Proef 54.4

Doel van de proef.
In aunsluitin_; op de koprotprot:f met plcatuitjea, die uit gevoerd
werd in Juli 1 ~~j 1 ia in 1954 eenzçlfde proef Or~ezet met net dool het
effect van kuna~w atig drogen o~ het koprotperce~~a ~e na te gaan.
Bij do ui tvoorin.!:: von doz.e pz.·oo:t' werd opnieuw de meo.ewe.r·tr..ing
verkre:ou vao1 1 .....tetti 'lier '"ie;yer t \.erkze..=.m t>ij he t I .B. V .T . te Wageningen, van ui-3 ~~ij do drooginstallatie ter oc:Jchik.kin3 kregen.
l. .JZet

.
Ben pt-~rtij plantuitjes, die op het proefve ld VUil het l • .P. \) • geteeld
zijn wer d op 26/7 direct na het optrekken be opoten met een auspensie
van Botrytia al111 •
van do

"O.t oe.:.

.Dix.•ect nu de bespuiting en .ï.lO vocutlö~ be11ariu.; gcduJ:e ndo 5,8,11 ,1b
en 21 dagen wol'den de vol.:;<Hl<lo behondeliu6en uitge voerd:
a) normalo droging 01) het:ï land;
b) drogen door ver1artling bij J5°C met sterke veutilatio !n d.e
drooginatalla.tio van het I.B.v.r.
Bij beide behandelin.;en JJerc.i. e>edoeltoli jk ho·t l ooi' s;ckapt.
led~re

tjes

VUil

beha!1deli.n3 werd uitgevoerd in j-voud nl. aan drie partij -

1, 5 ke;.

UitvoerinG van de proef.
De pl'oo,.E- is uit gevoerd aan een partij plantuitjes d.io oij het
optrekken no~ volkomen goen waren. het oezv1aar Jliex van is gaweest
dat vele uitjes, speciaaL na ~a v~cüti5e bewaring, neer gin~en
uitlopen, hetgeen de proefresultaten minder bett·ou•JJbacr heeft gomaakli .
De objecten rlerden nl . klein doordat de uitbol open ultjes verwijderd
moesten ...orden.

Voor de divorae behUlldelin ftan werden de uitjets in kistjes bewaox·d
en voch.ti:.:o ,;elwuder.~- door plastic hooze.n om de stap~l kl at j es aan te b.r.en
gou.
Op do dato. va..:1 behandeling wez·J.en tegeli jk met de kunntmati ·o droging,ook de overeankomsti~e objecten. op het; land te dt·o e~e.a ,ele gd 1
,:)e deeltolij k n.•... "G ,gadeeltelijk zonderloof.

-226/7 !~handelin;: v~a. de uitjes direct na t1et optrekken.
Uitjes, oelï en zonder .Loof, werden kunstmatig gedroogd gedurende
48 uur bij ;,5°C; windsnelheid was 3,25 m/sec.
De rolt.tleve vocntlg!leid van de lucht lie_p teru:, van 4o)a tot 22~.
~ a afloop van de dro3ing waren de halzen van de uitjes noó niet
volledig 1n6edroogd.
Het vochtverlies bedroeg bij de niet af~estaarte ul~jes gemiddeld
58~; <~e l een bel.lijs hoe y ·oen de plantui'Cjes op~etro!taen v.ar·~;:n.

29/7 Jehandeli.a s vo.n do ui8jeo na ..? da ,en V•Jc.ntl 'je t?ewB:§:+.tt-S•
Kunstmati~e droging vond plaats 3edurande 42 uur bij J~ C; de relatieve vochtigheid ~as 25~; de windsnelneid bedroe~ 3,G~ m/sec.
~ca afloop van de droging waren de nalzcn. van de uitjes nog eni_sszins
vettig.
!Iet voch·tverlles bedroog biJ de ni.;)t af~estaarto uitjes gemiddeld
~

