Summary
The fumigantsdichlorpropene and metam-sodium
usedin commercialapplicationsare meantasnematicidesto control (cyst-)nematodes. Depending
on thelevelof thenematode population,soil fumigationmayhavepositiveeffectsonpotatoand sugarbeetyields.
Ina numberof trialstheeffectof sucha soil fumigation could be determined in cropping without
(cyst-) nematodesindamagingpopulation levels. In

warepotatoes (cvBintje) theeffectofsoilfumigation
wasoftenpositive,onaverageby +3%. These effectsprobablyhavetobeattributedto the fungicidal
workingof dichlorpropene and (especially) metamsodium.
Soil fumigation does not effect the yield ofsugar
beetintheabsenceofbeetcyst-nematodes.
The yield of winterwheatandspringbarleygrown
in a varied cropping programme virtually did not
change when fumigants wereapplied.

De invloed vande fysiologische leeftijd van pootgoed
op degroei enopbrengst van aardappelen
Effectofphysiologicalage ofseedpotatoes ongrowth andyield
CD. van Loon,J.F.Houwing

Problemen in 1977 in Egypte met Nederlands pootgoed,dateenslechteopkomstteziengafalsgevolg
van onderzeeërvorming, vormde de aanleiding voor
dit onderzoek naar de groeikracht van pootaardappelen. Op initiatief van de Directie Landbouwkundig
Onderzoek is een werkgroep gevormd, waarin
CABO, IBVL, Landbouwuniversiteit (VakgroepLandbouwplantenteelt), DLO en PAGV nauw hebbensamengewerkt. Dedoelstellingen vandit gezamenlijke
onderzoekwarendevolgende:
- hetontwikkelen van eeneenvoudige methodeom
degroeikrachtvanpootgoedvasttestellen;
- bestudering van mogelijkheden omdegroeikracht
vanpootaardappelen tebeïnvloeden.
De groeikracht van een pootaardappel, die vooral
wordt bepaald door zijn fysiologische leeftijd, iseen
belangrijke kwaliteitseigenschap van pootgoed. De
fysiologische leeftijd van een pootaardappel uitzich
in de groeikracht, dat het vermogen van de knol is
omondergunstige groeiomstandighedensneltekiemen en snel een plant te ontwikkelen. Parallel aan
de groeikracht loopt bovendien het vermogen van
de poter omstengels te vormen. Direct nade oogst
is de poter in kiemrust, de groeikracht is dan nul.
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Vervolgens neemt de groeikracht toe tot een maximumenneemtdaarnaweeraf.Alsdepoterversleten
is(onderzeeërvorming),isdegroeikrachtweernul.
Voor een snelle ontwikkeling van het gewas ispootgoed nodig,dat zichbij het poten inhet stadiumvan
maximale groeikracht bevindt. Dit is niet alleen voor
deteelt inonslandvanbelang,maarookvoordeafnemersvanonspootgoed inanderelanden.

Ras: Jaerla. Linksfysiologischjong pootgoed met
meer stengels en knollen dan fysiologisch erg
oud pootgoed (rechts).
Cv: Jaerla. Left,physiologically young seed potatoes with more stems and tubers than physiologically veryoldseedpotatoes (right).

Somsmoetdaar reedsenkele maandennadeoogst
in Nederland worden gepoot, op een tijdstip dat de
groeikracht nognietmaximaalis.

Uitvoering
Het onderzoek is in eerste instantie uitgevoerd met
de rassen Jaerla en Désiré, waarvan bekend was
dat de eerste snel en de laatste slechts langzaam
fysiologisch veroudert. Teneinde voldoende verschil
in fysiologische leeftijd binnen de rassen aan te
brengen, zijn beide rassen steeds vanaf beginseptember tot poten bewaard bij 4 en 12° C. Op deze
wijzevoorbehandeld pootgoed iszowelindekasals
in het veld uitgepoot in de jaren 1979-1981. Naast
teeltwaarnemingen zijn ook kiemkracht- en biochemische bepalingen verricht en is de lengte van de
incubatieperiode vastgesteld. Het veldonderzoek is
uitgevoerd door het PAGV, op het proefbedrijf te
Lelystad.

april 1981.Bovendien is in 1981 nog op een later
tijdstip, 15mei,gepoot. Depootafstandwas75x33
cm. De stikstofbemesting is voor het poten uitgevoerd. De hoeveelheden waren in 1979, 1980 en
1981 respectievelijk 135, 205 en 125 kg N per ha.
De eindoogst vond in alle jaren omstreeks 20 september plaats. In 1979 is bovendien tussentijds geoogst,op23juli.

Resultaten
Eerstzullende belangrijkste resultaten van hetdoor
het PAGV verrichte veldonderzoek wordenvermeld.
Vervolgens zal in 't kort aandacht worden besteed
aan de resultaten die het onderzoek van de hele
werkgroepheeftopgeleverd.

