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Intevâing
Hetdoel van hetonderzoek isna tegaan:
1. inwelkematedegangbare na-oogstbehandelingenvan hetdompelen van
hetfruit inCa-baden stip kunnen bestrijden;
2. ofermogelijkheden bestaan omde hiermede haalbare resultaten door
de toepassing vaneen gewijzigde toedieningstechniek nog teverbeteren.
Erstaanons tweewegen open voorde bestrijding van de fysiologische
ziekte stip inappelen enwel door:
a.maatregelen tijdens deteelt (gewas en grond);
b. behandeling van hetfruit nadeoogst.
Het isbekend dat beidemethoden somsaanzienlijke reducties inhetoptreden van stip kunnen bewerkstelligen.Anderzijdswordt door sommigen
zowel inbinnen-als buitenland,gesteld dat bepaalde typen gronden de
mogelijkheid uitsluiten om totbevredigende resultaten te komen. Inde
overige gevallen kan bijjuiste teeltmaatregeleneen vrijredelijke garantie verkregen worden dat stip tijdens delatere bewaring nietof slechts
ingeringemate zal optreden (4,15). Depraktijk wijst echter uitdat in
sommigejaren deze zekerheid nietopgaat.Dantreedt erondanks alle zorg
toch later tijdens de bewaring nog teveel stipop.
Voorts zijn in 'stip-ongevoelige'jaren alleextra-werkzaamhedenoverbodig geweest.Bovendien vraagt een effectief bestrijdingsprogramma,dat
aanalleeisen voldoet,behalveeen degelijke kennis van zaken ookeen goed
organisatievermogen van de zijde vandeteler,met veel toewijding en
zorg,een enander gepaard gaandemet extra kosten.Devraag diewijons
daarom steldenwasofermogelijkheden tevinden zijn om toteenbevredigende oplossing van hetstipprobleemte komen door deapplicatiemethodiek
nadeoogst teverbeteren. De striktevoorwaardemoet dan echter gesteld
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worden dat tijdens de teelt elkemaatregel die hetoptreden van stip zou
kunnen bevorderen beslistachterwege blijft. Ditom hetoptreden van
'boomstip' tevermijden.
Nu ishetechter zodatde behandeling diemen nadeoogst kan uitvoeren
door een dompelen van hetfruit inCa-baden somsweliswaar verrassend
gunstige resultaten kanopleveren,maar dat hetevenzeer kan voorkomen
datdebehaalde reductie tegering isgeweestom van eenwerkelijkebestrijding te kunnen spreken.Wil men echter het zwaartepunt van debestrijding verleggen van de boomgaard naarde sorteerruimte,dan zal de
'post-harvest'methodiekmeer garantiemoeten kunnen bieden toteffectieve bestrijdingsresultaten inelkjaar.Vandaar dat hiereen poging
werd ondernomen om deeffectiviteit van een na-oogstbehandeling teverbeteren.Mochtdeze slagen,dan zou hetzeerdemoeite lonen eens debalans op temaken vande haalbare bestrijdingsmogelijkheden tijdens de
teeltendedaaraan verbonden kostenendievan de na-oogstbehandelingen,
eveneensmetde hieraan verbonden kosten.
Wellicht ten overvloedemaken wijerop attentdateen voldoendeCa-voorziening van de vrucht talloze gunstige effecten bewerkstelligt, zowel opde
fysiologie van devrucht in hetalgemeen (o.a.lagereademhaling,lagere
ethyleenproduktie)als tegen parasitaire (8)en alle fysiologische ziekten (11).Natuurlijk al naar gelang de aard van de kwaal inmeer ofmindersterkemate.Zeer recentwerd voorts gevonden dat hetCa ook hogere gehaltes
aan ascorbinezuur van de vruchtgeeft.Dit kunnen ook de Ca-dompelbaden
bewerkstelligen. Naenigemaanden bewaring is het gehalte aan ascorbinezuur van
aldus behandeldevruchten duidelijk hoger dan bijdeovereenkomstigeonbehandeldemonsters (2).Dat hetCa na hetdompelen inderdaad vanuitde
schil hetschorsweefsel binnendringt,isdoorverscheidene auteursvermeld (6,7,14, 17).

Opzet
Voorde proefwerden drie herkomsten Cox's Orange Pippin appels gebruikt
enwel herkomstAuit Steenbergen (N.Brabant),herkomst BuitOud-Gastel (N.Brabant)en herkomst Cuit Linne (Limburg).
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Dediversegegevensoverdeplukenhetverdere verloopvandehandelingenmethetfruit zijnvermeld \rronderstaandeTabel1.
Tabel I
Cox'sOrange
Pippin
herkomstA
herkomstB
herkomstC

dagen tussen
plukenontvangst

dagenbij
10°C

behandeling

7
7
0

8
7
1

24.9.
24.9.
24.9.

dagen bewa-einde sorteringbij vanbe- ring
6°C
waring 1976
77
77
77

10.12.
10.12.
10.12.

