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BESTRIJDING VAN SCALD OP APPELS (seizoen 1977-1978)

Inleiding
In Rapport 1991 (5),datverslag uitbrengt over deproeven verricht inhetvoorgaande seizoen, werd kort demotivering uiteengezet over hethervatten vanhet
onderzoek terbestrijding vandefysiologische schilziekte scald. Eenbeknopte
verslaggeving over deze proeven vond tevens plaats indeFruitteelt(6).
Inhetvolgende seizoen 1977-1978 werden deproeven voortgezet metenkelBHT
(2,6- ditert. butyl -'t-methylfenol =butyloxytoluol), omdat hiermede bijzonder bevredigende resultaten waren verkregen. Hetaantrekkelijkevandeze stof
als scaldbestrijdingsmiddel is,datdeze reeds lang inde levensmiddelenindustriewordt toegepast o.a.bijvetten enoliën. Hierbij mogen volgens Souci ('t)
b.v. inFrankrijk endeU.S.A. maximaal 100mg/kg produkt worden toegevoegden
in Scandinavië maximaal 200mgBHT/kg produkt.Volgens analyses vanGoughc.s.
(2) komt opeenappel nadompeling ineen0,5% BHT-bad eenresidu voorvan
maximaal slechts ca.2mg/kg fruit, d.w.z.éénhonderdste gedeelte vandehoeveelheden dieinbepaalde landen bijtoevoeging aanvetten zijn toegestaan. Gough
c.s. (2)vermeldt verder datindeU.S.A. 100mgBHT/kg olie,vetofgroentemag
voorkomen. Denieuwewetopdelevensmiddelentoevoeging indeBondsrepubliek
van 1-1-1978 staat detoevoegingvanBHTalleen toeinkauwgum enwel 0,1%
BHT.Erisechter eenovergangsperiode tot31-12-1979«
Het grote probleem vaneenBHT-toepassing bijdompelbaden vormt deonoplosbaarheid vandeze stof inwater. In verschillende landen werd deze omstandigheid
de handicap voor eenpraktische toepassing. Deresultaten vandeproevenvan
verleden jaar gaven goede hoop dateeninalle opzichten bevredigende emulsie
was gevonden, dieookbijmeerjarige toetsing zal voldoen.
Demogelijkheid dateenandere scald-bestrijdende verbinding t.w.hetethoxyquin praktische perspectieven biedt binnen deE.E.G., lijkt onsweinig waarschijnlijk. Ineenzeer recent colloquium over scald teBonn kwam ookdeeventuele toelating vanethoxyquin tersprake. Dehierop betrekking hebbende zinsnede citerenwijletterlijk (3):"DieFrage derEthoxyquinbehandlunq wird diskutiert undvondemVertreter desamtlichen Pflanzenschutzes aber alsnicht vertretbar angesehen".
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Opzet
De voor de proef gebruikte appelrassen waren Goudreinette en M e l r o s e , beidea f komstig van twee herkomsten. Erwerden vier behandelingen uitgevoerd enwelper
behandeling vijf kisten à 15 kg= 75kg fruit. Uitzondering hierop vormt Melrose
herk. A w a a r m e d e zesbehandelingen w e r d e n uitgevoerd. De diverse data tussen
pluk enhetverdere verloop vande proef zijn inTabel Ivermeld.

Tabel I

cultivar

dagen tussen

dagen bij dompeling bewaring einde

pluk enontvangst

10C

bij 4 C

sortering

bewaring in 1978

Goudreinette
herk. A
herk. B

1
1

6.10.

152dg

7.3.

14.10.

138 dg

3.4.

6.10.

152dg

7-3.

144dq

7.3.

9.3
5.4

Melrose
herk. A
herk. 5

7
1

14.10.

