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Jaarverslag 1957

Op25augustus1957overleeddevoorzittervanhetbestuur
Ir. C.vanderGiessen.Het totstandkomenvanhetCentrum voor
Plantenfysiologisch Onderzoekwasvooreen"belangrijkdeel zijnwerk.
Doorzijnervaringkendehijdebetekenisvanwetenschappelijkonderzoekvoordelandbouw,doorzijngrote intelligentie engevoel voor
menselijkewaardenwashijeenvoorzitter,dienodegemistwordten
wiensverliesdiepwordtbetreurd.

Inleiding.
Het jaar 1957isvanbijzonderebetekenisgeweestvoorhet Centrum
voorPlantenfysiologisch Onderzoek door tweegebeurtenissen,diede
werkzaamheden in tegengestelde zinzullenbeïnvloeden.De eerstevandeze
gebeurtenissen ishetvrijwelgereedkomenvaneengebouw,datgelegenheid
biedt tothetdoenvanonderzoek, enwaarookdeadministratiegevestigd
kanworden.Datditgebouw tot standkonkomen istedankenaanhetfeit,
datdeLandbouworganisatie T.N.O.directnadeoprichting vanhet Centrum
eenbedraghiervoorbeschikbaar stelde endatopdeRijksbegrotingvan
1957eengelijkbedragwerduitgetrokken.Hetgebouwvanhet Centrum is
zo eenvoudig enzokleinmogelijk gehouden.Het isechtergeen semi-permanentgebouw enhet zalinde toekomst steedseendeelvanhuisvesting
vanhet Centrumkunnenvormen.Hetbiedtgelegenheid tothetkwekenvan
materiaal vooronderzoek, entothetdoenvan chemisch-physiologische
onderzoekingen.Tothetdoenvanproevenoverdegroeivanplantenleent
het zichniet,daarhiervoorruimtenmetregelbare temperatuur,licht
envochtigheid vereistworden.Daaruiteraard demeesteproblemenvan
delandbouwbetrekking hebben op eenresultaat vandegroei,n.1.de
opbrengst,blijft eenzo spoedigmogelijkgereedkomenvan een tweede
gebouwnoodzakelijk.
Een tweedegebeurtenis,diedewerkzaamheden vanhetCentrum sterk
heeftbeïnvloed endieditin1958innog sterkeremate zaldoenisde
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"bestedingsbeperking.Opde"begrotingvan1957vanhet Centrum voor
Plantenfysiologisch Onderzoekvaaren10personenopgebracht.Ditwerdgeacht eenminimum tezijn,waarbeneden efficientwerknietmeermogelijk
is. Tengevolge vandebestedingsbeperking werdhetpersoneel voor1957
en1958echter tot8man teruggebracht.
Hetresultaat hiervan is,dathetwerk inernstigemate stagneert.
Hetverlagenvaneenpersoneelsformatie met 2manlijkt eenonschuldige
bezuiniging, dochalsdezeformatie totaal slechts 10personentelt,
betekentheteenverminderingmet 20fo.Tengevolgehiervanwordthet
overige personeel belastmetwerkzaamheden, dienormaliter niet totzijn
taakzoudenbehoren« Vooral treftdithierdedirekteur,aanwiehierdoor
de tijd ende energieontbrekenvoor zaken,diehijwel totzijntaak
rekent.
Eenbelangrijke,zoniet debelangrijkste,functievanhet Centrum,
n.1.de coördinatie vandeplantenfysiologie enhet landbouwkundig
onderzoekkomtnuonvoldoende totontwikkeling.De landbouwkanmeer
profiteren vanderesultaten endemethodenvandeplantenfysiologie,
dannuhetgeval is.Dezeresultaten enmethoden zijnechterveelal,
indevormwaarin zezijnmedegedeeld, nietdirectbruikbaar voorlandbouwkundige toepassing.Hetvereistsnoizijdsonderzoek,anderzijdsoverleg om totdeze toepassing tekomen.Overleg vindtplaats in talrijke
besprekingen, zowelmetafzonderlijkepersonen alsincommissies..Het
vraagt somsgeduld, somsoverredingskracht ensteedsvereisthetveel
tijd.Deze tijd ontbreekt door de tekleinepersoneelsformatie.Hierdoor
kanhet Centrum zijn coördinerende functienietvoldoendeontwikkelen.
Datditzoisineen tijd,waarinhetland-entuinbouwkundig onderzoek
steedsmeerneigtnaarde toepassingvan,veelalkostbare enmoeilijke,
plantenfysiologische methodiek maaktdegevolgen vandezebestedingsbeperkingbedenkelijkerdan zeophet eerstegezicht schijnen tezijn.