Perbehandelingwerden steeds5kistenà15kggebruikt,dusintotaal
75kgfruit.
BijontvangstvandeherkomstenAenBvertoonden dezereedsvrijveel
uitwendig zichtbaar stip (boomstip),zodateendeel vandezevruchten
moestenworden

gesorteerd,daarandershetbestrijdend vermogenvan

dena-oogstbehandeling nietmeer precieszoukunnenworden bepaald.Door
ditverliesaanproefmateriaal kwambijherkomstAéén.controletevervallenenbijherkomstBbestonddetweedecontroleuitslechts40kg
fruit.Dubbelecontroleswerden gebruiktomeenindrukteverkrijgenvan
despreidingperbehandeling.
Erwerden vijfbehandelingentoegepast:
1.controleA
2.controleB
3.4%CaCl2 dompeltijd5minuten
4.4%CaCl2 15secondenvacuümtrekkentot700mmHg
5. \\%CaCl2 15seconden vacuümtrekkentot700mmHg

Toelichting
Inhetvoorgaandejaarwerd geen stipinhetfruitverkregen.Erkonevenwel worden geconstateerddat4%CaCl2demaximaal toelaatbaredosisvertegenwoordigtdiehetfruit,zonder risicovanoptredenvanschadevlekkerukan
verdragen.Gebruikvaneenuitvloeierwerd achterwegegelatenenweltendele
omdathetCa-zout uitstekend oplost,maar vooral omdathetcalcium hierdoor

13.12.
13.12.
13.12.

weliswaar beter over de vettige schil zouworden verdeeld,maar datanderzijds de filmdikte die na de dompeling op de schil achterblijft dunner zouworden (3,9, 12,13),waardoor weerminder Ca in de appel terechtkomt.
Omdrie redenenwerd voorkeur gegeven aan detoepassing van CaCl2 boven
Ca(N03)2- Ten eerste wordt in de literatuur vermeld dat hetchloride bij
dompelbaden beter voldoet (3)en ten tweede,en dit isde belangrijkste
reden geweest,sluit dit zout elk risico uit van een eventueel ontstaan
van nitrosaminen. Tenslotte werd gevonden dat het CaCl?.de appel beter
binnendringt dan Ca(N03)2 (6),
Gevreesd werd dat 4% CaCl2bij toepassing van een onderdruk een tehoge concentratie voor het tere cortex weefsel zou betekenen. Vandaar een
parallelle toetsing met \\% CaClo. Om dezelfde redenen werd slechts een
zeer bescheiden onderdruk toegepast.Gebruikt werd CaCl2x6H2O, purum,
gedoseerd ingew./vol.verhoudingen. Erwerd vacuüm gezogen tot slechts
700mm He d.i.uitgedrukt in S.I.-eenheden 93325,4 Pa.

Resultaat
Debewaring van de Cox's appels werd na 77dagen opslag bij 6°C gestopt.
Om het fruit volledig te laten uitzieken vond de sortering plaats nadat hetfruit nog drie dagen bij kamertemperatuur had gestaan. Bijde
daarop volgende sortering op stip werd steeds een klein aantal vruchten doorgesneden om ook over de eventuele graad van inwendigeaantasting geïnformeerd teworden. Deze bleek nagenoeg niet voor te komen,zodat het verkregen cijfermateriaal berust op dewaargenomen uitwendig zichtbare stipaantastingen. Voorts werd gesorteerd op stek (lichte graad van
schimmelbederf)en rot (zwaar parasitair bederf). Bijde indeling naar
ziektebeeld werd uiteraard aan dat ontstaan door stip de voorrang gegeven. Erwerd zowel het aantal aangetaste vruchten genoteerd,als hetgewicht hiervan bepaald. Na uitwerking vandegegevens bleken de getallen
zoweinig van elkaar te verschillen dat indetabel alleen hetpercentage werd

opgenomen. InTabel IIvindtmen aldus een overzicht van

de resultaten verkregen bijde drie herkomsten Cox'sappels.
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Tabel II. Aantastingspercentages doorstip,stekenrotvandedrieherkomsten Cox'sOrange Pippin appelsna77dagen koelhuisbewaringbij 6°C
herkomstA
behandeling
2.controleB
3.4%CaCl2
4.4%CaCl2+onderdruk
5. l\%CaCl?+onderdruk

herkomstB
behandeling

1. controleA
2. controleB
3. 4% CaCl2
4. 4% CaCl2+onderdruk
5. l\%CaCl2+onderdruk