1. Opkomst

Veldonderzoek

Behalve bij Désirée in 1979was er bij beide rassen
steeds verschil in tijdstip van opkomst van de bij 4
en 12°Cbehandeldeobjecten (tabel10).

In 1979 is het in de proef gebruikte pootgoed op 2
maart afgekiemd en vervolgens in daglicht voorgekiemd. Daarentegen is het pootgoed in 1980 en
1981 pas de dag voor het poten afgekiemd. De
pootdata waren 14 mei 1979, 14 april 1980 en 15

Pootgoed dat bewaard was bij 12°C kwam langzamer op dan bij 4°C bewaarde poters. Jaerla 12°C
pootgoed kwam slechts ten dele op als gevolg van
onderzeeërvorming. Bij Désirée 12°C trad dit verschijnsel te samen met rotvorming alleen bij de late

Tabel 10. Opkomst (% vandegepote knollen) optweetijdstippen in 1979, 1980en 1981.
Table10.Emergence(%ofplanted tubers)on twodatesin 1979,1980and1981.
object
1979
2juni 22 juli

normale poottijd
late poottijd
1980
1981
1981
5juni 21 sept.
25 mei 19sept.
22 mei
21 sept.

Jaerla 4°C
Jaerla12°C

60
20

93
54

84
10

100
62

55
3

100
6

70
0

90
0

Désirée 4°C
Désirée 12°C

84
82

100
99

64
41

100
100

98
60

100
99

90
50

100
65

LSD 0,05

6,8

3,7

13,8

0,8

-

1,5

-

4,4
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poottijd in 1981 op. In het algemeen kwamen de
12°C-objecten onregelmatig op, in tegenstelling tot
de4°C-objecten.

ten. Désirée 12°C vertoonde een wat trage beginontwikkeling en ook een tragere afrijping dan
Désirée4°C.

2.Knolaanleg

4.Stengelsperplantenknollenperstengel

In 1980en 1981was er geen verschil intijdstipvan
knolaanleg tussen de twee Désirée-objecten. Daar
Désirée 12°C later boven kwam, betekent dit dat
de periode tussen opkomst en knolaanleg bij het
12°C object korter was dan bij het 4°C-object. Als
gevolg van de onderzeeërvorming bij Jaerla 12°C
kon bij dit ras geen goede vergelijking worden gemaakttussendebeideobjecten.

Het aantal stengels per plant liet in alle drie jaren
hetzelfde patroon zien. Bij beide rassen was het
aantal stengels in 1979 en 1980 bij het 4°C-object
iets groter dan bij het 12°C-object. In 1981 was het
verschilbij Désiréevoorbeidepoottijdenveelgroter.
Het aantal knollen per hoofdstengel was bij Désirée
in 1979 en 1981 het grootst bij het 12°C-object. In
1980isdit aspect niet bepaald. BijJaerla konalleen
in 1979eenvergelijkingtussendebeidebehandelingen worden gemaakt. Beide objecten hadden toen
eenzelfdeaantalknollenperstengel.

3.Grondbedekking metgroenloof
Een indruk van de beginontwikkeling resp. van de
snelheid van afsterven van het gewas kan worden
verkregendoorcircavierwekennaopkomst respectievelijk begin september de mate van grondbedekkingmetgroenloofvasttestellen (tabel11).
DewaardenvanJaerla 12°Czijninsterke matebeinvloed door het optreden van onderzeeërvorming,
waardoor slechts een beperkt aantal planten per
veldje aanwezigwas. Ditverklaartwaarschijnlijk ook
dewat tragere afsterving van deJaerla 12°Cobjec-

5. Knolopbrengst
De knolopbrengsten vertoonden in alle drie jaren
eenovereenkomstig beeld(tabel12).
In 1979 en 1980 waren de knolopbrengsten van
Jaerla 12°C lager dan die van Jaerla 4°C. Dit verschilwasechter alleenstatistisch betrouwbaar bijde
vroege oogst in 1979. Behalve bij de late poottijd

Tabel 11. Grondbedekking (%) met groen loof ongeveer vier weken na opkomst en twee weken voor
de oogst.
Table11. Ground coverage (%)by green foliage, about four weeksafter emergence and twoweeks
beforeharvest.
object

vier weken naopkomst
26juni
23juni 9juli
1980
19811 1981 II

twee weken voor de oogst
7 sept. 12sept. 4 sept.
11sept.
1979
1980
1981I
1981 II

Jaerla 4°C
Jaerla 12°C

71
45

65
45

71

3
15

1
6

0

1

Désirée 4°C
Désirée 12°C

72
64

74
59

77
70

21
27

48
54

2
12

3
19

LSD 0,05

19

7

10

8

10

7

12

20

Tabel 12. Bruto knolopbrengst (ton/ha) in 1979 (vroege en lateoogst), 1980en 1981 (late oogst) voor
de rassenJaerla en Désirée, bewaard bij4en 12°C.
Table12. Totaltuberyield (tons/ha) in 1979(early and final harvest), 1980and 1981(final harvest)
for thecvs.Jaerlaand Désirée,storedat4°C or12°C.
object