Bestuur.
Ir.G.Wansink,Secretaris vandeNationale RaadvoorLandbouwkundig
Onderzoek T.N.O.,voorzitter.
Dr.Ir.G.deBakker,Inspecteurvanhet Tuinbouwkundig Onderzoek,
Ministerie vanLandbouw,VisserijenVoedselvoorziening,
denHaag,secretaris.
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Ir.P.A.denEngelse,Inspecteur vanhetLandbouwkundig Onderzoek,
Ministerie vanLandbouw,VisserijenVoedselvoorziening, denHaag.
Ir.J.Wind,DirekteurvanhetInstituutvoorBiologisch enScheikundig
Onderzoek vanLandbouwgewassen,?7ageningen.
Ir.?/.vanSoest,Direkteur vanhetProefstation voordeGroenten-en
Fruitteelt onderGlas,Naaldwijk.
Adviserend lid
Prof.Dr.V.J.Koningsberger,Hoogleraar indeAlgemenePlantkunde,Utrecht.

Personeel.
Direkteurs Dr.M.H.vanRaalte
Onderzoekers?Dr.J.vanDie
Dr,H.C.M.de Stigter
Analysten;

Mej.M.deBruin
Mevr.J.P.M.M.Sparenburg-Oomens.

TuinmanAs

G.vanLaar.

Steno-typisteJ Mej.L.vanWijk.

Huisvesting.
Injanuarivanhetverslagjaarwerd eenbegingemaaktmetdebouw
vanhet indeinleidinggenoemde laboratorium. 1november 1957waren
2kamers zogoedalsbewoonbaar^ dezewerden opdiedatumdoorde
direkteur ende steno-typistebetrokken.
BegindecemberverhuisdenDr.vanDie endeanalysteMej.deBruin
vandePlantenziektenkundige Dienst,waar zijgastvrijheid genoten,naar
hetnieuwegebouw.
Nog steedsisdeinstallatie vanditlaatstenietgeheelgereed,
docherbestaatgegrondehoop,datdeze eindfebruarivoltooid zalzijn.
Debeschikbare bouwsombleek toereikendvoordebouwvan tweekassen,
inplaatsvan slechtseenkas,voorhetopkwekenvanplantenmateriaal.
Het isnietzekerofhetmogelijk zalzijnooknog eenklein fietsenhok
met annexeenschuurtjevoorhetopbergenvantuingereedschap tezetten.
HetplanvoorhetnieuwegebouwisgemaaktdoorBouwkundigIngenieursbureauBeltman teEnschede,hetplanvoordekassenendeinstallatie'sdoorhetInstituut voorTuinbouwtechniek teWageningen.

-4DeafdelingBouwzakenvande CentraleOrganisatie T.1\T.0.controleerde
deontwerpen.Deuitvoeringgeschiedde doordeFirmavanSchuylenborgh
enZn.endoordefirmaZeegers,beiden teYJageningen.

