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De invloed van Ethrel op de bloemontwikkeling van O_genmeloeiien„

Inleiding ;
l)aar Ethrel (2 chloorethaanfosforzuur)# dab in de plant
ontleedt in o.a. ethyleen, vloeibaar is, zijn proeven op
planten mogelijk* Uit onderzoek is bekend dat 'behandelen met
Ethrel (dus ethyleen) van Cucurbita,ceën het aantal vrouwelijke
bloemen doet toenemen
°/o

(1 en 2), d.w.z. dat bij de meloen het

gemengde bloemen groter wordt. Bij de Ogenmeloenen en ook

de Enkele Het worden in de 'bladoksels aan de hoofdstengel
of grote zi jstengels gewoonlijk manlijke bloemen in groepjes
aangelegd» Gemengde bloemen (herinafindite)f vruehtbloeiers
genaamd, verschijnen meestal alleenstaand aan sijscheu ten«
Bij de teelt van Ogeiimeloenen treedt nog wel eens het •verschijn
sel op dat er îiijscheuten sonder vraehtbloeiere oatntaaju
(be oorzaak ie soms een te sterke groei). Om een arm tal meloe
nen van gelijke leeftijd te verkrijgers ie het Vcai belang dat
de zijechouten die gorden aangekouderu alle vruchibi.oeiers
dragen en dat geen ranken met alleen manlijke blo err en aanvesig
zijn. Misschien kan dit door oen behandeling met Ethrel onder
vangen worden« Ook is 'bij onderhoek gebleken dat door een be
handeling het aantal vruchtbloeiers aan de hoofdstengel toe
neemt, Hierdoor is men niet meer afhankelijk van zijscheuten
en zou de productie vroeger kranen beginnen.
Het geslacht van de bloem wordt bij Cucurbitaceen groten
deels bepaald door de hormomenbalans tassen gibberelline en
aux ine.

Gibberellinen bevorderen gewoonlijk

nvermanlbking!'

en auxinen , evonale ethyl een5 'Vcrvrouwclijking)(5).
Oeis uandigbeden en erfelijkheid, npelen ook een rol, bihefeen
onderdrukt de moeldreadvuriulng in de blocn'd kit lei.dt tot
de vorming van vroaulijko bi oenen bij ranser. die normaal! alleen
volledige bloera.en hebben»

Bijbeen onderzoek in Israël (4) vrerd 'bij een gewoon meloeneras
(Ananal PME, androioonocious) ontdekt, dat een behandeling met
JOD - 6OO ppiri Ethrel in het stadium van bet verschijnen van
de eerste bloemknop de eerste 10 bloeidagen aanleg van vrouwlijke of vrouwi ijke en gemengde bJ.oern.en tot gevolg had.
Ethrel veroorzaakte hier ook een afname van de internodiuai1engte, vertraging van de bloeœae.nieg, reductie van het aantal
bloemen en vrachtraisvorming'. De mate van misvorming naa toe
bij hogere concentraties en latere behandeling, De vruchtbeginsels waren langer en wel fertiel,»1 De bloemblaadjes waren,
bij de behandelde planten langer evenals het ovarium.
Over schade aan het gewas werd niet geeprokeru
Er is ook onderzoek verricht naar liet effect ven Ethrel bij
verschillende daglengten. (|3)* 'Bij enkele "muak-fltelon"-rassen
naui het aantal gemengde bloemen bij io uur daglicht meer toe
dan bij 10 uur daglicht vooral bij herhaalde bespuitingen
(b.v. 4 Ki aal) bij hoge con.centrat.ive (aoals 500

1000 pprn).

Dij meerdere be spui tingen nam de vegetatieve groei af en «erden er geen. u3 oemen eieer gevormd, (6 en "() t liier hadden oc2c
de vrouwlijke bloemen aan beïumdel de planten een langer ovarieei
en verdon de vruchten lengor dan x'O.toiaa.1 «
Vrroeg-prod'uk i.-ieve

raeoen

'bleken 'eeer gevoelig voor Ethrel den.

