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Inleiding.
Het ondersoek betreffende het tel«» van tomaten in de winter ward voortgeset# Beae proef was ia feite een herhaling van de ia 1957-1958 genomen proef,
sodat hier met een ver&ijsing naar het verslag vm de "ïomatenwinterteelt 19571958" volstaan kan worden. Aaxtgeaien aleohts 3 behandelingen konden plaat« vin
den» verviel ia des® proef het «puiten van
Proefopzet en Uitvoering.
Be proef vond i» ïfo.2» êe ka» voor het iale» van planten zond®r aarde,
plaats* Het -saad (Mo^ey-^aker) werd op 1 septomber lm 71 kap 3 te kienen gelegd#
Se verdere opkweek vond ia Ho.23, de opkweekte®, plaats. Be planten werden op 12
september in lavaliet m grind verepeend. Op f oktober werden de planten volgen»
de in Milage t opgenomen plattegrond uitgeplast. De behandelingen waren*
1, Planten, waarvan de bloeupjes alleen getrild voorden,
2» Planten, waarvan 4e bloeapje* behalve getrild ook net bewaard tomaat»tuifaeel
worden bestoven*
3« Planten, waarvan de bloempjes behalve getrild ook met bewaard lyoopersieum
peruvianun stuifmeel -worden bestoven.
4« Planten met Duraeet beseiten oœ de vorming van een grotere 1# troe te bevorderennem de setting van de bloempjes van alle gevormde trossen te verbeteren.
5. Planten belichten, de trossen trillen en de bloempjes »et bewaard tomaatstuif»•el bestuiven»
De planten van behandeling 1 t/a 4 werden, vanaf 22 september wekelijks met
10^ suiker + 0,5$ urouia + 0,025$ sulfanilamide + 0,1$ uitvloeier/(Shell) bespo
ten« In bijlage 2 sijn de verspoten hoeveelheden, de weersgesteldheid en de tem
peratuur van do spuitvleei^tof en de luout op het tijdstip van spuiten, genoteer«
Be met suiker -respoten pl&atsn werden daags na do suiker bespuiting met T.ïï.ftï)#
bespoten om botrytis te voorkomen en om de suiltor weer op te lossen, waardoor de
suiker voor de plant opaearabaar werd gemaakt en de vermin® van een voor de assi
milatie nadelige »uiker-f'ilia werd voorkomen. Helaas bleken de planten reeds na

2
2 bespuitingen geel te kleuren. Hieraa werd«» to planten alleen met water nag»broesd.
De eerste ZJuraset hespiitlng vond op 2>~9~*50 plaats, Het doel was «en b«<#
ter ontwikkeld« eerst# tro© 1« verkrijgen. Gesnoten werd set 0,1$ Duraset* Dit
komt overeen set 200 d.p#ra« Inn- totylphtalamin^-auur. Op 25 november vond bij
let begin *w de bloei van de 1* troe een groeistof besPuiting plaat« om hat «IV
groeien ra» liet vruoht~b«giriaal te bevorderen» Gebruikt werd Durasst in de }&#*»
boven genoemde concentratie. Toor verdere gegevens ai« bijlage 3«
Da belichting vond vanaf 9 oktober plaats# Sr werd zo laat met de belichting
begonnen omdat het niet verantwoord wm de lampen aan te leggen voor de korte pa*
riode van opkweek in de opkweekkas. De plant#» werden met T.U 40 W* lampan bij*
balioht. Be ophangfeoogte was ongeveer 1 m. bovsn de koppen van de planta«* Oed»rende de eerste 14 dagen werden de planten continu belicht. Hierna werd van 6-22
uur bijbelioht.
Het bewaarde stuifmeel werd in de maand juni tussen 11-12 uur veraameld» Ra*»
dat hst stuifmeel gêèammêÊ 8$ «• bij een relatieve luchtvochtigheid tm 10$ bij
kamertemperatuur was voorgedroogd» werd het stuifmeel bij dezelfde luohtvoehtif»
heid in de diepvries Mj -35°C verder bewaard«
freiste luchtvochtigheid werd
door een mengsel van 51fö delen 9^ IgS0^ en 48*4 delen gediat. water verkregan.
Bosuitaten«
Zoala read« blaak* werden de planten na 2 maal met suiker en 2 »aal met

bespoten te aija» sterk geel gekleurd, sodat daarna alleen »et water
werd nagebxeesd« Mj de onbospoten planten waren gedurende de opkweek geen» hij
de met suiker bespoten planten 20$ en bij de wat suiker «a groeistof bespoten
ruim

plaat«»

