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Naar aanleiding vends hoopgevende resultaten van vorig jaar oét bat ©rganüdi
kwito&ddel,middel F 55 ( van de firma »iersum te Groningen) ter bestrijding
van het vroegtijdig afstegen van meloenen ( «Le desbetreffend verslag^ worden
dit jaar 4 praktijkproeve« genomen*aij de onderstaande adressent
1. C Stokdijk,Wateringen •( warme meloenen)

2. At Kouwenhoven, wateringen.( varna meloenen)
3. Prins, öe Uer.C warrae meloenen)
4« C« Stofcdijk, Wateringen^ koude meloenen)
Vorig jaar werd onmiddellijk na het planten enige groeireerdng van het
was waargenomen, sodat dit jaar werd nagegaan of ontsmetting enige dagen voor
het planten dece groeiremning kon opheffen.
Proef 1( warne meloenen bij G* Stokdijk.Kleigrond)
Opaet en Uitvoering van de Proef.
fer beschikking stond een platglasrij waar 17 Anril de ranen werden opgelegd.Be rij waa bemest iaet V#A#M* broeinest. Ia dese rij werden de volgende
behandelingen in enkelvoud uitgevoerd;
a.5 dubbele ramen ontsmet met 115 gran F 55/raara, 6 dagen voor het uitplanteri
(Behandeld op 20 Aprilt»
b. 5 dubbele ramen ontvet net 75 gram F 55 / raam* 42 dagen voor het uitplante;
( Behandeld on 22 April)
0. 5 dubb ele ramen ontsmet aet 75 gram F 55 / ram, 2 dagen vow het uitplante
( behandeld op 24 April).
De ontsmetting geschiedde door het xdddel gemengd met sand over de grond
te strooien en in te harken.
Tussen iedere behandeling bleven 10 ramen onbehandeld. Op 26 «pril werd
de gehele proe$é®plant.
Resultaten.
Gedurende de eerste week na het planten stonden alle plantjes er uitstekei
bij. In de 2de week na het planten tred bij de behandelde plantjes een Höhte
groeiraming op. ^e kleur van het gewas werd hierbij iets geler, speciaal
bij de vakjes die »et

75 ^r/raam behandeld waren, wat waarschijnlijk het gevo:

wge van de kortere tussenpoos tussen ontsmetten en uitplanten»
Op 22 Mei had de kleur van het gewas nog steeds niet hersteld* Sr trad
ook neg steeds enige groeiremning op» die nu het sterkst te sien was bij het
met 115 gr/ raam behsndslde vakje. Op 5 Juni was er vrijwel geen verschil
«eer te sien in de ontwikkeling van het gewas. De behandelde vakjes waren echt
nog steeds iets lichter van kleur*

Op 19 Juni was do stand van de behandelde vakjes iets voll«r dan van de babe*
handelde. De setting was bij beide goed.
Op 23 Juli «erden bot volgende aantal meloenen per vakje geoogst,
( Van onbehandeld ook 5 dubbele ramen genoaen*)
115 gr/ raam 6 dagen voor planten

33

Onbehandeld.

32

75 gr/raam 4 dagen voor planten

39

Onbehandeld.

2$

75 gr/ram 2 dagen vow planten

37

Ia 23 Jo31 groeide het gewas, sonel de behandelde air de onbehandelde planton
Egg naar slecht door. Op 19 Augustus werd de proef beëindigd. Kr was geen
verschil meer te sien tussen de verse.hillende óbjecten«
Conclusie.
Het ttiddel F 55 vefoorsaakt bij de gebruikte co: contraUo*s ook wanneer
de ontsmetting enkel® dagen voor het planten werd uitgevoerd in hot begin van
de teelt enige groeirerarlng vaan het gewas. De opbrengst was in de behandelde
Tukjes iets hoger dan in de ongehandelde. Ha de eerste snee stierven eehter
allô planten af*
Proef 2( wsrne ae>3aensp bij A Kotaranhoven, Heigrond).
Qpget en uitvoering van de proef.
Esr beschikking stond een platglasrij, waar 20 April de ramen werden opge«
legd. De rij was beraest Biet paarden broeimest.In dese rij werden de volgends
behandelingen in enkelvoud uitgevoerd*
a. 5 dubbels ramen ontsmet net 115 gr F 55 per raam 4 dagen voor het uitplante
( behandeld op 20 April),
b