1rs t~prod.uk bi. eve ras-; een» Bij veriexinu! oenwi had een behandeling
wet Ethrel totaal geen effect op het geslacht, wi de M oenen.
Volgens de meeste literatuur ligt de toekomst voor de behande
ling met Ethrel wat de bloeïaontvikkeling betreft hoofdzake
lijk

in de vered.elingeseetor bij de productie van hybride

zaden (8 en 9)«

j>kvbcri.aaiden veihodcip
Het gebrnifte zaad was een Ogen-selectie van de lies» Er
is gesa.aid, op 24 februari en mitgeplant op 40 maart in afde
ling 01-Jr. 0}) 2A Kiepert arjn de planten in. hot 3e blad -stadixrn.
bespoten
sped,t,

met

Ethrel-op;1 ose:i.ngen :net behelp van een bloonen--

De,gebruikte concentraties varen : 1000» 500, 250, 125s 62,5 ,
j
31 en 0 ppm Bthrel"'. Ook was een uitvloeier v.0, V/* oplossing
I.C.I. holland) toegevoegd. Elke behaudeling bestond uit 5
planten in 2 herhalingen*
Op 7 april is een tweede 'behandeling ui tgevoerd op planten
in het 9s blade tadinia. Daar 1000 ppm, veel groei remming te
zien gaf is gespoten met 500, 250 en (2 ppm,- Ook elk 5 plan
ton in 2 herhalingen. De opkweek was gelijk aan de plant
van de eerste "behandeling* Enkele planten gezaaid op 14 april
ïdjn herhaal de malen (ei.kt. week) beepoten met 250 ppm. Ethreloploneing„
De beepuiting begon in het 1e blad atadiuni.
Deze laatste groep planten ie op 2 juni in de afdelingen 01-1
en. 0i - J uitgeplani;.
Van alle planten ia de lengtegroei, de "bloei, k1jseheuigj. oei,
vruchtbloeivervorraing, vrachtzetting en algemeen uiterlijk
gerege1d y aargenomen»

Keent ta.1er ;
Dij de hogere concentratie** nl. 100 en 500 ppm trad er
bij belie,ndeling I verhindering op van het aantal bloemen, aan
de hooi'dntengel (zie tabel 1 )«. Alleen bij 1000 ppm trad er
vervronvalijkirg op bij rie weinige "bloemen die bloeiden»
Er verschenen viuchtbloeien aan de hoofdstengol«
tabel, _1 ; Bloei aan de hoofdstengel tot aan 10e, 15e en 13e blad«
9

e

Ä l a . S i t a e

Ger»,aantal ff
bloonen tot
10e "blad per

+

Tj'l

(J

Gera. aantal
bl oeeara tot
15e blad per
plant

£

Gem. aantal
bloeaen tot
18e D.Lad
per plant

fb
+

x

....
Ü

,500

25O

-

-

4f J

°

15? 5

17

x

x.

x

x

62,2
n

I

-" ,7
St f

*
18,5 17,1

x

21.

„

JiOOO j 0
0, Î

0,1

», I

0;

I

t.i, I

20

''
0,2

18,4

a:

4; 1

x

2.

x:

a.

x

x

0,2

geen wasaenening

a) ié'en:.le Ethre'l t bnna.n (e:e--250) 400 gr/'lieber aehief

x

-4Deze tendens zette zich yoort tot ongeveer het 18e Wad aan
de hoofdstengel. Daarna traden langzamerhand weer manlijke
bloemen op. zij het

minder

dan bij de andere concentraties»

Van gewas beschadiging was geen sprake. Vel krulden bladeren
van de met 1000 ppm behandelde planten vreemd op.% de internodia verkortten zich, de bladstelen verdwenen vrijwel (bijna
zittende bladeren) (p.ie foto) en de zijscheuten ontwikkelden

zich niet of bleven klein. Dit deed zich voor bij de Se tot
18e knop»
Deze verschijnselen deden zich bij de andere concentraties
niet voor, ook niet bij 500 ppm. Er waren grote verschillen

tussen de herhalingen wat de groei betreft,(aie tabel 2.)
Tabel 2, A&otal dagen na planten om de hoogte van 2 m te be
reiken»
Behandeling I
Co ic,^ ______

1000

500

Behende]kng II

2b0

125

62.5 31

0

epo21062

1e herhaling 37.5

40.9 38.2 37

39.2 42 = 8 33 = 4 37»5 46

2e herhaling 44.4

42,. 4_41.8 A3

42.8 4016.43.§„34:2J3 ;8„43..6

Gom.

