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Toepassing vanAlar opjonge appel- en perebomen
De groeiregulator Alar (N-dimethylaminobarnsteenzuur) waarvan de groeiremmende eigenschappen
sinds 1962 bekend zijn, werd vanaf 1964 in een reeks
praktijkproeven op bruikbaarheid in de fruitteelt onderzocht.
Afremmen van de scheutgroei kan van belang zijn
omdat sterke groei onvoldoende vruchtbaarheid mee
zou brengen. Sterke groei zou namelijk de vorming
van gemengde knoppen nadelig beïnvloeden (bij voorbeeld bij jonge bomen) en zou de junirui van de
vruchten in de hand werken.
De bloemknopvorming treedt bij jonge bomen van bepaalde rassen laat in, waardoor de niet-produktieve
beginperiode zeer lang kan zijn. Bij Beurré Hardy bij
voorbeeld kan het vijf jaar duren voordat er bloei
optreedt. Bij andere rassen is dit niet zo extreem,
maar een verrijking van de bloei in de eerste jaren zou
toch welkom zijn. Bekend is dat de vorming van gemengde knoppen verband houdt met de mate van
groei. Bij minder scheutgroei dooreen eerder afsluiten
van de groei is er een betere bloemknopvorming [17].
De verwachting was dan ook dat remming van de
groei door middel van Alar de bloemknopvorming aan
jonge bomen zou stimuleren.
De bloemknopvorming kan ook bij oudere bomen wel
te wensen overlaten, zoals in het draagjaar van zogenaamde beurtjarige rassen (Benoni). Hiervan is echter
niet de scheutgroei oorzaak, maar de vruchtdracht [8,
12]. Het is dus twijfelachtig of Alar in dat geval de
bloemknopvorming kan verbeteren,tenzij er een directe bevorderende invloed van het middel bestaat. Dit
laatste wordt door Batjer en medewerkers wel vermoed [2].
De junirui is bij bepaalde belangrijke rassen (Cox's

Orange Pippin, Doyenné du Comice) dikwijls zo sterk
dat na de rui onvoldoende vruchten overblijven. Naast
te weinig of geen zaden in de jonge vrucht, bij voorbeeld door zaadabortie, wordt deze rui ook toegeschreven aan concurrerende scheutgroei [1]. Afremmen van deze groei zou daarom mogelijk de rui kunnen verminderen.
Hoewel de groeiremming op zichzelf niet het belangrijkste aspect is van toepassing van Alar in de fruitteelt, maar de verschijnselen bloemknopvorming en
junirui die mede door de groei worden beïnvloed,
wordt toch eerst de groeiremming behandeld om een
indruk te geven van de werking van het middel.
Omdat verschillende formuleringen van Alar zijn
gebruikt (50% en 8 5 % spuitpoeder en 5 % spuitvloeistof), wordt in het navolgende steeds de concentratie
werkzame stof vermeld.
Het begrip 'vruchten per honderd bloemtrossen' is
steeds berekend uit het aantal vruchten en het aantal
bloemtrossen geteld van hele bomen. De gemiddelde
scheutlengte is evenzo berekend uit het aantal scheuten en de lengte daarvan bepaald over de gehele
boom.
Tot slot van deze inleiding kan vermeld worden dat
een toelating voor het gebruik van Alar op jonge niet
vruchtdragende bomen in april 1967 is afgekomen.
Invloed van Alar op de scheutgroei
Het meest doeltreffend bleek de scheutgroei te worden afgeremd door toepassingen in de periode vanaf
de bloei tot ongeveer vier weken daarna; dus in de
periode waarin de scheutgroei het sterkst is. Bespuitingen vóór de bloei en bij sommige rassen tijdens de
bloei, hadden minder resultaat omdat nog te weinig
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blad voor voldoende opname van het middel aanwe- was door deze toepassingen respectievelijk 0 % ,
18%, 2 5 % en 3 4 % .
zig was. Dit bleek duidelijk uit een proef op Doyenné
Later dan ongeveer vier weken na de bloei werd het
du Comice waarin 0,25% Alar werd toegepast op vier
effect op de groei minder. Een groot deel van de groei
tijdstippen namelijk: laat groene knopstadium, bloei,
direct na de bloei en twee weken na de bloei. De
is dan immers reeds verwezenlijkt.
procentuele afname van de gemiddelde scheutlengte
In de periode vanaf de bloei tot vier weken daarna was