Meubi1aiij_Bibliotheek enApparatuur.
Voorhetnieuwegebouwwerden denodigemeubelsaangeschaft.
Hetboekenbezitwerduitgebreid eneenabonnementwerdgenomen ophet
tijdschrift "PhysiologiaPlantarum".Dedirekteurplaatstehet "Journal
ofL;:pjrimentalBotany",waarophijgeabonneerd is,indebibliotheek*
Tanvele instellingen voorlandbouwkundig onderzoek werdenverslagen en
publikatiesontvangen.
Met dankbaarheidmoetgewaggemaaktworden vande schenking door
professorWellensiekvan een complete seriepublikatiesvanhetLaboratoriumvoorTuinbouwplantenteelt.
Dekantoorinventariswerduitgebreidmet eenkleine schrijfmachine.
Belangrijke apparaten,diewerdenaangeschaft,zijns eenpH-electrometer, eenkleine installatie voorionen-uitwisseling, een tweedebroedstoof,eendroogstoof, eenijskast,eengeleidbaarheidsmeter, eenthermograaf, eenhygrograaf, eenbrugvanWheatstone, eenrichtingsvrijelichtmetervolgensvanderScheer-Wassink, eenSharpless centrifuge, eenkleine
Homef centrifuge,eentoestel voorpapierelektroforese,apparatuurvoor
papierchromatografie,eenrekenmachine,eengrote autoclaaf enenige electrische schakelklokken.

Buitenlandse reizen.
Dr.vanDie enDr.vanKaaltewoondenvan4-9 aprildevergadering van
deSociety forexperimentalBiology te Cambridge bij. Ookwerden tijdens
dezereisenigeproefstationsteCambridgeenhetproefstation teEothamstedbezocht.
Dr.vanEaaltebezocht op 7meihetnegendeJaarlijkse Symposium over
Phytopharmacie inGent.
Samenwerking net?nder^ ±r.steIJingen.
Inde eerste twee jaarvenhetbestaanvanhet CentrumvoorPlantenfysiologisuh Onderzoekgenotendemedewerkersgastvrijheid vanandereinstellingen 1 i"TokeningenoLetgrote dankbaarheid dienthiervermeld tewordendehulp,,die opdezewijzewerdverleend doordeDirekteurvande
PlantenziektenkundigeDienst,deLandbouwhogeschool endehoogleraren-
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direkteurvanhetLaboratorium voorPhytopathologie envanhetLaboratoriumvoor Tuinbouwplantenteelt endoordedirekteur vanhet Instituut
voorPlantenziektenkundig Onderzoek» Tijdenshetverblijfvan deonderzoekersvanhet Centrumbijdegenoemde instellingenTi/erktenzijaan
problemen,dieookvoordegastheer vanbelangwaren.
Nadeverhuizingwerdhetonderzoek ongewijzigd voortgezet ende
samenwerking diegegroeid isblijftvanzelfsprekendbestaan.
Dedirekteurnamdeel aandewerkbesprekingen vandeWerkgroep voor
Inwendige TherapiebijPlanten,aanvergaderingen vandeCommissievan
Beheer envandeTechnischeAdviescommissie vandeWerkgroep Plantenteelt
zonderAarde,vande Commissie voorFundamenteel Plantenfysiologisch
OnderzoekvandeKoninklijkeNederlandseAkademievanWetenschappen en
vandeWerkgroepNachtvorst.
Met debotanische laboratoriavandeUniversiteitenvan Groningen
enUtrechtwerd regelmatig overleggepleegd, speciaal overhetwerkvan
dezeinstellingen datdoordeNationale RaadvoorLandbouwkundig Onderzoekwordtgesubsidieerd.
Voorhetproefstation voorde Groenten-enFruitteelt onderGlas
teNaaldwijkwerd eenkryoskopische bepalingsmethode vande concentratie
vanplantensappenuitgewerkt.AandeEijkstuinbouwconsulent teGeldermalsenwerd, tezamenmetProf.Dr.S.J.Wellensiek,adviesgegevenvoor
eenproef terbepaling vandeinvloedvande temperatuurindewinter
opdeopbrengstvanaardbeien onderplatglas.AandeProeftuin te
Zaltbommelwerd adviesgegeven overdebouwvan eenkasvoorproeven
bijregelbare lage temperaturen.AandeEijkstuinbouwconsulentte
Kesterenwerdadviesgegeven overdemeestgeschikte dag-ennachttemperaturen vooraardbeien inkassen.
AandeDirektievandeTuinbouwwerd eenrapportuitgebracht over
demogelijkegevolgen vandeaanwezigheid indeluchtvanrook ennevels
vanindustriëleherkomst voordeopbrengst van tuinbouwgewassen.
Hetkontaktmetfysiologenwerkzaam aandeWageningse instellingen
was inhoofdzaak incidenteel.Eenenkelebijeenkomstwerdgehouden over
deproblemenvande toepassing vanbestrijdingsmiddelen.Hiervoorwas
grotebelangstelling.Hetlijktgewenstmeervandergelijkebijeenkomsten
tehouden,zijhet opietwatanderewijze.Zoalsindeinleiding vermeld
is,maakt tekortaanpersoneel hetvoordedirekteurvoorlopiguiterst
moeilijk hieraandenodigeaandacht tebesteden.
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Dedirekteurwoondealsgast eenstaf
"besprekingvanhetInstituut
voorBiologisch enScheikundig Onderzoek vanLandbouwgewassen "bij,waar
"belangrijkeervaringenmetdeconstructievankamersvankonstante
klimaatomstandigheden werdenmedegedeeld«

