een hogere opbrengst geleid. Hiervoor isgeen duidelijke verklaringtegeven.

Summary
Inafieldexperiment in 1987, theuseofAgryl cover

in eveningprimrose increased seedling emergence
andplant density, bothby100%.Moreoveritaccelerated the early plant growth andadvanced the
dateofflowering. Foranearlysowncrop,theyieldincrease amounted toabout 300kg/ha. Alate removaloftheAgryl (inthe6-leafstage instead ofthe2leafstage)didnotaffectseedyield.

Zaaddoosregulatie bij teunisbloem
Seedpodregulationofeveningprimrose
J.G.N.Wander, ROCRusthoeve

Inleiding
Proefopzet
Tijdensdeafrijpingvanhetgewasteunisbloem gaan
de zaaddozen openstaan. Hierdoor gaat er veel
zaad verloren: vóór deoogst door uitwaaien entijdens hetmaaiendoor hetschudden. Indrie proeven
opdeproefboerderij Rusthoeve isonderzocht of het
mogelijk isdit openspringen tegen tegaan door het
gewas meteengroeiregulator tebespuiten.

In 1985 zijn verschillende middelen uitgeprobeerd.
Alleen hetmiddel CCCbood perspectief voor verder
onderzoek. Debespuitingen zijn openkele tijdstippen uitgevoerd (zietabel 65).Erissteeds gespoten
met2,51 CCC/hain12001 water (zietabel66).

Tabel 65. Behandelingsdata van deobjecten.
Table65. Dateson whichthecrops weretreated.
object

RH997
1985

RH 1057
1986

b1 vroeg
b2 midden
b3 laat

9/9
23/9

20/8
29/8
16/9

RH 1122
1987
11/9

Tabel 66. Omstandigheden waaronder de proeven zijn uitgevoerd.
Table66. Circumstancesduring theresearch.
aantaldagen voor
het doodspuiten

bespuitingsdatum

gewasstadium

9 sept. '85
23sept. '85

einde bloei;inenkelezaaddozen lichtbruin zaad
inonderste zaaddozen lichtbruin zaad

31
17

20aug. '86
29aug. '86
16sept. '86

50% uitgebloeid;inenkele zaaddozen lichtbruin zaad
einde bloei;inonderste zaaddozen lichtbruin zaad
enkele zaaddozen staan iets open

40 en33
31 en 24
13en6
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Resultaten
In 1985 is op twee tijdstippen de mate van openstaanvandezaaddozen beoordeeld.Intabel67zijn
de resultaten vermeld. Op 11 oktober, een dag na
het doodspuiten,was er eenvrij duidelijk verschilte
zien tussen de met CCC (a2) behandelde objecten
en hetonbehandelde object. Op 18oktober washet
verschilklein.
Tabel 67. Dematevanopenstaanvandezaaddozen
in1985(10=alledozengesloten),visueel
beoordeeld.
Table67. Openingofthe seedpods in 1985 (10 =all
podsclosed), visuallyjudged.
object

11oktober

18oktober

7,4
8,2
7,9

a1 (onbeh.
a2b1
a2b2

5,9
6,1
6,2

In1987isopenkeletijdstippengeteldhoeveelzaaddozen aan een plant nogdicht waren en hoeveeler
opengesprongen waren (tabel 68). Op de objecten
zonder groeiregulatorbespuiting (a1) waren meestal
minder zaaddozen gesloten dan op de andere objecten. Alleen op 19 oktober had object a2 minder
geslotendozendanonbehandeld.
Tabel 68. Percentagegeslotenzaaddozen in1987.
Table68. Percentage of closed seedpods in
1987.
object

12okt. 19okt.

a1 (onbeh.) 79
a2
85

59
53

26okt. 9nov.
47
61

42
60

Tabel 69. Uitwaaiverlies in kg/ha en relatief in
1986.
Table69. Losses due to wind in kg/ha and relativein1986.
object

kg/ha

rel.

a1(onbeh.)
a2b1
a2b2
a2b3

930
780
650
840

100
84
70
90

Naeen behandeling met CCC gaan minderzaaddozen openstaan.
After cycocel spraying, less seed pods of eveningprimrose opened.
In 1986 trad tijdens storm kort voor het laatste
oogsttijdstip een fors zaadverlies op. Het gewicht
van het uitgewaaide zaad is met behulp van tussen
de rijen geplaatste opvangbakjes bepaald. In tabel
69 zijn de verliezen weergegeven. Dankzij de bespuiting metCCCwerd het uitwaaiverlies gemiddeld
verminderd met 170kg/haofwel 18%.
In tabel 70 zijn de opbrengstresultaten weergegeven. Gemiddeld over dejaren ende spuittijdstippen
gaf een bespuiting met CCC een opbrengstverhoging van 7%. In 1985 werd geen effect van het
spuittijdstip gevonden. In 1986 waren de resultaten
wisselend,maarwasergeenverband met hetspuittijdstip. Het gemiddelde opbrengsteffect van de be-
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Tabel70. Effect van groeiregulator opdeopbrengst inkg/haen relatief in 1985, 1986en 1987.
Table70. Effectofthegrowth regulator on theyield inkg/haand relativein 1985,1986 and1987.
object

RH997-1985
kg/ha
rel./ha
rel.

RH 1057-1986
kg/ha
rel.

RH 1122-1987
kg/ha rel.

aemiddelde
kg/ha

a1 (onbeh.)
a2b1
a2b2
a2b3
a2 (gem.)

1.730
1.858
1.872

100
107
108

605
675

100
111

1.195
1.291

100
108

1.865

108

1.250
1.340
1.260
1.310
1.300

675

111

1.280

107

spuitingen was dit jaar vrij gering. In 1987 werdde
bespuiting metgroeiregulator beperkttotééntijdstip.
Debespuiting gaf relatief gezieneengroot effect.

100
107
100
104
104

de van de bloei, bij beginnende bruinverkleuring van
hetzaad indeonderstedozen.

Literatuur

Conclusies
- CCChadeenpositief effect op het dichtblijven
vandezaaddozen.
- In 1986veroorzaakte CCC een duidelijke verminderingvanhetzaadverlies tijdensstorm.
- CCC gaf gemiddeld over de drie proeven een opbrengstverhoging van7%.
- Hetspuittijdstip hadgeenduidelijke invloed ophet
effect van CCC. Het leek het beste omtespuiten
aan het einde vandebloei,bij beginnende bruinverkleuringvanhet zaadindeonderstedozen.

Samenvatting
Indrie proeven ishet effect van een bespuiting van
teunisbloem met CCC ophet openspringen vande
zaaddozen nagegaan. Uitwaarnemingen bleekdat
de zaaddozen naeen bespuiting met CCC minder
open gingen staan. Ookhet uitwaaiverlies tijdens
eenstorm werdverminderd. Gemiddeld over de drie
proefjaren gafCCCeenopbrengstverhoging van7%.
Het tijdstip vande bespuiting hadgeen duidelijkeinvloed. Het leek het beste omtespuiten aan het ein-
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Summary
In three field trials the effect was investigated ofa
cycocel spraying onevening primrose atthetime
thatseedpods burst open. Fromobservations itbecame clear that the seed pods opened less aftera
spraying with cycocel. Also losses due towind during astorm were less. Onaverage inthe threetrials cycocel gave ayield increase of7%. Theeffect
of thedateofspraying wasnotquiteclear.It seemed that aspraying atthe end ofthe flowering period, when theseeds in thelowestpods start tocolor
brown,isbest.