44 .•

3/8 t3ohandeling van de uitjes na 8 dasen
VO '.:ntigo b· wal'Q..ä;;à•
•
Kunotmatit)e dz·or;in.g vond plaats t!;edurenue '1-b uur blj j·,~ C f do rali.l.t.leve voc.ati.;èl.eid ;)edroe?,; 27~, de •. lnd.sn.elheid. j,25 m/see •
.:'e afloop van de droging bleken de halzen van de uitjes nog enie;szlns
vetti~ ; hot peri'Jcèntage 11diknalzantt was vrij groot .

net vocntverlies bedroog bij de nlot afbestoarte uitjes

ge~iddeld ~y% .

6/8 ~ehendeliag van dD uitjes na 11 dae5en ·voc.nti ,e be ~a r ins.
Kunstmatl.-e ó..r'o;,51ng vond vla.ats gedurende 26 uur bij J~ 0c,·r usoenti jds
0
is 1 enter ~odurendo 6 uur de cemperatuur opgelopen to~ l~ C, door
een iefeot in de droo.;installatie.

De relatiove vvchti ~llo !d bedroe3 2Z, , d~ windsnelheid j,2? m/sec.
·'is afloop van de è.rc3i~g waron de halzen van ae u.itjes ,;ued droogt
ui tgezondt".:t'd die van de dikhal zen.
liet v~chtverlies van de niet af~staar"te 1.1\itjes bedroeg gemiddeld 6%.
11/8 .oohand~li.ae; van de uitjes na 16 da,7pn ;xo<.>htige bewari.u$•
Kunetmatló0 drOl;ing; gedurende 23 uur bij 3:? 0; de rela·tieve vocutib-

held bedroeg

2o ~ ,de

windsnelbeid 5,25 m/sec •

.~a de droging waren de halzen "Jan de uitjas vrij fu·oog.
Het vochtverlies van de niet af=sestaarte uitjes oedrue~ ··emid:.lold 67%.
I

..
-316/8 llehandelinr;, van de uitjes na 21

da)~n

vochtil7;e

bevu~ri.rus.

Dij ~5°C; de relatieve
vochtigheid bedroeg 21...,1 de .'7indooelhoid 5,2.; m/see.
Kunstmat169 droging gedurende 241/2 uur
1

Na de droging \'laren de halzen

da uitjes go d d.I·oo 1 het vochtver-

VO-J:l

lies van de niet afJestaart1Uitjea bedroeg ·emi ddold 66 •

Bij alle objecten werden tegelijk met n~t inzetten vDn de kunstmatige
dro~ing , ook de overeonkomsti6e series op het land te dro ~cn gelebd.
Be" rin::; van de bchanctolde u1t.1es.
Alle uitjes zijn, nadat ze droog waren, geplao:tst in de
bewaarplaats mot buitenluchtkoclin~ vun het r.P. o.

n~dappel

Fe~ul tat~n.

De oerste controle op 29/1o en ,?o/1o leverde de volue.ade ren .1taten op:
~arccntases koprot bij verach.l.llende metnoden van dl:·oggn,
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Jedurando •• dagen
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leder -etal is het ~emiddcld~ van 3 parallellen.
Opm. De getallen hebben· t~oon grote betrouwbaarheid Olllde.t de controle

aan te kleine objecten

uitóOVo~rd

coeot worden.

gel

-4De tweede contr ole op 3o;'12 .:.;uf de volgeu:ie

l"'esult e.t~u &

cc.:.'l.lïa ~es koprot bi,j ve .c-4-ehill•müe p.ot~l.·..hltl..:l van cll'~J{~"'-I.l

vochtig

00\IO.U.L'd

gedt~renle •• da~eu

kunst~ dx'otSeu

biJ

)s c

loof gekapt

kun.;tm0 dJ:·o~a.n
ltij 35 c
loof niet 3ek.

drorn op
lan
loof gekapt

drogen op

land

loof niet galt

0

lt-9.8

39.0

34.1

26.?

}

46.9

21.8

35.?