Onderzoek
Invloed vandetoestandvandeplant ophetbinnendringen
vanbestrijdingsmiddelen. (Dr.J.vanDie).

Hetafgelopen jaarwerdhetonderzoeknaarmogelijke schadelijke
gevolgenvanbestrijdingsmiddelenvoordeplantvoortgezet.Verschillendelijnenvanonderzoek zijngevolgds
1.Deopnamevanhetmiddel,speciaaldoorhetblad.
2.Het transport ervannaarelders.
3.Deafbraakvanhetmiddel indeplant.
4.De chemisch-physiologische verschijnselendiedirect ofindirect ten
grondslag liggenaandeveroorzaakte schade.
5»Hetaanbrengen vanverbeteringen envereenvoudigingen indeanalyse
methodiek.
6.Onderzoeknaar enkele chemische eigenschappenvanhet voornaamste
gebruikte insecticidei.v.m.hetgrotebelanghiervanvoorhetonderzoek.

1.Deopnamevan "Dipterex"doorbladeren.
Totdusver zijndevolgende "wetmatigheden"vastgesteld? Afgeplukte
bladeren,dieinhetdonker,bij23°C enbij100$ relatieve vochtigheid
in contactgebracht zijnmet 5druppelsvanieder8mm 0,1?oDipterexin
water,namenhieruitgedurende 24uurtussen0,1 en0,8^Dipterexop.
Gedurende deeerste 5urennam deopgenomenhoeveelheidmetde tijdtoe,
daarnableef zeongeveerconstant.Onbekend isinhoeverrehier sprake
isvaneenadsorptievandedipterex aandecuticula,diezichlangzaam
instelt,ofookvaneenwerkelijk penetreren inde epidermis.Daarmet
afgepluktebladerengewerktwerd,was enig transportvanhetmiddelniet
teverwachten.Gevondenwerddat slechtshetgebied direct onderdeaangebrachte 5druppelsdipterexbevatte.Boven enonderzijde vandebladerengedroegen zichgelijk.Ondanksdezeergrote spreidinginderesultatenwaren eraanwijzingen dat spinazie ensnijbietbladerenDipterexhet