%gaaf %stek %rot %stip
50,5
61,2
78,0
76,1

8,7
17,8
15,0
18,3

21,3
12,6

4,5
4,3

%gaaf %stek %rot %stip
60,2
48,7
82,0
94,0
77,5

6,4
3,2
2,5
0,5
12,7

5,6
10,8
10,5

3,2
9,4

opmerking
19,5

8,4
2,5
1,3

steviger
steviger

opmerking
27,8
37,3

5,0
2,3
0,4

steviger*
steviger

«• enigelichteuitwendigeschade

herkomstC
behandeling
1.controleA
2. controleB
3.4%CaCl2
4. 4%CaClo+onderdruk
5. l\%CaCI 2+onderdruk

%gaaf %stek %rot %stip
90,4
95,4
99,3
98,7
97,7

0,9
0,4
0,2
0,8
0,8

1,0
0,4
0,2
0,2
1,5

opmerking

7,7
3,8
0,3
0,3
0

steviger*
steviger

enigelichteuitwendigeschade

Tabel IIlaat ziendatindeherkomstenAenBvoldoende stipindecontroleisopgetredenomeeneventueel plaatsgevonden bestrijdend effect
dooreenbehandelingtekunnen vaststellen.Dederde herkomst naderde
eenmarginale graadvanstipaantasting.Hetopgetreden parasitairebederfwasvooral bijherkomstAaandehoge kant.Geziendeomstandigheid
datbijhetsortereneentegelijk door stekenstip aangetaste appel steeds
bijdestip-appelswasgeteld, zijndeverkregen percentages voordeze
ziekte tochwelcorrect.Voorts latendecontrole-duplo's ziendaterenige
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spreiding inde aantallen aangetastfruit voorkomt. Gelukkig was hetbestrijdend effect van de behandelingen krachtig genoeg om geen twijfel
over hun positieve bijdrage te laten opkomen. Daar de bereikte bestrijding doorde diverse behandelingen bijde drie herkomsten parallel loopt,
ishetmogelijk de resultaten gezamenlijk te bespreken.
Uitde proeven blijkt nu dat hetdompelen van een vrucht ineen bad met
4% CaCl2een zeer goede bestrijding van hetoptreden van stip inhoudt.
Vooral bij herkomst B kwam dit zeer duidelijk naar voren. Vergelijken
we deze resultaten met die behaald bijde behandelingen 4 en 5, dan
blijkt de nieuwe toedieningstechniek van hetaanbrengen van een lichte
onderdruk,waardoor meer Ca sneller inde vrucht wordt verkregen,tot
een nog betere bestrijding te hebben geleid. Hierbij gaf de 4% CaCl2_oplossing enige schade aan de schil,die vermoedelijk vanuit de lenticellenopkwam en van daaruit bruine vlekjes deed ontstaan. Het aantal van
deze schadeplekken was evenwel nietgroot. Het beste resultaat werd met
de laatste behandeling (behandeling 5)verkregen. Bijde herkomsten Ben
Cwerd hier stip volkomen,respectievelijk bijna volkomen bestreden. Ook
bij herkomst Awerden de aantastingspercentages tot een te verwaarlozen
laag niveau teruggebracht. Bij deze 1|%CaCl2~dosering werd ook geen schade op het fruit vastgesteld.
Een bijkomstig interessant feit isdat de partijmet het geringste voorkomen van stip ook de verreweg geringste aantasting door parasitair bederf vertoont (herkomst C). De overigens te hoge verliezen door fungi
bijde herkomsten A en Bvindt o.a. zijn oorzaak in het te rijpe fruit
op hetmoment van inzetten van de proef.