Afb. 1. Éénjarige tak van Cox's Orange Pippin op M II; links van een boom die op 24 mei 1965was bespoten met0,25°/o
Alar (let op de korte internodiën); rechts: vergelijkbare tak van een onbehandelde boom.Gefotografeerd in dec.1965.
Fig. I.One year old branch of Cox's OrangePippin on M II; lelt: tree sprayed on 24 May 1965 with 0,25°/o Alar (notice
short internodes), right: comparable branch ot untreated tree. Photographed December 1965.
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Onbehandelj

Afb. 2. Groeiremming en vorming van minder bladeren als gevolg van drie bespuitingen met 0,50% Alar, vier, zes en
acht weken nadevolle bloei.Hetgroeipunt bevondzichtentijde vandeeerste bespuiting op de plaats van het scheutmerk.
Rechts onbehandeld.
Fig.2. Influence on shoot growth and numberof leaves after three applications of0,50 °/oAlar,four,six andeightweeks
after full bloom. At the time of the first spray the growing point was on the place of the mark (right: shoot from an
untreatedtree).

de remming door Alar het sterkst twee tot vier weken
na de bloei (tabel 1).
De groeiremming uitte zich het best in de scheutlengte. De geringere scheutlengte ontstond door kortere
internodiën (afb. 1); maar schijnt ook een gevolg te
zijn van langzamer groei [18].Bij hogere concentraties
mogelijk ook door een eerder afsluiten van de groei
[2].
Het aantal bladeren dat na bespuiting werd gevormd,

was lang niet in die mate beïnvloed als de groei. Bij
hoge concentraties en herhaalde toepassing werden
echter ook duidelijk minder bladeren gevormd (afb.2).
Dat de invloed van Alar op de lengte van de internodiën groter is dan op de vorming van bladeren wijst er
misschien op dat de celstrekking meer wordt beïnvloed dan de celdeling.
Het aantal langloten ( > 10 cm) nam na Alar-behande-
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Tabel 1. Invloed van het tijdstip van toepassing van Alar op de groei
Behandeling
Treatment

Datum van toepassing 1965
Dare of application 1965

Onbehandeld / untreated
0,25% resp. 0,20%
0,25% resp. 0,20%
0,25% resp. 0,20%

11 resp. 13/5
20 resp. 25/5
1 resp. 9/6

Table 1. Influence of time of application of Alar on

vijfjarige / five year old
Doyenné du Comice
Tydeman's Early M IX
Gemiddelde scheutlengte (cm) / mean shoot length (cm)
54
42
37
34

66
54
49
43
shootgrowth

Tabel 2. Invloed van Alar op het aantal langloten en kortloten bij Tydeman's Early
Behandeling
Treatment

Datum van toepassing 1965
Date of application 1965

Onbehandeld / untreated
0,20 %
9/6

Langloten / boom
Shoots I tree

Kortloten / boom
Spurs I tree

Totaal
Total

85
76

18
33

103
109

Table. 2. Influence ol Alar on the number ot shoot ( > 10cm) and spurs ( < 10cm) on Tydeman's Early

Tabel 3. Invloed van de concentratie van Alar op de groei
Datum van toepassing /
dafe of application
Leeftijd bomen / age ot trees

18/5/66

20/5/65

21/5/65

3

4

5

4

Schone van Boskoop
Cox's O.P.
Gemiddelde scheutlengte (cm) / mean

Behandeling / treatment

Onbehandeld / untreated
0,125%
0,25 %

2/6/65

44
33
32

Table 3. Influence of concentration

41
34
27

Doyenné du Comice
shoot length (cm)

65
62
49

Kruidenierspeer
52
27
23

of Alar on growth

ling af, het aantal kortloten ( < 10 cm) nam toe. Het
totaal aantal scheuten ( > en < 10 cm) werd zo bij
Tydeman's Early niet beïnvloed (tabel 2).
Ditzelfde vond Jonkers [14] ook bij Stark Earliest.
De concentratie speelde bij de mate van remming een
belangrijke rol. Boven 0,25% bleek echter een duidelijke afname in 'meereffect'. Concentraties van 0,50%
gaven bij Beurré Hardy een zo gedrongen groei dat
van misvorming kon worden gesproken (afb. 3). Bij

andere rassen zoals Cox's en Doyenné du Comice was
dat niet het geval.
De bovengrens van bruikbare concentraties zal echter
bij ongeveer 0,25% liggen en vaak zal zelfs met lagere
concentraties kunnen worden volstaan. Concentraties
beneden 0,10% remden de scheutgroei duidelijk minder en zullen voor de fruitteelt van minder betekenis
zijn. Voorbeelden van de mate van groeiremming door
0,125% en 0,25% Alar zijn weergegeven in tabel 3.
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Afb. 3. Scheuten van Beurré Hardy na toepassing van 0,25 °/o ot 0,53 %> Alar twee weken na de volle bloei. De gezwollen
knoppen van de scheuten (behandeld) bevatten geen bloemtros, maar alleen een bladrozet. Links onbehandeld.
Fig. 3. Shoots of Beurré Hardy alter application ot 0,25 or 0,50°/o Alar two weeks alter tuil bloom. The thick buds on the
shoots of the treated trees only contain a leal rosette. Left untreated.