-7sterkstadsorbeerden,komkommer cotylenminder,ZeTorinaenSaxifraga
"bladerenhetminst.
Nochhet toevoegenvan 1%glycerol,noch datvan0,1%Tween20had
merkbare vermeerdering inadsorptie totgevolg»
Eennadeel vandegevolgdewerkwijzewasdathet"bevochtigdeoppervlakperblad onbekend is.Erisgeen enkelegarantie dat5druppelsbij
verschillende bladerengelijke oppervlakkenbevochtigen.Getracht ismet
bekendebevochtigde oppervlakken tewerken dooropbladeren "vijvertjes"
vanDipterex oplossing aan tebrengen,dienadeproefperiode -zoals
gebruikelijk -zorgvuldig afgevi/assenwerden.Daarnawerduithetvijver
areaalmet eenkurkboor eenponsuithetbladgenomen.Dehoeveelheid
dipterexperponskanbeschouwd worden tezijnopgenomen doorhethomogeennevochtigde oppervlakvandiepons,datbekendis.
Helaaswasde spreiding inproefresultaten dusdanig datvoortzetting
vandezewerkwijze weinig zinhad.Wormaalwas,bijeenproef in5~voud,
een spreiding tussenbv.20en ^00. Hetmerkwaardigebijalleopnameproevenwasdat steedsineenproefreeks "uitvallers"optraden.Dezewarengekenmerkt doorof eennagenoeggeheel afwezig zijnvanaantoonbaar
dipterex ofdoor eenonmeetbaargrotehoeveelheid daarvan.Inhetlaatste
gevalkanaaneenbeschadiging vandecuticulagedachtworden.Neemtmen
dit echteraan,daniseenafwezigheid vaniederebeschadiging delogische
verklaring voor dipterexafwezigheid inhetblad. Opnamedoorde cuticula
zoudan eenfunctie zijnvandematewaarin inde cuticulagroeven ofsubmicroscopische scheurtjesaanwezigzijn.
Speciaal de "uitvallers"indeproefreeksen leidden tothet stellen
vandevolgendevragens
1.Zijndecuticulaevanbladerendieonder ideaal constante omstandighedenvanplantenvangelijke leeftijden e.d. afkomstig zijn,vaneen
gelijk structueelpatroon of zijnhierinvanplaats totplaatsverschillen,zondervoorspelbare regelmaat?
2.Isdegevonden resultaten-spreiding eengevolg vanonvoldoendegecontroleerde omstandigheden tijdensdegroeivanbladeren,waardoorgelijk
uitziendebladeren eenongelijke cuticula structuurkunnenhebben?
Momenteel isbeantwoording vandezevragennognietmogelijk.
Vanbelang lijken devolgendepuntens
1.Bladerenzijninstaatuit sterkverdundewaterige oplossingenvaneen
"vreemde" stof,deze stofminofmeer irreversibel tebinden.Hoewelde

geadsorbeerde hoeveelheden slechts ca0,5/*"bedragenvandeopde"bladerenaanwezige oplossing,zijndezebijsterkgiftige stoffenals
organischephosphorbevattende insecticiden.,vanniet teonderschatten
"belang.Dit doordat zekunnen optredenals
a. "Nietafwasbaar"residue (groenten enfruit,vergiftiging vanconsument).
b.Eennoodzakelijk voorstadium vooreenwerkelijke opname doorde
plant,eventueelgevolgd door eentransportnaarandere delenvan
deplant.Hetlijktnietwaarschijnlijkdat'algemeengeldigewetmatigheden voorde
matevanadsorptie vanbestrijdingsmiddelendoorbladerenkunnenworden
opgesteld.Hiervoor zijner teveelfactoren diebijditprocesvaninvloed zijnendievangeval totgevalkunnenvarieeren.
Enigehiervanzijns
1.De samenstelling vandewaslaag vandecuticula.Deze isbijverschillendeplantensoorten niethetzelfde.Zevarieertverdermetdeleeftijdvandebladeren.
2.Destructuur vandecuticula.Dezevarieert alnaardeleeftijdvanhet
blad enmet de cultuuromstandigheden.
3-Dephysische eigenschappen vanhetinsecticide.Deze zijnbekend.Maar
ditisniethetgevalmetdeverdelingscoëfficientwaters wasbestanddelen.
4.Dematewaarinhet epidermiscelwand -cuticula complexgeimbibeerd is
metwater.Theoretischgezienmoet eensterkeimbibitiemetwaterde
penetratie vanpolaire verbindingenbevorderen.

Momenteel lijkthetnietverantwoord om tetrachtenvoor éénbepaalde
plantenvoor éénbepaaldbestrijdingsmiddel,deopnamedoorde cuticula
doordirectebepalingen teonderzoeken,daarditgezien de variabiliteit
zeer tijdrovendwerkisenbovendien deresultaten vanditonderzoek
stellighunwaardeverliezen indien zemoetenworden toegepast opandere
planten enanderebestrijdingsmiddelen.Praktischer lijkthetna tegaan
hoe eenmaal inhetbladbinnengedrongen bestrijdingsmiddelen verderverwerktworden,getransporteerd worden enhetmetabolisme vandeplantencellenzodanigkunnenbeinvloeden datbeschadigingen hetgevolgkunnen
zijn»