1979
23juli

eindoogst

1980
eindoogst

1981I

1981 II
eindoogst

Jaerla 4°C
Jaerla 12°C

23,6
13,9

47,1
44,8

57,2
49,1

52,6

46,6

Désirée 4°C
Désirée 12°C 19,8

21,2
47,9

46,9
53,2

51,4
53,3

54,0
39,8

47,1

2,7

2,7

9,5

2,3

5,4

LSD 0,05

was er geen statistisch betrouwbaar verschil inopbrengsttussendebeide Désirée-objecten. In1981II
wasdeopbrengstvan Désirée 12°Chetlaagst.

len van betekenis optreden wanneer er sprake is
van een volledige opkomst. De wat latere opkomst
van het fysiologisch oudere pootgoed wordtgecompenseerddooreenlatereafrijpingvanhetgewas.

Besprekingvanderesultaten

De resultaten van de hele werkgroep kunnen voor
wat betreft het verband tussen de chronologische
leeftijd en de groeikracht van het pootgoed grafisch
worden weergegeven als in figuur 1. Het pootgoed
van beide rassen bereikt de maximum groeikracht
eerder nabewaring bij 12°Cdan bij4°C, hoewelhet
verschil bij Jaerla groter isdan bij Désirée. Bijbeide
rassengeeft bewaring bij 12°Ceen lagere maximale
groeikracht en een kortere duur van dit maximum
dan bewaring bij 4CC (Van der Zaag en Van Loon,
1987).

Uitander onderzoekvandewerkgroep,dat methetzelfde uitgangsmateriaal is uitgevoerd, bleek in alle
drie jaren, dat het kiemvermogen ten tijde van de
pootdatavoorJaerla4°CenDésirée4°Cbijnamaximaalof maximaal was.Opdezedatawas hetkiemvermogenvande 12°Cobjecten,vooralbijJaerla,al
over z'n maximum heen (Hartmans en Van Loon,
1987). Het optreden van onderzeeërs bij Jaerla
12°C wijst er ook op, dat dit pootgoed fysiologisch
ergoud was.
De hoofdoorzaak van de lagere eindopbrengst van
Jaerla 12°Cten opzichte vanJaerla 4°C in 1979en
1980 was waarschijnlijk de geringe plantdichtheid,
alsgevolgvanhetoptredenvanonderzeeërs. Delagereeindopbrengst bijDésirée 12°Cbijdelatepoottijd in 1981 kanook hieraanwordentoegeschreven.
In 1979 en 1980en bij de eerste poottijd van1981,
met een volledige opkomst bij beide Désirée-objecten, had hetverschil in bewaartemperatuur geen effect op de opbrengst. Men zou hieruit de conclusie
kunnen trekken, dat bij vergelijking van pootgoed
met ongeveer maximale groeikracht en pootgoed
dat over z'n maximale groeikracht heen is, er -althans bij het ras Désirée - geen opbrengstverschil-

Uitfiguur 1 kanverderwordenafgeleid,datdeperiode van maximale groeikracht voor de verschillende
behandelingen gemiddeld over dejaren 1979, 1980
en1981tussenonderstaandetijdstippenlag:
-Jaerla 4°C:1april-5 juni;
-Jaerla 12°C:25januari -15 maart;
- Désirée 4°C:25april-1 augustus;
- Désirée 12°C:5maart-25april.
Verder is uit hetonderzoek naar vorengekomendat
het kiemvermogen de beste maat lijkt om degroeikracht te karakteriseren. Nadat de maximum groeikracht isbereikt, lijktookdeperoxidase activiteiteen
bruikbare maat te kunnen zijn. De incubatieperiode
lijkt goed bruikbaar om het begin en het einde van
defasevanmaximalegroeikrachtaantegeven.
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Research 30: 397-409.
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Fig. 1. Verband (geschat) tussen de chronologische leeftijd van het pootgoed, in aantal
bewaardagen na 18 augustus, en de relatieve groeikracht van pootaardappelen
van de rassen Jaerla en Désirée bewaard bij 4 of 12°C (naar Van der Zaag
& Van Loon, 1987).
Fig. 1. Relation (estimated) between the chronological age of the seed potatoes, expressed in storage days after August 18th,
and relative growth vigour of seed potatoes of cvs. Jaerla and Désirée, stored at
4°C or 12°C (Van der Zaag & Van Loon,
1987).
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Summary
The influence ofstorageperiodandtemperature on
growthandyield wasinvestigatedforthreeyearsin
a fieldstudywithcvs.JaerlaandDésirée, storedat
4°Cor 12°C, in darkness,as apart of acombined
study on the effectofphysiological age ongrowth
vigour.