De mate van remming verschilde per ras. Golden
Delicious werd bij voorbeeld minder geremd dan Cox's
Orange Pippin, Doyenné du Comice minder dan Kruidenierspeer. De groeikracht van de bomen binnen één
ras zal vermoedelijk ook een rol spelen.
Naast éénmalige toepassingen zijn ook meermalige
toepassingen onderzocht. In het algemeen bleek één
bespuiting met een bepaalde concentratie iets meer
effect te hebben dan twee of vier bespuitingen met de
helft of een vierde van die concentratie, wanneer de

bespuitingen met enkele weken tussenruimte werden
uitgevoerd (tabel 4). Bij het ras Charneux werd echter
wel een 'meereffect' van herhaalde bespuitingen
waargenomen. Ook elders vond men echter weinig
'meereffect' van herhaalde bespuitingen [9].
Het bleek ook mogelijk groeiremming op een deel van
de boom tot stand te brengen. Zo werd bij voorbeeld
bij Beurré Hardy, Doyenné du Comice en Charneux
alleen het gedeelte van de harttak bespoten boven
twee meter hoogte. De groei van scheuten op het be-
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spoten gedeelte van de harttak werd daardoor duidelijk geremd (afb.4)terwijl de groei op de niet bespoten
zijtakken niet bleek te zijn beïnvloed. Daar kwam bij
dat ongewenste scheutontwikkeling binnenin de boom
als gevolg van het terugsnoeien van de harttak na een
Alarbespuiting minder optrad (tabel 5).
Om de groei in het voorjaar af te remmen is het ook
denkbaar om Alar reeds in de voorafgaande herfst toe

Tabel 4. Invloed van meermalige toepassingen van Alar op
degroei van Beurré Hardy
Behandeling
Treatment

Onbehandeld
untreated
0,25 %
0,125% (2x)
0,50 %
0,25% (2x)
0,125% (4x)

Data van toepassing 1964
Dafa of application 1964

Gemiddelde scheutlengte cm
Mean shoot
length

-

54
35
38
30
32
35

14/5
14/5,26/5
14/5
14/5, 26/5
14/5, 26/5, 4/6, 17/6

7ab/e4.Influenceof severalapplications of Alar ongrowth
of Beurré Hardy

te passen. De remstof kan dan mogelijk in de overwinterende delen worden opgeslagen en het uitlopen
in het voorjaar vertragen. Gezien de langzame afbraak
van het middel in de plant [13,16] is dit niet denkbeeldig. Inderdaad bleek dat wanneer 0,25% of 0,50%
Alar na de pluk werd verspoten op de rassen Doyenné
du Comice en Cox's Orange Pippin de groei in het
volgend voorjaar aanvankelijk was vertraagd.
Naarmate het groeiseizoen vorderde, verdween deze
achterstand in groei wat betreft gemiddelde scheutlengte geheel. Alleen bij Cox's werden nog wel wat
minder langloten gevormd aan de in de herfst behandelde bomen. Wat vanaf de bloei wel duidelijk zichtbaar blééf na herfsttoepassingen op Doyenné du
Comice was de sterk verkorte vruchtsteel (afb. 5).
Ditzelfde is elders waargenomen bij de rassen Mcintosh en Williams [10, 13]. Bij Cox's vonden wij geen
verkorting van de vruchtsteel.
Wat betreft de scheutgroei in het jaar volgend op het
jaar waarin Alar werd toegepast kan worden opgemerkt dat na éénmalige bespuiting in het voorjaar of
in de voorzomer met concentraties tot 0,25°/o geen
groeiremming meer werd vastgesteld. Bij herhaalde
toepassingen was er nog wel een remmende invloed

Tabel 5. Invloed van een bespuiting met Alar ophet bovenste gedeelte van de harttak bij Beurré Hardy
Gemiddelde scheutlengte (cm)
Meanshoot length (cm)
Bespoten deel
Onbespoten
harttak
zijtakken
Sprayed part main
Unsprayed side
branch
branches