-92.Het transportvanbestrijdingsmiddelen vanuithetbladnaarandere
delenvandeplant»
In samenwerking metdeP.D.werd enigonderzoekverrichtnaareventueelvoorkomen vanaanhetblad toegediend insecticide inhetphloeem
exudaatvankomkommerstengels.
Komkommerbladeren werdengedoopt inoplossingen vanDDVP,R6199enSystox
vanverschillende concentraties (tot100xde concentratie die inde
praktijkgebruikt wordt).
Geenvandeze stoffenwasinhetphloeem exudaataantoonbaarmetbehulp
vande Cholinesterase bepalingsmethode.Proevenwerdengenomenna 7j24?
48, en72uur.Erwasbijgevolg inhetphloeem exudaatminder dan 0,02
tot0,4 d.p.m.bestrijdingsmiddel aanwezig.

3•Deafbraakvanbestrijdingsmiddelenindeplant.
VoorDipterexkonwaarschijnlijkwordengemaakt datdeafbraakin
deplant eenfunctie isvande0H-ionen concentratie.VoorDDVPwerdeen
snellerverdwijnenuitbladerengeconstateerd dan teverklaren ismeteen
hydrolyse door0H-ionen.Deze stof isechtervluchtig enkanwaarschijnlijk tijdensdeproevenuithetbladverdwijnen doorverdamping.

4•Dephysisch-chemische achtergrond vandeveroorzaakte schade.
Diverse organische-phosphorbevattende insecticiden zijnkrachtige
remmersvanesterasen (Cholinesterase bv.)..Zijzijninverscheidene
gevallen remmersvaneiwit splitsende enzymen.Verwachtkanwordendat
indeplantencel dergelijke insecticiden vaninvloed zijnopheteiwitenaminozuurmetabolisme.Enig onderzoek isdaarom verrichtnaar demogelijkheden omveranderingen inhetaminozuurmetabolismebijkomkommerplantentekunnenvolgen.

5•Hetaanbrengenvanvereenvoudigingen indeanalysemethodiek.
Voorde extractie vanwateroplosbare stoffenuitbladeren iseen
persapparaatjeontworpenwaarbijmet zeerweinig waterkwantitatieve extractie-opbrengsten verkregenkunnenworden,zonderdatvetoplosbare
pigmenten of eiwitten eveneensgeisoleerdworden.
Eenpublicatie overdezemethode isinvoorbereiding.
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6.Onderzoeknaar enige chemische eigenschappen vanDipterex.
Opgrondvan eenaantalproeven lijkthetnagenoeg zekerdatDipterex zelf geen Cholinesterase remmendewerkingbezit,dochdeze inalkalischeoplossingverkrijgtdoordathet inmeer ofminderematewordtomgezet inDDVP.Deresultatenvanditonderzoek zijninhetafgelopen jaar
gepubliceerd.

Derelatie tussen ent enonderstam» (Dr.H.C.M.de Stigter).
"I•Proevenmet tomatenplanten.
De tomaatheeft inhetWestlandveellastvan "kurkwortel".Inhet
hetProefstation teNaaldwijk trachtmendezeziekte tevoorkomen
doorde jongeplantjes teenten op eenonderstam,welkeresistentis
tegendieziekte.Wanneermenalsonderstam dewilde Lycopersicum
hirsutumkiest ontstaatvaak eenzgn.entchlorose.Dezedoetzich
meestal voornadevruchtzetting enwordt zeerhevig omstreekshet
rijpenvande eerstevruchten,waardoor een sterkeproduktieverminderingkan ontstaan.Dezeverschijnselenlijkenveel opdievanmagnesiumgebrek.
De entchlorose treedtnietopna entenvan tomaat opdeF-jvantomaatxLycopersicum hirsutum.Dezebastaard vertoont eenheterosis
effect,datzicho.m.uit in eenzwaarwortelstelsel.
Deoorzaakvandeentchlorose dieoptreedtna entenopL.hirsutum
werdnuinde eersteplaatsgezocht ineen tegeringe ontwikkeling van
hetwortelstelsel.Tot toetsingvandezehypothesewerdendevolgende
oriënterendeproevengenomen.