41.6 4O.O 40

41

40.8

43.6

41.7 38-5 40.O 43,,4 43.6

Er zaten nogal wat zoute plekken in de kasgrond. De groeiremmende working daarvan in moei "Li jk te achterhalen, ka het 20e
blad was de invloed \ an klkiml oj) u e groei ve:rdwenenc De invloed
van 500 ppm en ook cie lagere concentraties vas nihil.
De invloed van Ethrel op de zijsoheuben in de zone waar ge
woonlijk de eerste snee moot komen is ook gering.
Tabel J. fo goede zijscheuten uit de 10 oksels van de 10 blade~
ren boven de gesnoeide zone (goede zijscheut = zijscheut
met vrnchtbloeier)
Behandeling 1

conc'V
^ goede
zijseneiiten

BekendeJ ing^XI

J.Q5P. 3033 23p„._125_,
6

^
'

^ ,

6

^
"

6o^

'

6

^
'

'

^
'

Hei; °jo vruchten,svorimingen was op alle veldjes gelijk (scheve
vruchten en z.gan apeko'l ten) ~
Ook d.e zett.irg we.s op aille veldjes ongeveer gelijk> nnuar was
zeer laag; goiaiddelé 2 à 5 meloenen per plant,.

-5Bi j de planten die een bespuiting in een later stadium (ß~10e

blad) kregen, vertoonde alleen de 500 ppni een aantal vruchtbloeiers aan de hoofdstengel omstreeks het 18e blad..
Ook trad er enige bladsteelverkorting op. Terder vertoonde
deze latere bespuiting geen verschil met de 0 ppm.
De herhaalde bespuiting van 250 ppm en 0 ppm aan later gezaaide
planten had een duidelijk effect op de bloei (manlijke bloemen)

ca zijscheutgroei (zie tabel 5)« De groei vertoonde ge^n
verschil ,

zie tabel 4

'L'aboi 4

Tobel 5

Gemiddelde lengte van de her

Bloeiende oksels en zijscheuten

haalde malen gespoten planten

per 18 bladeren van de herhaal
de malen ges pol;en

0 ppm

?r)Q ppm

2 mei

2. y 8 cm.

5 cm

9 mei

8

8 cm

16 roei
•jO mei
20 juni.

cm

25

cm 22 cm

45

cm 59 Cin

172

cm 175 cm

De aard van. de zijscheuten

planten.

0 pj>m

25.0Mi:nra

Gera.aantal
bloeiende oksels
per 1 0 bladeren 1 5

1

Genu aantal
goed ontwikkelds
zijseheuten per
10 bladeren

2,5

6

viel op dit tijdstip (25 juni) nog

niet te bezien„ Op grotere hoogte is het aantal scheuten groter
bij behandelde planten (De oogstgegevens van de eerste en tweede
behandeling kunnen niet gegeven worden daar een groot aantal
meloenen gebruikt is voor de rijpingsproef)»

Discussie
Het beoogde effect, aanleg van volledige of vrouwiijke
bloemen aan de hoofdstengel, is met de behandeling niet bereikt.
Bij een hoge concentratie ondervond de plant een groeireraming
ondanks de slechts enkele stamvruehten. en bij lagere concentra
ties heeft Ethrol geen effect. Ook het aantal vrouvd.ijke of
volledige bloemen ean de zijscheuten is niet groter, eerder
kleiner* liet ziet er naar uit dat EthreJ de zekerheid van een
groot aantal vrachten (stamvruchten) niet ken brengen»

-6V erder^ond erso sjc î
Het is interessant de invloed van 750 ppn te bekijken,
(behandelen als de eerste manlijke bloemen, bloeien) en desnoods
herhaaldelijk behandelen*.

Misschien, is de groeireiaming minder.

Dit geldt ook voor herhaalde bespuitingen met hogere concentra
ties dan 2;30 pp?n.f zoals b.v. 350s

400 en 500 ppm.
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De invloed

van Ethrel op de bioemontwikkeling van Ogeniaelocnen.