Disaussie

Doordat de resultaten verkregen bijde drie herkomsten gelijke tendensen
vertoonden bijdediverse behandelingen,wordt een interpretatie zeer vergemakkelijkt. Overeenkomstig de talloze publikaties inhet buitenland werd
ook hierweer geconstateerd dat eenna-oogstbehandelingvan stip-gevoelig
fruitd.m.v.Ca-dompelingen zeer zinvol is.De haalbare reductie isvooral
bij herkomst B indrukwekkend geweest.
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Er konevenwel aangetoond worden dater inderdaad mogelijkheden bestaan
omtoteen nog.krachtigerebestrijding te kunnen komen.Het toepassen
vaneen lichteonderdruk,om aldusmeer Ca indevruchtte pompen,bleek
zeer zinvol.Vermoedelijk zal deze speciale infiltratietechniek een voldoend krachtige stipbestrijding voorde praktijk betekenen.Het sorteren
opeenonderzoekinstelling kan immers veel nauwkeuriger geschieden op het
voorkomen van eventuele ziektebeelden danonder praktijkomstandigheden.
Uit zeerrecente literatuur blijkt dat inhetafgelopen seizoen ook in
het buitenland proeven zijn verrichtwaarbijeveneensdevacuümtechniek
werd beproefd.
Het loontdemoeite hierover kort iets tevermelden.
Eksteen c.s. (5)paste eendruk van 150mm Hgtoe bijeendosering van2%
CaCl2- Debereikte bestrijding was bijtwee rassen volkomen en bijeen
derde ras trad slechts 3%stip op,daarentegen indecontroles respectievelijk 36,7%, 5,0%en 21,4%stip.Erwerd echter zware schade door 'internal breakdown' verkregen. Erwordt helaas geen tijd opgegeven vande duur
vandeperiode vanvacuümtrekken. Interessant isvoortsdatdezeauteurs.
ook detemperatuurgradiënt-methodiek toetsten:fruit van 20°C ineen dompelbad brengen van0°C.Zijnamen geen verschil waar in stipbestrijdend
vermogen tussen gewoon dompelenen deze temperatuurgradiëntmethode.Ook
hierwordt dedompeltijd nietvermeld.Wij hebben dezewerkwijze reeds
drie en tweejaar geleden beproefd,maar verkregen helaas geen stip indecontrole-appèls.Hetsucces van deze techniek hangt o.i.afvande gegeven
dompeltijd. Inprincipe isdeze namelijk volkomen identiek aan hetaanbrengen van een lichte onderdruk.
Scottc.s. (16)pasten eenvacuümbehandeling toeom deafleving van het
fruitbijhogere temperaturen (20°C)tevertragen.Zijgebruikten een
vacuümtrajectvan 650-110mmHg.bijeen verblijftijd tijdens dezedrukniveaus van 1minuut.Daarna werd het fruitgewassen omeen eventuele
schilschade encorrosie vanmetalen delen van b.v.de sorteerapparatuur
tevoorkomen.Gebruikt werd 4en8%CaCl2meto.a. 0,1%Agra1 alsuitvloeier. Bijde8%CaClp-behandeling bij110mm Hgdrukwerd een volkomen
bestrijding verkregen. Deovereenkomstige controle vertoonde 33%stip.
Bijeenander rasmet4%CaClg en bij 110mmHgtrad slechts 2%stipop,

terwijl de controle 52% stip vertoonde, Het isverwonderlijk dat bijdeze hogedosering (8%C a Ü 2 '.) niets berichtwordt over schade-effecten.
Blijkbaar is hier het naspoelenmet schoon water zeer zinvol geweest.
Slechts een korte voorlopige vermelding doet Bangerth in zijn publikaties (1).Een lichte vacuüminfiltratiemet CaCl2 kon het optreden van
stip volkomen bestrijden.
Tenslotte bericht ook Johnson (10) in het door het East Mailing Research
Station uitgegeven jaarverslag dat bij4% CaCl2gedurende 1minuutonderdrukbij 508mmHg een volkomen bestrijding van stipwerd gerealiseerd.
Wijwillen niet stellen datwij hiermede de over dit onderwerp handelende literatuur volledig hebben besproken. Een feit isechter datdezeberichten uit Engeland, Duitsland, Zuid-Afrika en Australië eensluidend
zijn en volkomen overeenstemmen met de ervaring opgedaan bijonzeexperimenten. Het kan dus bijna niet anders zijn dan dat de vacuüminfiltratie-methodiek excellente mogelijkheden biedt voor hetbehalen van een
afdoende bestrijding van het optreden van stip.

Conclusie
1.Dompelproeven met Ca-baden,uitgevoerd met drie herkomsten Cox'sappels,
leverden indit seizoen een zeer duidelijke reductie op van hetoptreden van stip.
2.Deaanwending van een gewijzigde methode van Ca-applicatie door toepassing van een vacuüminfiltratie-techniek leverde een volledige,resp.
nagenoeg volledige bestrijding van stipop.
3.Demet de onder (2)genoemde werkwijze behaalde bestrijding zou onder
praktijkomstandigheden volledig hebben voldaan.
4.De inde zeer recente literatuur vermelde resultaten verkregen met vergelijkbare vacuümexperimenten waren conform de onze.
5.Gezien tegen de achtergrond van deze ontwikkelingenwordt het zinvol
eensde balans op temaken van de haalbare stipbestrijdingsmogelijkheden endedaaraan verbonden kosten bijde teelt en dito bijdenaoogstbehandeling om aldus tot een inzicht te komen waar het zwaartepunt van demaatregelen ter bestrijding van stipmoetworden gezocht.
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