1.1.Steriele cultuurvantomaatwortels.
Debovengenoemde sterkewortelontwikkeling vandeF-jtomaatxL.
hirsutum doetdevraagrijzen ofdemeerderegroeikracht indewortels
zelfligtdanweluitsluitend optreedtinwisselwerkingmetdebovengrondse delen.Dit zoukunnenwordennagegaanmetbehulp vande cultuurinvitro vangeïsoleerdewortelsvande tomaat enerzijds envan
deF-]anderzijds.(Uitdeliteratuur iseengevalbekendvanheterosisgroeivangeïsoleerdewortels,nl.vandeF..tomaatxL.pimpinellifoliums Bobbins,Amer.J.Bot. 28, 1941s 216-225).
Hetwerk isnietverdergekomen dan eenoriënterend experimenteren
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met technieken envoedingsbodems,aandehand vanliteratuurgegevens.
Bijhetnawerkenvan "beproefdemethoden"waren deeigen resultaten
totdusver zeerwisselvallig.Gevrerktwerd steedsmetworteltoppenvan
jonge zaailingen; dedoor sommigeauteursgerapporteerde zeergoede
groeiresultaten zijnverkregenmetgeselecteerdeklonen.

1.2.Enting vanbloemtrossen.
Uit deliteratuur (zieProc.14th Int.Hort.Congress)isbekend,dat
dewortelgroei vande tomaat sterk samenhangtmethetgroeistadium
vandegeheleplants aanvankelijk steeds stijgend,neemtdewortelgroeiplotseling afbijhetbeginvandevruchtzetting,ompasweerte
stijgennadatdemeeste vruchtengeoogstzijn.
Dezegegevens zijnverkregenmetnormaalgeteeldeplanten.Intussen
zouhetplezierig zijn,experimenteel indenormalegangvan zakente
kunneningrijpen.Juist inverbandmetdebekende sterke onderlinge
beïnvloedingvandevegetatievegroei endevruchtzetting en-groei
bijde tomaat,kwam daarom degedachte op,bloemtrossenvanoude
planten over teentenop jongeplantenvóórhetuitgroeien vanhun
eigenbloemtrossen,dusineenvoordeplant tevroeg stadium.Ditom
tezien "wiehet zouwinnen"s deopgeënte,intussen reeds zettende
vruchten,ófde eigen eerstebloemtros,enomverder eventueeloptredendeverschijnselenwaar tenemen.
Enige techniekenwerden beproefd.
Tenslotte luktehet jongeplantenmet eenopgeëntebloemtros teverkrijgen,zonderdat tijdenshetvergroeien deontwikkeling vanbloemen
envruchten stilstond.Als controle diendenplantjesvangelijkeleeftijd,dieopdezelfdemanierbehandeldwaren,zonderdat ereentros
opgeëntwas.Deze ontwikkelden duslater eigenbloemtrossen.
Deresultaten tekenden zichal spoedig afsdegeënteplanten,hoewelbijhetbegin ietsforser dande controles,bleven zichtbaarachter
inhungroei,terwijl dereedsaangelegde eigen eerste trosnietuitgroeide,ofhoogstens eenenkelverlaatbloemetjekreeg.
Hierdoorhaddenbijdeoogstdegeënteplantenveelminderrijpe
vruchten,welkehoofdzakelijkvandeopgeënte trosstamden.Hetgemiddeldegewichtvandezevruchtenwasongeveerhetzelfde alsbijdecontroles.Hetaantalbijdeoogstnoggroenevruchten,aanlaterontwikkelde trossen,verschildenietveel,maarhiervanwashetgemiddeld
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gewicht"bijde controleplanten ongeveer 50/fchoger.

1.3«Entingvan tomaatopLycopersicum hirsutum enopF...
Indezeproefvrerdbij eendeelvandeplantennaasthetwortelstelselvandeonderstam ookdatvande entaandeplantgelaten,omnate
gaanofhierdoor ent-chlorosekanwordenvoorkomen. (Hiertoemoestin
plaatsvan spleet-enting,eenafzoogentingworden toegepast).
Dezeproevengaven echtergeenresultaten omdat zich"bijgeen enkel
object entchlorose voordeed.
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