„bIoemen
Bij Ogenmeloenen. verschijnen de volledige'aan aijstengels
van de hoofdstengels. Soias komt liet voor dat er vele zijBehau
ten zonder volledige zijn op een hoogte waar men de eerste snee
verwacht.
In deze proef zijn meloen.pla.nten met Ethrel "behandeld. Dit omdat
van Ethrel bekend is dat het de aanleg van vrouwlijke hloemen hij
Cucurbitaceen bevordert. Mogelijk zou hierdoor het aantal zij
scheuten met manlijke bloemen afnemen en het aantal stamvruchten toe kunnen nemen. Se gebruikte concentratie« waren
1000, 500, 250, 125» u2„5, 51 en 0 dpm Ethrel (waaraan een uit
bloei.er was toegevoegd) bij een beopuiting in het 5e bladstadium.
Bij een tweede be spui ting op andere planten (in het 9e bladotacliura)
werden de concentraties 500, 250, 62 dpm gebruikt.
Ook werden enkele planten wekelijks bespoten met een concentratie
van 250 dpm. Alleen bij de hoogste concentratie traden er 0tuin
vruchten op. maar ook een groeiroip.mi.ng kort na de bespuiting,
Bladstelen werden verkort en. de pl3.nl; kreeg een. gedrongen uiterlijk»
Andere concentraties hadden zowel op de groei als de bloei vrij
wel geen effect.

Wel nasi het aantal, bloemen af. Het aantal

sc]'.outen zonder volledige of vrouwlijke bloemen lag overal
ongeveer gelijk, Ua het 18e blad aan do hoofdstengel hie ld het
effect van de bespuiting op.
De latere behandeling vertoonde weinig verschil. Alleen bij SOOdpm
traden enkele stamvruchten op» De nerh.aai.de bespuiting had een
effect op de bloei

en scheutgroei,

in zoverre dat deze afnam

bij de behandelde planten»
De groei vertoonde geen verschil« De toepassing blijkt geen grote
mogelijkheden te hebben en. de oogstzekerheid niet te vergroten.
Interessant is het proberen van de concentratie 7!30 dpm en ook
herhaalde bespuitingen van. 550 - '1OO dpa.

De Invloed van Elhrei op de rijping van. Ogenmeloenen

Inlei di Kg?:
Ethyleen is een verouderingshormoon. Het is een. gasvormige

stof en daardoor moeilijk te gebruiken 'bij proeven op planten.
Het behulp van Ethrel, dat in de plant ontleedt» waarbij o.a.
ethyleen vrijkomt, is dat wel mogelijk. Bij deze ontleding van
Ethrel zijn geen - plantaard!ge enzymen aktxef.1). Ethyleen speelt
eert rol bij de rijping van vruchten en heeft een versnellend
effect op de afbraak von chlorophyl en de aanmaak van. carotenoidon.
De stof Ethrel is niet toegestaan voor gebruik met consumptieve
doei einden.
Het doel van de proef is de tijd, tun pen zetting en. oogst van. de
meloen te 'bekorten,* Dit is getracht door de meloen, die begint
te rijpen, van de plant te snijden en met Ethrel te beha." delen
of door dese meloen aan de plant met Ethrel te behandelen.
De plant raakt bij het snijden (en eek door de behandeling

c\

an

de plant, sij het in mindere mate) z'n zware last eerder kwijt
en kan vroeger aan een tweede snee beginnen» Anderzijds zouden
de meloenen eerder in het jaar geoogst kunnen worden, wat een
geldelijk voordeel kan betekenen.
Bij vele vruchtge was:.;een. is hier onderhoek naar gedaan, b.v.
tomaat en paprika; bij meloen minder. Vel in de V.S. en IsraeJ,
vooral met het oog op vollegrondeteelten, met het doel de kosten
van het oogsten, te verminderen.