5 dubbele ratsen ontstaat met 75 gr* F 55 per raam, 2 dager, voor het uitplai|t
( behandeld op 22 April),

c

5 ttabbele ramen ontsmet met 75 gr. F 55 per raas onmiddellijk voor het
uitplanten ( behandeld op 24 April*)
Hst middel werd in de grond gewerkt als bij proof l*7ussen iedere behan

deling bleven 10 dubbele ramen onbehandeld. Op 24 April werd de gehele proef
geplant*
Heylt#ejfr
Op dit bedrijf trad geen groeiraming van hst gewas op, wel was hij hot
begin van de teelt de kleur van de behandelde planten iets geler den van de
onbehandelde, speciaal de met 115 gr/ ram behatóulde planten* later in het
seiaoen werd geen verschil in kleur tussen de verschillends objeoten mer
waargenomen. Bot sag «r selfs naar uit dat de behandelde planten sterker waron,
dan de onbehandelds* Bijsosnig «eer girren allo onbehandelde planten n.l* «lap
terwijl oen gedoelte van de behandelde planten overeind bleef.

Ha de eerste snee, die bij de behandelde vakjee iets later tf.el den
bij de onbehandelde groeiden «A3» planten sleeht door en stierven af* Sr was
tóen geen verschil meer te Bien tossen de behandelde en de onbehandelds objecten.
Conclusie.
Bet middel F 55 gaf volgens de toegepaste methoden in het begin van de teell
enige groeireoning, die later weer opgeheven werd* Ha de eerste snee stierven
achter alle planten af.
f 3( »ars» meloenen bij Prins, Zavelgrond)&
Onset «a Uitvoering ran de proef *
Ter beschikking stond een platglasrij, gelegen N»Z* Aan de Westkant van
dese rij werden de volgende behandelingen in enkelvoud uitgevoerd«
a 10 enkel« rasen ontsmet met 150 gif1 SS/raam» 10 dagen voor het uitplanten
( behandeld op 23 April).
b

20 enkele ramen ontsmet met H5 gr F 55/raara , 6 dagen voor hst uitplaats«*
( Behandeld op 27 April)«

e 10 raraen bleven bnbohandeld*
Hst middel werd door de grond gewerkt als bij proef 1« De rarien waren
reeds voor de eerste ontsmetting ( op 23 April) op de rij gelegd. Op 3 Mei word
de proef geplant.

Resultaten»

Op 15 Htel vas vrijwel geen verschil te sien tussen de behandelde en de onbe»
handelde planten* Enkele planten van hetmet 150 gr/ram behandelde vakje sag«»)
er iets kleirer uit den de overig® •
Op U Juni groeüehde »et 250 gr/raso behandelde planten forser dan de
planten van dB 'eide andenke objecten* Op 5 Juli groeidende behandelde planten

mg steeds iets forser dan de onbehandelde* De setting van «11e planten was
echter «eer onregelmatig* Half Juli dingen de planten plotseling sterk achteruit
en eind Juli waren alle planten ( mme1 de behandelde als de onbehandelde),
volkomen afgestorven*
Conclusie*
Op dit bedrijf trad volgens de hier toegepaste raethode vrijwel geen groei»
rearming van het gewas op* De behandelde planten groeiden iets forser* Ze ssijn
echter gelijk met de onbehandelde planten vroegtijdig afgestorven*
Proef &( toude meloenen bij C Stotedi.lk

Kleigrond*)

Optes m mt.voera.ng van as proef*
fer beschikking stood een platglasrij waarin de volgende behandelingen in
enkelvoud werden uitgevoerd#
a 5 dubbele rœnen ontsmet set 115 gr F 55/ raam, 1 dag voor het uitplanten
( behandeld op 4 Mei),
b S öubtoele ranen ontsret »et 75 gr F 55 / raam, 1 dag voor het uitplanten
( behandeld op 4 Med.).

4.
e

5 dubi>ele raraen ontsnet met 36 gr f 55 / raar,, 1 dag boor het uitplanten
( behandeld op 4 Hei),

d

5 dubbel© ratsen ontsnet set 38 gr F 55/ raam/? dagen na het uitplanten
( behandeld op 14 Hel).