Behandeling harttak
Treatmentmainbranch
Teruggesnoeid - niet gespoten
Headedback - not sprayed
Ongesnoeid - niet gespoten
Wof headedback - notsprayed
Teruggesnoeid - 0,25% Alar (24/5/65)
Headedback - sprayedwithAlar
0.25% C25/565j
Ongesnoeid - 0,25% Alar (24/5/65)
Wof headedback - sprayed with Alar
0,25 % (25/565j

Aantal ongewenste scheuten
binnenin de boom
Numberundesirableshoots
in thecentre of thetree

55

51

55

52

49

41

38

47

46

30

51

40

Table 5.Influenceof anapplication ofAlar ontheupperpart ( > 2m)of themainbranchon BeurréHardy.
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Afb. 5. Steelverkorting bij Doyenné du Comice in 1966 als
gevolg van herfsttoepassingen met 0,25 of 0,50% Alar na
de pluk in 1965. Rechts onbehandeld.
Fig. 5. Short fruit stalks on Doyenné du Comice in 1966
afterapplications with0,25% or0,50% Alar afterpicking in
1965 (right: fruit from untreatedtree).

Effecten in het jaar na toepassing van hoge concentraties of herhaalde bespuitingen zijn ook in het buitenland gevonden [5,6].
Invloed van Alar op de rui

Afb. 4. Top van vijfjarige boom van Charneux op 25 mei
1965 bespoten met 0,25% Alar. Gefotografeerd 15 maart
1966.
Fig. 4. Top of five year old tree of Charneuxsprayed on
25 May 1965 with 0,25% Alar. Photographed on 15March
1966.
merkbaar op de scheutgroei in het volgende jaar,
onder andere bij Cox's (tabel 6). Bij Beurré Hardy
bleek juist dat groeiremming in 1964, in 1965 samenging met de vorming van meer scheuten per boom
(tabel 6). Dit had tot gevolg dat er daardoor minder
gemengde knoppen werden gevormd.

De invloed van Alar op de rui is voor de fruitteelt
belangrijker dan de invloed op de scheutgroei. In de
meeste proeven bleek dat de rui bij appel en peer door
vroege bespuitingen met Alar wat kan worden verminderd. Het bleek moeilijk uit te maken of dit alleen een
effect was op de junirui of ook al op het beter blijven
hangen van de gezette vruchtjes vóór de junirui. Bij
Cox's en James Grieve bleek namelijk al begin juni
een effect ten gunste van de behandeling met Alar.
Duidelijke 'ruivermindering' werd bereikt op de rassen
Close en James Grieve. Bij Close bij voorbeeld werd
de rui in het gunstigste geval teruggebracht van
41% bij onbehandelde bomen tot 1 9 % bij bomen die
tegen het einde van de bloei bespoten waren met
0,25% Alar.
Ook Schone van Boskoop reageerde in dit opzicht
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Tabel 6. Invloed van toepassingen van Alar in 1964 op de groei in 1965
Leeftijd bomen
age of trees

Behandeling
treatment
Onbehandeld
untreated
0,50 %
0,25% (2x)
0,125% (4x)

4
Beurré Hardy

3
Cox's Orange Pippin
Langloten/boom
> 10 cm
Shoots 1 tree

Gem. scheutlengte
cm
Meanshoot length

Langloten/boom
> 10 cm
Shoots 1 tree

Gem. scheutlengte
cm
Meanshoot length

93

50

166

46

84
87
76

51
51
49

201
189
195

49
47
46

Data van toepassing 1964 ï Cox's: 24/6 (1x); 24/6, 13/7 (2x); 24/6, 13/7,27/7, 14/8 (4x)
Data of application 1964 ƒ Hardy: 14/5 (1x); 14/5, 26/5 (2x): 14/5, 26/5, 4/6, 17/6 (4x)
Table 6. Influence of Alar applications in 1964on growth in 1965

Tabel 7. Invloed van Alar toegepast kort na de bloei op de oogst van Cox's Orange Pippin
Leeftijd bomen / age of trees
3
Onderstam / rootstock
M II
Jaar / year
1965
Vruchten per 100 bloemtrossen / fruits per 100 clusters
Behandeling / treatment

4
M IX
1965

4
Mil
1966

Onbehandeld / untreated
0,25%

65
82 (20/5) 73 (1/6)

31

110
118(1/6)

54 (18/5)

() datum van toepassing / dare of application
Table 7. Influence of Alar applied shortly after flowering on cropping of Cox's Orange Pippin

gunstig op toepassingen in de bloei. Bij dit ras leidde
toepassing van Alar in één proef echter tot ernstige
vruchtverruwing. Dit dient daarom eerst nader onderzocht te worden, te meer daar ditzelfde ook op Cox's
is waargenomen [5, 19]. Een gering verruwend effect
werd door door ons ook na voorjaarstoepassingen op
Doyenné du Comice vastgesteld.
Ook bij Cox's Orange Pippin werd de rui in enkele
proeven door Alar teruggebracht; in andere proeven
was deze reactie echter minder duidelijk.
Het tijdstip van toepassing speelde hierbij vermoedelijk een rol. Bespuitingen kort na het einde van de
bloei (18, 20 mei) bleken een hogere opbrengst tot
gevolg te hebben dan bespuitingen twee weken daarna (1juni) (tabel7).