Methode en Materiaal:
Meloenen die op het oog ongeveer 14 dagen van het snijden af
waren werden voor de proef gebruikt. Het is echter zeer moeilijk
om het ri jpingsstedium te schatten, De meloenen werden betrokken
van planten uit de proef waarbij de bloem.aan.leg middels Ethrel
werd. getracht te beïnvloeden«, Do invloed van de Ethrel-behandeling
op de planten, moet met het oog op het afrij pen. van de meloenen
nihil worden geacht«. Do helft van de meloenen werd geer eden. en
in J groepen verd.eei.dj elk

9 meloenen,

-2Deze werden

10 minuten gedompeld in een Etlirel~qp lossing van

reap, 0, 500 en 1000 ppm (toegevoegd was een uitvloeier;
0.1 °/ij opl. I.C.Ï. Holland). Concentraties en dompel duur zijn

gekozen naar gegevens uit de literatuur (2).
De meloenen aan de plant werden 2 maal "bespoten met een bloemenspuit met een half uur tussenpoosP met dezelfde concentraties
als bij het dompelen. Alleen de vrucht werd behandeld, daar
gewasbesjraiting schade kon geven.
Invloed van de behandelde vrucht op de plant is niet gevonden.
De gesneden meloenen vsijn bewaard in een kas onder dubbel
plastic bij een minimum-temperatuur van 19 °C.
Ha 1, 2 en 3 weken werden ze op hun rijpheid beoordeeld.
Bij de beoordeling werd gekeken naar j.e mate van kleuromslag,
geur,, hardheid en stevigheid van de steelinplanting.
De gebruikte onderverdeling van 0 (niet rijper dan voor de
behandeling) tot 5 (volledig rijp) is zuiver persoonli ;fk»
Klasse J en 4 kunnen geveild worden.

Ik^ulj.aten ^
De rijping van de gesneden meloenen, veertien dagen voor
de geschatte oogstdatum viel erg tegen. Deze waren te vroeg
gesneden,. De wijse van bewaren was misschien ook niet ideaal.
Een iets rijpere (klasse 1) onbehandelde

meloen

kwam wei binnen

twee weken tot volledige ri jping» 3'Ia + 3«!? week trad er wel
rijping op maar dat was niet interessant meer (zie tabel 1)(!
Bij de aan de plant bebendelde meloenen was wel een kleine
rijpingsversnelling te zien tussen 1000 ppxa. en de twee lagere
concentratiesj maar de verschillen zijn klein. Bij 1000 ppm
konden alle geoogst worden na 2 weken en bij 500 en 0 ppm
respy

6 en '( stuks

van de 9« DJ j de behandeling met 500 ppm

was er een die na 1 week reeds oogstbaar was.

2Tabel 1. Beoordeling van de rijpheid 1, 2 en 3 weken na het
behandelen«
Germe dep behandeld

Aan J.e piant be han deld

M e1oenur. Conc entraties
weken

0 ppni

500 ppffl

jJOOO jygra

0 ppn

500 irpm

10G0jptga

2

1

2

1

O
L.

3

1

9

2

3

0

2

2

3

1

3

3

1

O
cl

1

2

2

4

0

1

2

3

3

5

2

3

0

1

;5

1

3

1

2

1

3

4

0

0

1

2

3

2

3

2

3-4

0

0

0

0

1

2

4

2

3

2

: -4

0

0

1

0

1

2

2

3

2

3-4

2

4

0

0

0

0

0

0

2

3

2

7-,

2

3-4

Gem.; i ,5 2,9 i j 8

3

1,8

3-4

1

2

3

i

2

3

1

2

3

weken: 1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

O

2

0

0

0

0

0

2

0

0

1

3

0

1

o
c.

0

0

1

0

1

4.

0

0

1

0

i

3

0

5

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

1

7

0

0

0

0

8

0

1

1

9

0

0

0

0 - niet :cijpr;r dan voor de

be]daa.dei ing en 5-- volledig ri jp)

e

Er it; nog een proefje gedaan met gesneden meloenen»
Boze zijn iets rijper gemieden dan bij de vorige proef» De concentratiee en de dompel duur zijn. gelijk.
1 week (tabel 2),

De beoordeling is na

Ook hier versnelde Ethrel de rijping. Bij

1000 ppm is de versnelling groter dan bij 500 ppa.

Tekkel 2?

Beoordeling van de rijpheid na i week.

