweek inde zogenaamde koude kas kunnen vroeg inhetvoorjaar vemaliserende temperaturen (<14°C)optreden.
Vroeguitplanten geeft een hogere knolproduktie danlaat uitplanten,maar geeft tevens meer en
eerder schieters.Vroeguitplantenverhoogt tevensdekansop lage buitenluchttemperaturen. Uitplantenkanhetbeste gebeuren alser buiten eenvoldoende hogetemperatuur (>14°C) is.Onder Nederlandseomstandigheden isdit meestalvanaf 10meihet geval.Lagetemperaturentijdens de opkweek
bevorderen hetschieten enlagetemperaturen inde hieropvolgende veldperiode kunnendemogelijkewerkingvanvoorafgaande lagetemperaturen nogondersteunen (Von Hösslin en Andresen).
Daaromisvooralbijvroeguitplantendeopkweektemperatuur ergbelangrijk (Von Hösslin enAndresen, 1964;Von Hösslin en Andresen, 1971). Alsvroegwordt uitgeplant (voor 10mei) kan eenwarme
opkweek (18°C) het risico van schieten verkleinen.Zelfs bijeenwarmeopkweek kunnen echter
schieters optreden,als nahetuitplanten in meiveel natuurlijke kouoptreedt. Dit isonder andere
gebleken inde proef van 1987,waarin zelfs dewarm (18°C) opgekweekte plantendie op6 mei zijn
uitgeplant toch eenzeergroot aantalschietersvertoonden.
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Hoe langer de koudeperiode is,hoemeer schieters erzullenoptreden (Thompson, 1944;Thompson,
1953).Ookdit onderzoek toont aandat verlenging vandekoudebehandeling meer schieterstot
gevolg heeft. Verder blijktdat bijvroeg uitplanten (begin mei) koelcelbewaring meer schieters oplevert
danbij laat uitplanten (eindmei).Langdurige koelcelbewaring (2à4weken) kan echterzelfs bij laat
uitplanten hoge percentages schieters geven.Hierinwordt wederom bevestigd dat lage temperaturen
tijdensdeopkweek het schietenbevorderen endat lage temperaturen inde hieropvolgende veldperiode de mogelijkewerking vanvoorafgaande lagetemperaturen nogkunnenondersteunen (Von
HösslinenAndresen, 1964).
8.3 Plantleeftljd
Uit dit onderzoek isgeblekendat het effect vandeplantleeftijdopdeschietgevoeligheid afhankelijk is
vandeopkweektemperatuur. Alsaeopkweektemperatuur lagerisdan 15°C,wat onder meer bij
opkweek inde koude kas hetgeval is,dan blijktte gelden:hoeouder, hoe schietgevoeliger. Dit komt
overeen met de ervaringen vanJunges (1959) en Kinet et al(1976) dievondendat oudere planten
schietgevoeliger zijndanjongere. Degemiddelde opkweektemperatuur was indezegevallen echter
lagerdan 15°C,waardoor deoudere planten meerkou (cumulatieve koudesom) hebbengehad dan
dejongere.
Alsdeplanten indekas bij 18°Czijnopgekweekt blijktdatjonge planten (4toten met8 weken)
schietgevoeliger zijndanoude planten (10tot enmet 14weken). Indeproef van 1987zijnook
jongere planten in hetonderzoek betrokken.Hieruit blijktdat een 1week oude plant (kiemend zaad)
nogniet gevoelig isvoor vernalisatie en een2wekenoude plant (2kiemblaadjes) wel.Blijkbaar is er
bijknolselderij eenkortejeugdfase aanwezigwaarindeplantongevoelig isvoor vernalisatie. Dit komt
overeen metde ervaringenvanvon HösslinenAndresen (1964)dievondendat vernalisatie van
kiemendzaad niet mogelijk isendat ook eenkortstondige vorstinwerking op het zaadbed geen
invloed heeft op het schietenvanknolselderij. Pawar enThompson (1950) vondenookdat 14dagen
oudezaailingen algevernaliseerd kunnenworden.Blijkbaar moetdeplant eenbepaalde grootte
hebbenbereikt,voordatdezegevoeligwordtvoor lagetemperaturen (Sachsen Rylski,1980).
VolgensWiebe (1989) eindigtdejeugdfase echter ietslater, namelijk alsde plant meerdan 2bladeren heeft diegroter zijndan 2cm.