:

j,

3C$ uitvallers. Dit sal wellloht in d» eerste plaat» aan de

beapuitingen moeten ws»r®§a nagesohreven* Be hierdoor verswakte planten konden da
groaistof baspaltlag niet goed verdragen waardoor nogmaals * 10$ van de planten
uitviel# Opmerkelijk was* dat vooral de plant«» in de grind-bakken een sleahta
•tand vertoonden« läs^ehien wae te veel van de sjmitvloeistof ©p het grind ta~
reoht gekomen» waarâo°$en ongunstige invloed op de wortels werd uitgeoefend. Mer

door kwamen do lehandellngan in de ateaistim bakken, «an ia 0o»tsijda van dó ka«
te vervallen#
De suiker bespuitingen bleken na het uitplanten geen invloed uit te oefenen
(sis onderstaande tabel)*
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Irl spuitwo mm de groeistof ter bevordering van een beter ontwikkelde 1*
tree resulteerde ia «Min veiainderde vegetatieve groei. Set aantal bloempjes vaa de
eerste tros bleek eofeter duidelijk venaeeWd te worden (+ 5$). Ook bij ie fcog»»-;
gelegen trossen bleek bet aantal bloempjes iet» groter te aijn dan bij de overige
behandelingen* Be invloed werd nel steeds geringer.VDe •

invloed op

- de boger ga»

legen trossen was gering» Bet aantal leden on&ar de 1* troe werd niet beïnvloed» •
Ir werd eehter bij de set Duraset beesten planten meer leden tassen de 1® en 2*

= werden gemiddeld 4 en bij de wel met groeistof "bespoten planten

t

troe gevonden» Bij de niet «et groeistof bespot®« planten=§ li € leden geteld (zie

bijlage 4)« De setting van dese planten bleek aeer sleoht te sijn. Dit kan aan di
verse omstandigheden worden toegeschreven.
1* Soals reeds bleek, werden de »et Duraset bespoten planten in hun ontwikkeling
geremd, let begin van ie 1® bloei van. tros 1 viel ongeveer 10 dag«» later dan bij
overige planten (bijlage 4)« De bloei viel hierdoor in een voor de planten ongans*
tig tijdstip. Dit kwam ook in de bloemvorm tot uiting. De meeste bloempjes waren
Klaverbloempjes,
2. Dese planten werden niet getrild, doeh alleen met groeistof bespoten om de
vruohtvorming te bevorderen. Uit vroeger genome» proeven bleek echter, dat bij een
najaarsteelt, dus : aüfcer bij een winterteelt, de setting eleohts weinig door een
groeistof bespuiting verbeterd kon worden« let trillen ira» de trossen en het be*
stuiven van de

bloemen

set bewaard stuifmeel zou hierbij beter op aijn plaats sijn

gffWWwmvê
Sovendien bleek, dat de. met Duraset bespoten planten bloeman vormden met wei*
nig stuifmeel en dit stuifmeel bleek aleoht te kiemen (sie bijlage 5).
De belichting gaf duidelijk forsere planta.* M generatieve groei werd eehter
weinig beïnvloed. De setting van se eerste troe werd niet, de setting van de twee
de tros werd wel duidelijk verbeterd. Dit kwam mogelijk door de volgende omstandig
De vertakking van de 1

0

heden
tros werd niet door Duraset verdubbeld.

4

1« ïijdana de bloei 1rm 4# 1® tree waren de waerso&atandlgheden betrekkelijk gun•tlft aodat beliahting weinig invloed uitoefende.
2* Er werd lut «at da belichting begonnen, zodat «»Hiebt t« lut gestart «tard
om de catting van da aerate troe ta verbeteren. Gedolde de bloei - van da 2* troa

ward* da^ehtvooraiening va« da onbelichte planten ataada elaehter, terwijl dia
van da belichte plant®« goad genoemd kon word#»#
Boewal hat effeot van ê» belichin%ij da satUng rm da tweede troe daidalljk

aiohtbaar waa, had dit mogelijk nog verbeterd lawman worden «la da temperatuur
i«ti hegor waa gewaeat (bijlage 6), aangeaien da luohtteajperatuur d.m.v. aan luv®»