Meloennr;

eono,: 0

500

1000

1

0

2

3

2

2-o

4

3

3

3

1

"i 5 8

2.3

Gera.:

3.3

Discu^Rle^
Uit de literatuur en uit de resultaten blijkt dat JSthrel
zeker effect heeft. Bij de tomaat is het résultas,t afhankelijk
van de hoeveelheid straling die de planten voor de ooget ge
kregen hebben. Als deze hoeveelheid groot is dan is het effect
van Bthrel kleiner, ("bij uiterlijk gelijke tomaten), dan als
er weinig zon is geweest.
Bij zonnig weer heeft de vrucht self al veel ethyl een gevorröd (3;
De hoeveelheid, zon is bij deze proef voor de oogst gering geweest
zodat de behandeling bij de gesneden meloenen een groot effect
had kunnen geven als de meloenen iets rijper ~,-mren geweest voor
de behandeling»
Bij d.e tweede proef komt dit beter tot uiting.
De behandeling aan de plant heeft weinig effect op het gewas
gehad. Dit zal het gevolg sijn geweest van de methode van toe
dienen.
Teeltt ochnisch is dompelen van de vrucht acn de plant moei li
maar bespuiten

is wel mogelijk. Waarschijnlijk zijn de con

centraties te laag geweest.
Uit ondersoek (5) blijkt dat het cfo oplosbare dalen (soluble
solids) in behandelde meloenen iets lager ligt dan bij onbe
handelde- Tir is bekend dat de hoeveelheid oplosbare dolen toe
neemt in de meloen tot halverwege de rijping, waarna her con
stant blijft. Daar Ethrol abeissie en rijping veroerHeakt kan
de hoeveelheid, "soluble solids" niet het normale niveau be
reiken als er kort tevoren met Ethrel behandeld is,.
Kasraire (3) stelt dan ook dat voor het middel gebruikt kan of
mag wordeny nader onderzoek naar de vrucht,rijping, oplosbare
delen gehalte en abeissie nodig is.

Verder onderzoele s
-kader onderzoek kan gericht zijn op hst proberen van hogere con
centraties van kthrel ("b.v. 2'jOQ, 5000 en 10-000 ppm) bij be
handeling van de meloenen aan de plant en het dompelen,
-Een bespu.iting van he t gewen net mei oen en aan het oin.de 'van de 'te
-Invloed van de temperatuur en ändert; omstendigneden tijdens
de opslag van. gesneden te handel de meloenen-
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De invloed van Etb.rel op de rijping van Ogenmeloenen.

Een aantal Ogenaeloenen werd set Etiirel behandeld. De ene
helft werd vóór de behandeling van de plant afgesneden en de
andere helft werd aan de plant behandeld.
De gesneden meloenen zijn 10 minuten in een Ethrel-oplossi«g
gedompeld (waaraan een uitvloeier was toegevoegd)j de concen
traties waren 1000, 300 en 0 dp®. en daarna 3 weken bij minimaal
19 °C bewaard» De meloenen aan do plant werden met dezelfde con
centraties bespoten.
De meloenen waren op het oog alle veertien da.gen van hun oogst,
De aan de plant behandelden vertoonden een kleine rijpingsversnelling tussen 1000 dpa

en de twee lagere concentraties,

Bxj 1000 dpjti waren alle meloenen verkoopbaar.
De gesneden meloenen waren te vroeg van de plant gehaald, Rij
ping trad pas op ris, 3 weken. Een tweede proefje niet een
klein aantal meloenen (gecneden) met dezelfde concentraties gaf
wei een rijpingsverenelling te alen. Dezie waren iets rijper
geeneden den. bij de vorige proof en alle bij de concentratie
van 1000 dpm na 2 weken en misechien wel eerder veilbaar.
Dit iß van

belang daar de meloeneplant bij vroeg an.ijden snel

aan sijn tweede snee kan beginnen.*
Het lijkt duo mogelijk meloenen, versneld te laten rijpen«.

Nadere etudie zal zich kunnen richten op het gebruiken van
hogere concentraties bij dompelen en bij het bespuiten van de
meloen aan de plant-,
De bewaa.roaista.ndi gneden van ben.endel.de vruchten zullen misschien
verbeterd moeten worden.