:,)8.2

8

19.1

15.6

Jf-1.9

.:;7.1

11

9.1..

15.1

58.5

J1.2

16

1 ~;?.1

27.2

52.3

35 · 1

21

21 .1

.3o.8

59~ 5

49.7

t..cseb.ou. en we ln de oot-ntc: pla~ta ho t effect van kä!j~;~a~~n:!ro:.;;ea,
zien wij bij do serie , waarbij .b.et loof gekapt is na o en j dagen

een zeer hoog koprotpercentage,
dering van het koprotpercentage
lopen de koprotpercentages weer
~06Cn spoedi~ na het optrekken
bli,jkbaur niet voldoende 1n.
Bij drogen na 8 da2:en droo .&t de

~-.u

na 8 dauon een be langrijke vermin•
en na 11 daJ;en ee.o. lllinimum•. DaaJ.·.ua

op.
heeft weinig succes; de hala drovgt
ha.ls blijkbaar i rl korte t ièJd vol-

doende in om een oclan6rij ~te oaz·ricau.e voe:r .Botrytil:J ell11 te
voro.en. ~~a 11 da ~en is bij de gekapte serles dit $Uasti _;e effect
no"' duidelijker waar te nemen.
Bijde niet gekapte series zijn dezelfde conclusies te trek!~en. ~en dui·
delijke verminder·lng van koprot bij ku.nstmat.l.::; dro,;en .na 8 e.n. 11
dogen.
In hoever;re het feit dat het tninll!lUm. bij de niet e;el{apte serie na
8 dagen ligt,en bij do geka~te na 11 dagon,reeel ia, is niet oe~end .
Opmerkelijk i s eveneens dat bij de dro.;sin.,~en na 11 ,1 c e.1 21 dagen,
het k oprotperce.o.ta ! e bij de niet ;;e.rct.tpte sori~s 11oge.r is dan bij
de l&kapte. Ae.n~ezien. cl.e betrou·hba.arheid van deze proef niet ;y:oot
üJ, ltll.Ullen VJe dit verschiJnsel .niet als reeel besc.hou:,cu, .hoewel
dit ook het vo~l~ jaar viel waar te nemen.

- 5De uitjes die op het land g~~droo_,;d Z~Jn, vertonen aanzienlijk meer
koprot dan de overeenkomstige series, die kunstmatig gedroogd zijn,
mits de kunstmatige droging goed verlopen is.
Ffet blijkt dat afstaarten in het algemeen een hoger koprotpercentage ten gevolge heeft dan niet afstaarten; dit is t e verklaren
uit de infe ctiekans voor Botrytis allii, die, vooral bij een
langzaam verlopende droging op het land, bij gekapte series groter
is dan bij niet gekapte series.
De uitjes zijn opgetrokken, toen het loof no g volkomen groen wa s
en er van natuurlijk afsterving nog geen sprake was. In 1953
werden de uitjes ook v:bij groen opgetr·okken, maar het loof was
toch aan het afsterven.
Evenals vorig jaar(proef 53.16) werd het meeste succes geboekt
bij kunstmatig drogen na 8-11 dagen, al dienen ·"e er ons van bewust
te zijn dat een koprotpercentage van ·14-151o nog vrij hoo g is.
Vergel eken met de overeenkomstige series op he tJ la1.1.d gedroogd,
'.t
is het koprotp ercentage tot 1/2 ~ 1/3 gereduceerd.

Conclusies:
De resultaten van de proef duiden opni euw op een gunstig effect
van kunstmatig drogen bij d~estrijding van koprot . De droging
beantwoord·tï het best aan haar doel, i ndien zij ui te;evoerd wordt
8-11 dagen na het optrekken.
Ervaringen van dit jaar doen vermoeden dat het o~ trekstadium van
groot belang is.
De proeven die ·tot nu toe uitgevoerd zijn, Z ~J n vrij wel steeds genomen
met u i en, waarvan hetloof bij het optrekken nog gedeeltelijk groen
was.