ther®«»apparaat werd geregeld en dit apparaat bij da- onbeliohte plantan atond ia»
gesteld.
Eet gebruik rm bewaard Lyooperaieust peruvianum atuifteeal blaak de aetting
«owel rm de 1® aie da Ie troa duidelijk ta verbeteren. Bij da 1® troa waren da
«pwncTnJïMÂ ftiî^eîrsBisïsf^sâ
^^*gea,:,TO ™or *70*
lij de 2 troa waa hat ptnatig effect nog g»t»r# Be aatting ward hierbij door
hat gebruik van bewaard %y®, peruviana» «tuifta®«! van +, ?$ tot + 24$ gebracht*
lat bestuiven nat bewaard tomaatetuifmael bleek geen invloed op da aatting uit ta
oafenaa* In bijlag# 5 cljn da kiemperoentages rm hat attsifteeel weergegeven. Eta*
uit blijkt, dat da kieming wan hat bewaarde stuifmeel, dua - zowel waa hat tomaat-

al« rm hat lyo« p*nrr« stuifmeel goad waa m hogar lag dan wan hat vara gewonnen
ataifteaal, Samenvatting an Conolunie,
TflLt daaa toœatenwtnterteelt bleek, dat «an vroege bespuiting rae$' 1^° Buraaet
da vegetatieve groei retad® an hat begin wan de bloei waas de 1* tree £ 10 4«gaa
verlaatte, lat aantal bloempjes wan da eerate tros ward raat ongeveer $0$ vermeer

derd, da vertakking verdubbeld an hat aantal loden taaaan da 1® en 2® troa ward
van 4 op 5 à 6 leden gebracht. De setting was mml van da 1® ala d» 2® tros, bij«
aonder alaoht. Boor d® kunstmatige belichting ontwikkelden de planten aioh bat«**

Ba aerate troa waa echter noeh wat aantal bloemen nooh wat de aatting betrefd,
beter dan bij de onbeliohtt® planten# Be setting van de 2* troa waus beduidend be
ter, dan bij da overige behandelingen» Iet bestuiven «et bawaard atuifoeel ble©k
de aatting gunatig ta beïnvloeden ala atuifm«©! van de lor«« peruviana® wird gabruikt. Beetuiving »at bewaard tomaatstuifiaeel verbeterde in daa* proef da settiif
niet.
november 1959.
AvB

Ba. Proefneeraater,
W. v. Haveatijn.
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Plattegrond tomatenwinterteelt 1958-1959.

Varklaring»
3»h» f» trillen*
Beh» g» trill«» -4* bestuiven met t#~.
waard to».ettti£raeel.
Be&» 1. trillmi • beattti-ren met feewaard I$rc* peruvi#atuifsieel*
Beh« 4» Baaraeet beapuitingen»
Ê*h». %• beliebten» trillen en beetui.
von net bewaard tom,etuifrae«l.
Betu 1 t/a 4 worden wekelijks met
suiker bespoten.
Beb.. 1 t/a 5•8 + W zijn lavabedden» eoneentratie van 4« voeding»oploeeing waa 3°/oo.
sternieten bakken aijn met grind ge
vuld. Concentratie van. it voeding«oploaaing ww 3®/00* Boor de sleobt®
«taad aijn dease planten buiton do
proef gehouden.
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S*tWB
geapoten met 0fS^ T.M.Ï.B* in oil«*
gvapotora

m@t 0#J$ T.M.T.D. In all##

gespoten m#i water.
gô«potan iaat water.
g«»pot«n mot mÀVf
gsapoten met water*
ga»pot«n mat «wtaa»*
gaspoten met wwtaw#
£*«pOtttl K®t *»t«r»

Billigt 3

Ö«ger«na I>ura»»t~fe«spwitisg«»«
B®î»vlo*àing rm d© 1e taro» gtspo*#» op 23-9-*58 %• 16.45 uur.
V#3rtnmiict wtaed 0,2 lit«* spuitrloeistef*.1® temp* van do lucht was 20°C,, 4»
teotp. van d* apuitvloeistof wae 17»5°e«
?«rl>iit©rt»g «am &« vruo&tvorraing op 25-12^*58 te tg uur.
7erb»uikt wrd 0,1 liter epjitrleeiatof. M ta&«
t«np« vm d« »paitiflo^tatef WAS 18°C#

rm de luefct was 20°C,f dtt
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0tÊS&38Êh~

fan aftsi«n tat wripffiiea (tl kap 3).
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0»* All» tswapörÄtiirea kjn la gxa&m. 0«leius j»esmi*«ft*
B« gsaiàdôlde luoht^etap, na feftt mitplanten is fe«g«telBA TO 6 wmans«itag«ß pit
4*®*