Er werden vier behandelingen toegepast:
1. Controle
2. 0,4% BHTin leidingwater
3. Q,L% BHTinEmulsie 1(ORN)
4. Ü,k% BHTinEmulsie IA(DR)
Voor Melrose Herk, A werden teroriëntatie nog twee andere emulsies getoetst t.w.
5. Q,k% BHTin Emulsie 2(OV)
6. 0,4% BHTin Emulsie 1*(VC)

Toelianting
Uit voorgaande proeven w a sgebleken dat0,k% BHTdemaximale dosis isdiede
appel zonder schade-effecten inafloop vane'sbewaring kanverdragen. Vandaar
dat bijdeze concentratie diverse typen emulsies getoetst werden opo.a.hunvermogen scald tebestrijden. De dompeltijd bedroeg niet meer danca.5~10s verblijf vanhet fruit inhetbad.

Resultaat
Na afloop vande bewaring werden de v r u c h t e n , voorafgaande aande sortering,nog
twee dagen bijeenhogere temperatuur geplaatst omhet fruit volledig te laten
uitzieken. Tijdens de sortering werd o.a.gelet op het uiterlijk vanhet fruit.

9.3
9.3
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Bij de Goudreinetten kon geen residu visueel worden waargenomen. Bij de Melrose
appels kon wel enig residuworden vastgesteld, vooral bij beh.2 herk. B, terwijl bij dezelfde herkomst beh.'tduidelijker zichtbare lenticellen vertoonde.
Tijdens het sorteren werden deaantallen door scald, stek (lichte schimmelaantastingen), rot (zwaar parasitair bederf) en door zacht aangetast fruit genoteerd.
Deze aantallen werden later verwerkt en uitgedrukt inaantal percentages. Dealdus verkregen getallen zijn voor Goudreinette herk.Aweergegeven in tabel II.
Tabel IIAantastingspercentages bij Goudreinette herk. A na 152 dagen bewaring
ineen koelcel bij 4 C.

Behandeling

1. Controle
2. 0,4% BHT
3.0,4%BHTinEm.1
4. 0,4%BHTinEm.IA

% gaaf % scald % stek % rot %zacht

49
55
50
*46

32
30
34
34

12
11
10
14

5
3
5
5

2
1
1
1

Uit tabel IIvalt op temaken dat géén van de behandelingen enip effect on scald
heeft gehad. Ook deoverige aantastinoen zijn van gelijk niveau als bij de controle. Intabel III vindt men deaantastinnspercentages weergegeven voer Goudreinette herk. 1.

Tabel III Aantastingspercentages bij Goudreinette herk. Bna 138 dagen bewaring
ineen koelcel bij 4 C.

Behandeling

1. Controle
2. 0,4%BHT
3. 0,4% BHTinEm.1
4. 0,4% BHTinEm.1A

% gaaf % scald % stek % rot %zacht

59
85
85
83

33
10
8
10

4
3
1
4

3
2
6
3

1

Depercentages door scald aangetaste Goudreinetten herk. Bzijn voor de diverse behandelingen tot ongeveer 1/3 teruggebracht t.o.v.de controle (vgl.Tabel lil).
Er valt geen voorkeur aan tegeven voor een bepaalde samenstelling van de emulsie.
De overige ziekten zijn van een gelijk niveau als bij de controle appels.
Voor het ras Melrose zijn de resultaten verkregen bij herkomst A (6behandelingen)
weergegeven inTabel IV.
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Tabel IVAantastingspercentages bij Melrose herk. A na 152 dagen bewaring ineen
koelcel bij 4C.

%qaaf % scald

Behandeling

0

2

6

2

-

3

9

2

6

8

2

6

87

9

1

3

80

7

3

10

1. Controle

17

2. 0,4% BHT
83

4. 0,4% BHT in Em. IA

84

5. 0,4% BHT in Em. 2
6. 0,4% BHT in Em. I

65

95

3. 0,4% BHT in Em. I

+

%stek % rot %zacht

Degetallen uit tabel IV laten zien dat de hogeaantasting door scald inde
controle-appèls (65%scald) door alle behandelingen volledig werd bestreden,
Er komt dus ook hier geen verschil naar voren tussen de diverse emulsies.
Voorts valt te constateren dat hier beh. 2stek en rot duidelijk heeft teruggebracht. Vandaar dat deze behandeling 95% gaaf fruit opleverde. Deoverige behandelingen, dus de emulsies,hebben deze reductie in parasitair
bederf niet vertoond.
Tenslotte worden inTabel V de resultaten weergegeven van Melrose herk. B.