Tussen Iedere behandelingen blijven 5 dubbele ramen onbehandeld»
Bij %b en c werd het E&ddei in de grond gewerkt als bij proef l»Bij d werfi
het middel gemeld »set aar.d in een kring om de plant gestrooid « ingeharkt.
Op 5 Mei nerd «Ie gehele proef geplant*
Resultaten»
Op 22 Mei was de stand van de planton behandeld met 115 gr/ raan tamelijk
slecht» terwijl het blad vri;j ernstig geel geklensd was.£tand en kleur van
de overig© behandelde objecten w as goed, maar d© onbehandelde planten etonden
er toch het beste bij. Op 19 ?tmi waren all® planten goed aan de groei» Het
met 115 gr/ ram behandeld vakje stond er nog steeds iets aJ.nder bij* liet nat
38 gr/raar. behandelde vakje na het uitplanten stond er he

beste bij» Gedurende

de maand Juli trad geen verandering in de toestand op# Half augustus begonnen
alle planten af te sterven» Hierbij was geen verschil mer te zien tussen dB
onbehandelde vakjes en de voor het uitplanten behandelde objecten» Het net 38gr/
raam behandelde vakje na get uitplanten bleef iets langer goed» Er werden echter
geen vruchten raeer van deso planten gesneden»
Conclusie,
Het raiddel *' 55 onmiddellijk voor het uitplanten toegepast âls grondont»
asettdLnnsisiiddel veroorzaakte bij de gebruikte concentratie's grocdrw4ng
van het geftras» Indien een geringe hœvee3heid ( 38 gr/raam) na hot uitplanten
on és plant werd gestrooid, veroorsaektodit geen gro«Lrenming» Er werd volgené
deae laatste mthode echter evenmin een hogere opbrengst verkregen»
Saaenvatting en eindconclusie%s
Bi het bestrijden van het vroegtijdig afsterven van meloenen m% het
orgffiiisch kwikpreparaat F 55 d»ia»v grondontsnetting werden dit .iaar Wij
praktijkproeven ( totaal U) de volgende methoden toegepast!

1 150 gr/raam, 10 dagen voor het uitplanten •
2 115 gr/raam

6 dagen voor het uitplanten.

3

115 gr/raam

4

75 gr/raam

4 dagen voor het uitplanten*

5

75 gr/raam

2 dagen voor bet uitplanten»

6

75 gr/raan

1 dag voor het uitplanten.

7

75 gr/ram «wdddellijk voor het uitplanten

8

38 gr/raara

1 dag voor het uiiplanten»

9

38 gr/raam

9 dagen na het uitplanten»

1 dag voor het uitplanten»

Bij methode 1 t/m 8 werd volle grond ontsmetting toegepast* J&j methode

9 word hst middel ia eon kring « de niant gestrooid.
Sen nroter tijdsverloop tussen ontsmetten

en plants© verminderde het optreden v«i

grooireiraning« Bij het toepassen van 150 gr/raam 10 dagen voor toet uitplanten trad
n*l* geen groeiresiaing op. Bij 115 gr/ram 6 dagen voor het uitplanten trad ge*
ringo groeiraming opt terwijl bij alle andere methoden ( behalve 9) raser of
mindere groeiraming en geelkleuring van het gewas optraa bij het begin van de teelt. Bij het toepassen van 38 gr/ram na hot uitplanten trad ook gee« groei««»
raing op#
Bij iL le behandelingen herstelde het gewas zich later in het seiMen «sar*
terwijl bovendien van «lis behandelde vakjes wel enkele vruchten raeer pór vakja
geoogst werden dan van de onbehandelde« De oogst van de behandelde vakjes viel ech»
ter mestal enkele dagen later»
Ce behandelde planten bleken echter niet in staat te sijn een tweede snee op
te lever«» en stierven in ds meeste gevallen gelijk af net de onbehandelde
planten» Waarschijnlijk is het voor een groot deel te wijten aan het slechte veer
van desc sotner{ wat over • t algemeen een seer nadelige invloed op de meloenen
teelt heeft gehad) dat de resultaten net het raiddel F $5 aanzienlijk minder waren
dan vorig jaar* Het verdient echter geen aanbeveling de proefnemingen ter be
strijding von het vroegtijdig afsterven van meloenen met dit rdddöl voort te settel
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