8.4 Losse plantbewarlng
Als erwegens slechte weersomstandigheden nietuitgeplant kanworden,rijstdevraag hoeeen losse
plant het beste goedgehouden kanworden.Hierbijmaakt hetverschilof de planten aldan niet
opgetrokken zijn uit het plantenbed.Opgetrokken plantenzijnnamelijk alleen inde koelcelbijlage
temperaturengoedte houden. Uitdeproeven betreffende de losseplantbewaringblijkt dat debewaring inde koelcelbijlagetemperaturen veel risico's geeft tenaanzien vanschieten,met name bij
vroeg (begin/half mei) uitplanten. Echterook bijlaat (eindmei) uitplanten kunnen bij langdurige
koelcelbewaring (2à4weken) veelschietersontstaan.
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Alsdeplantennognietopgetrokkenzijn,moetdeplantengroeistilgezetworden,omdatdeplanten
anderstegrootenteslapwordenvoormachinaaluitplanten.Indeproevenleverdezowelmaaienop
momentvanuitplantenalsmaaienopmomentvannietkunnenuitplanten,risico'soptenaanzienvan
kansopuitvalnahetuitplanten,eenonregelmatigestandeneenlageknolproduktie.Bovendien
schijntdekansopBotrytisenSclerotiniaophetplantenbedtewordenvergrootalsdeplantenafgemaaidzijn(Dekker,1979).Deplantenlatenstaanondernormaleomstandighedenofzedroger
zetten,alsernietuitgeplantkanworden,geeftnogdebesteresultatentenaanzienvandestanden
deknolproduktie.Dezeplantenzijnechternadebewaarperiodeerglang.
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Bijlage 1. Gemiddelde buitenluchttemperatuur gemetenop 1,50m hoogte op deverschillende proefvelden.
dag maand Lelystad* Lelystad* Lelystad' Lelystad Westmaas dag maand Lelystad* Lelystad* Lelystad* Lelystad Westmaas
1986

1987

1988

1989

1989

1986

1987

1988

1989

1989

18

4

5,3

27

5

13,2

11,0

14,9

12,7

14,1

19

4

5,2

28

5

11.8

9,6

13,0

13,6

15,5

20

4

5,3

29

5

10,4

9,6

12,9

14,5

16,0

21

4

7,1

30

5

10,0

12,2

13,4

11,8

11,6

22

4

8,1

31

5

10,9

12,5

11,4

10,5

13,5

23

4

9,0

1

6

11,4

12,8

13,1

10,0

13,5

24

4

8,6

2

6

13,9

13,0

14,5

10,5

16,6

25

4

10,2

3

6

11,5

13,2

13,2

10,4

12,0

26

4

11,1

4

6

9,6

13,3

12.2

10,3

13,0

27

/

11,2

5

6

9.1

11,4

11,9

9,4

10,9

28

4

8,8

6,8

6

6

10,2

14,0

12,2

12,4

15,5

29

4

8,8

9,3

7

6

9,8

13,0

12,9

10,3

14,1

30

4

9,6

14,1

8

6

10,8

11,6

14,1

11,7

12,2

1

5

13,2

14,7

9

6

15,2

10,3

14,4

12,8

13,5

2

5

17,6

12,9

11,7

14,2

10

6

16,5

11,2

14,7

16,6

17,3

3

5

16,7

12,0

12,5

13,0

11

6

12,2

12,9

13,8

17,7

18,0
20,0

4

5

12,5

11,6

15,1

14,3

12

6

11.8

12,1

15.1

19,1

5

5

13,3

10,4

14,6

16,5

13

6

12,8

12,3

15,1

19,3

19,7

6

5

12,6

8,3

12,5

9,6

12,8

14

6

16,9

12,0

15,2

20,4

20,5

7

5

12,7

8,2

16,5

9,1

8,8

15

6

20,0

11,4

14,6

19,5

24,0

8

5

10,4

7,9

15.4

12,6

12,6

9

5

11,4

12,1

16,8

12.4

14,3

10

5

13,2

8,9

14,3

11,0

14,8

11

5

11,2

8,9

15,5

12,4

14,0

12

5

13,5

8,5

18,2

10,1

13,6

13

5

11,9

6,9

19,4

9,4

11,8

14

5

11,1

6,7

19,7

12,2

13,0

15

5

9,9

8,1

19,6

14,3

15,8

16

5

10,0

7,7

18,4

15,3

17,1

17

5

13,8

8,3

11,6

15,3

16,5

18

5

14,4

9,7

9,7

18,4

18,5

19

5

14,6

9,5

9,3

19,4

20,9

20

5

18,6

7,6

8,9

19,6

21,3

21

5

14,9

8,4

10,5

19,3

20,3

22

5

12,3

9,5

12,6

17,4

20,0

23

5

12,1

13,2

16,5

19,2

21,3

24

5

12,0

13,4

14,3

21,4

22,6

25

5

13,8

13,7

19,6

20,9

22,7

26

5

15,3

13,4

19,4

13,6

17,8
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44. Bouwplan en vruchtopvolging. Ir. Th. G. F. M.Aerts en ir. W. A. M. Kromwijk, februari 1989
45. Werkplan 1989, april 1989

f 6,50

f 3,50
M2.50
f 10,—
f 10 —
f 15,—
f 10 —
M5,—
f20,—
f 10 —
f 10,—
f20 —
f 10,—
MO —
f20,—
f 10,—
f 10 —
f 15 —
f20 —
MO —
f 15,—
f 10,—
f20,—
f30,—
f 10,—
f 15,—
f20,—•
f20,—
f 35 —
f20,—
f 10,—