Tabel VAantastingspercentages bij Melrose herk. Bna 144 dagen bewaring in
een koelhuis bij 4C.

Behandelinq

% gaaf % scald % stek % rot %zacht

1. Controle

30

2. 0,4% BHT

66

99

3. 0,4% BHT inEm. I

98

4. 0,4% BHT În Em. 1A

99

Uit tabel V valt op temaken dat feitelijk hier eveneens een volledige bestrijding scald isgerealiseerd. Deoverige aantastingen zijn bij deze herkomst
iets lager dan bij de controle,zodat 99%gaaf fruit bij de behandelde vruchten
konworden bereikt.

Discussie
Ook de proeven van dit seizoen hebben weer aangetoond dat BHT in principe in
staat moet zijn scald volledig te kunnen bestrijden. Opnieuw blijkt echterallesaf te hangen van de eigenschappen van het dompelbad. Feitelijk voldeed bij
deMelrose reeds BHT in leidingwater. Erwas echter bij deze behandeling, vooral
bij herk. B, veel te veel residu zichtbaar op de vruchten.
Vooral dit jaarwordt men getroffen door het grote verschil in bestrijdend effect tussen dezelfde typen baden bij debeide rassen. Blijkbaarwordt het bestrijdend vermogen geheel bepaald door het vermogen van het bad om voldoende
BHTaf tezetten op de schil van de appel tijdens het dompelen. Immers alleen
hierdoor kan het negatieve effect op de Goudreinette herk.A verklaard worden.
Overigens hebben bij de beide herkomsten Goudreinette alle emulsies of gelijkelijk gefaald (herk.A)of even sterk scald bestreden (herk. B)als het BHT
in leidingwater.Vermoedelijk verbeterden de gebruikte emulsies weliswaar de
verdeling van de BHT-deeltjes inhet water en verlaagden daardoor de kans van hetoptreden van hinderlijke residuen na afloop van de bewaring, maar verbeterden
niet dehechting van BHT-moleculen op de schil. Bijgevolg hebben de nieuwe
emulsies enerzijds positief bijgedragen door een verbeterde dispersie van het
BHT inhet bad, door het verlagen van residu kansen en door een gemakkelijke
verdunning uit de basis-oplossing,maar faalden bij een appel met een zeer
dunnewaslaag om hierop voldoende BHT af te zetten. Bij het bepalen van de kwaliteit van het BHT-dompelbad verdient het dus aanbeveling eveneens te letten op
het vermogen tot voldoende hechting van de antioxydant op de schil.
Over deeffecten van de diverse behandelingen op deoverige ziekten valt op te
merken dat beh. 2 (BHT in leidingwater) een zwakke tendens vertoont om het optreden van stek en rot tebeperken. Waarnemingen die enigszins in dezelfde richting wijzen,werden voor BHA geconstateerd bij bacteriën en schimmels (l). De
organische verbindingen in de diverse emulsies hebben deze tendens weer opgeheven.
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Conotusie
1. Ook dit seizoen bleek weer dat BHT het vermogen bezit om scald volledig te
kunnen bestrijden.
2. De kracht van het bestrijdend vermogen wordt echter geheel bepaald door de
eigenschappen van het BHT-dompelbad.
3. De getoetste emulsies hebben alle in drieërlei opzicht positief bijgedragen
tot verbetering van het bad,maar schoten helaas inéén opzicht nog tekort
t.w. het bewerken van een voldoende hechting van BHT op een vrucht met een
zeer dunnewaslaag, althans onder degegeven condities van ca. 5-10 s
dompeltijden.
h. BHT in leidingwater vertoont de tendens om het optreden van parasitairbederf in lichtemate terug te dringen.
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