46. Jaarverslag 1988, april 1989
47. Handboek voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond 1989,juni 1989
48. Kwantitatieve informatie 1989-1990. Ing. W. P. Noordam en ir. E. van de
Wiel, oktober 1989
49. Jaarboek 1988/1989, oktober 1989
50. Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk. Dr. P.H. Vereijken en ir. F.G.
Wijnands, april 1990
51. Werkplan 1990, april 1990
52. Jaarverslag 1989, juni 1990
53. Kwantitatie Informatie 1990-1991, september 1990

r15,—
135—
f20,—
f35 —
115,—
110—
115,—
r25,—

Themaboekjes
2. Vruchtwisseling; februari 1981
3. Consumptie-aardappelen; december 1982
4. Snijmaïs; maart 1984
5. Zomergerst; november 1985
6. Kwaliteitszorg bij de teelt van witlof; december 1985
7. Organische stof in de akkerbouw, februari 1986
8. Geïntegreerde bedrijfssystemen, 17 november 1988
9. Vruchtwisseling, november 1989
10. Benutting dierlijke mest in de akkerbouw, maart 1990
11. Bewaring van vollegrondsgroenten, december 1990

f 7,50
f 10,—
r10,—
f 10,—
f 10,—
/10,—
f 15,—
f 15,115,—
f 15,—

OBS-uitgaven
1. Verslag over 1980; mei 1983
2. Verslag over 1981;december 1983
3. Verslag over 1982; mei 1984
4. Verslag over 1983; augustus 1985
5. Verslag over 1984; augustus 1986
6. Verslag over 1985; mei 1988

f 25 —
! 25,—
f 25 —
f20,—
f20,—
• f20,—

Teelthandleidingen
1. Blauwmaanzaad, april 1977
2. Zaaiuien, maart 1985
4. Bleekselderij, september 1977
5. Bos- en waspeen, april 1982
9. Plantuien, maart 1979*
11. Prei, december 1985
12. Witlof, augustus 1989
13. Voederbieten, april 1983
14. Doperwten, augustus 1983
15. Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids "Akker-onkruiden
en hun kiemplanten f 15,—"), maart 1985
16. Knolvenkel, maart 1984
17. Sluitkool, mei 1985
18. Bloemkool, oktober 1985
19. Sla, oktober 1985
20. Broccoli, juni 1986
21. Suikerbieten, december 1986
22. Andijvie, augustus 1987
23. Wintertarwe, september 1987
24. Kroten, juli 1988
25. Luzerne, september 1988
26. Graszaad, oktober 1988
27. Stamslabonen, november 1988
28. Droge erwten, maart 1989
29. Augurk, november 1990
30. Knolselderij, maart 1989
31. Spruitkool, november 1990

f 5,—
110,—
f 5,—
f 10,—
f 6—
f 10,—
f 20 —
f 10 —
f 10,—
f 12,50
f 10,—
f 10 —
f 10,—
f 10 —
f 10,—
f 15,—
f 10,—
M5 —
f 15.—
f 15,—
115,—
f 15,—
f 15,—
f 15,—
f 15,—
M5,—

* Deze teelthandleidingen zijn ook verkrijgbaar bij deSNUiF inColijnsplaat, girorekening 26233.
Korte teeltbeschrijvingen
1. Teunisbloemen, maart 1986
3. Paksoi en amsoi, augustus 1986
4. Bosui, december 1986
6. Groene asperge, september 1988
7. Courgette en pompoen, december 1988
8. Chinese kool, november 1989

f 5,—
f 5,—
f 5,—
f 5,—
f 5,—
f 10,—

Niet opgenomen in een reeks
— Bouwboek (inhoud + ringband; voor het bijhouden van uiteenlopende
bedrijfsadministratie)
— Phoma bij aardappelen; ing. A. Schepers en ir. C. D. van Loon, maart 1988 f 5,—

f 35,—

U kunt een jaarabonnement nemen op de PAGV-uitgaven. Er zijn drie mogelijkheden:
1. Praktijk-abonnement àf 100,—.Uontvangt dan alle publikaties, teelthandleidingen, korte teeltbeschrijvingen en de themaboekjes die in het betreffende kalenderjaar verschijnen.
2. Verslagen-abonnement à f 100,—. U ontvangt een kalenderjaar lang alle verslagen die
wij uitgeven.
3. Een totaal-abonnement (= 1 + 2) à f200,—.
Bij elk abonnement zijn bovendien inbegrepen het PAGV-Jaarverslag en -Werkplan, en het
OBS-Jaarverslag.
Voorts kunt ulosse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken
op postgirorekening nr. 2249700 van het PAGV, Lelystad, met vermelding van de uitgave(n)
die u wilt ontvangen.