Dat het effect op de rui minder was bij de latere toepassingen kan begrijpelijk zijn, wanneer de ruivermindering inderdaad een gevolg was van de vermindering
van de scheutgroei. Bij de latere toepassingen kwam
het groeiremmend effect vermoedelijk te laat.
In één proef hadden toepassingen tijdens het rozeknopstadium en tijdens de bloei een duidelijke vermindering van de zetting bij Cox's tot gevolg, welke
niet werd goed gemaakt door de ook wat verminderde
rui. Omdat dit niet in een tweede proef optrad en ook
niet bij dergelijke toepassingen op de rassen Close en
James Grieve is het moeilijk hiervoor een verklaring
te geven. Raadzaam lijkt het geen bespuitingen met
Alar voor of tijdens de bloei bij Cox's uit te voeren. In
één proef werd na toepassing van Alar op 18 mei een
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ernstige bladval waargenomen. Datzelfde is ook een
keer in Engeland vastgesteld. Nader onderzoek op dit
punt is noodzakelijk.
Bij de rassen Tydeman's Early en Doyenné du Comice
was de rui na behandeling met Alar ook wat minder.
Deze ruivermindering was niet erg opvallend maar wel
vrij constant (bij Tydeman's Early 7 % , bij Doyenné
du Comice9% ) . Bij Tydeman's Early waren de bespuitingen met Alar tijdens de volle bloei of twee weken
daarna gunstig, bij Doyenné du Comice alleen bespuitingen tijdens de volle bloei. Elders in het land had
een bespuiting bij de volle bloei met 0,20% op oude
bomen van dit laatste ras echter geen invloed op de
rui [19].
De effecten zijn dus niet altijd reproduceerbaar. Mogelijk speelt de leeftijd of de groeikracht van de
bomen hierbij een rol.
Hoewel herfstbespuitingen met Alar de scheutgroei in
het volgende voorjaar aanvankelijk wel vertraagden,
werd daarvan bij Cox's geen invloed vastgesteld op
de rui. Bij Doyenné du Comice was er wel een gering
effect op de rui merkbaar.
Invloed van Alar op de vrucht
Omdat Alar de scheutgroei remt was het van belang
na te gaan of ook de vruchtgroei werd beperkt. Literatuurgegevens wijzen er op dat bespuitingen met
Alar rond de bloei de vruchtgroei inderdaad kunnen
beperken; maar dat deze remming afneemt naarmate
het tijdstip van de bespuiting later valt [10]. Zo vond
Jonkers bij Stark Earliest wel remming van de vruchtgroei na bespuiting op 11 mei maar niet meer op
25 mei [14]. Ditzelfde is ook elders gevonden [15].
Rasverschillen treden ook hierin op; zo zouden de
appelrassen Rival en Lane's Prince Albert wel kleinere
vruchten krijgen na vroege Alar toepassingen, maar
Taunton Cross en Laxton's Fortune niet [15]. Uiteraard
speelt de concentratie bij dit alles een rol, bij 0,05%
en 0,10% wordt geen invloed op de vruchtgrootte vermeld; dit begint bij 0,20% (4, 14).
In onze proeven konden wij bij Cox's Orange Pippin,

Tydeman's Early en Doyenné du Comice geen duidelijke invloed vaststellen op het gemiddelde vruchtgewicht na éénmalige bespuitingen met concentraties
tot 0,25%. Soms waren de vruchten aan behandelde
bomen wel wat kleiner, maar dan droegen deze bomen
ook meer vruchten,zodat hierdoor alleen al een daling
in het vruchtgewicht kan worden verklaard.
Behalve de eerder genoemde gevallen van vruchtverruwing werden door ons geen duidelijke verschillen in
uiterlijk vastgesteld tussen vruchten van behandelde
en die van onbehandelde bomen. In één proef werd bij
Cox's wel een betere kleur na Alar behandeling waargenomen. Een verhoogde anthocyaanvorming is ook
elders gevonden [4, 11]. Hoewel de bewaarbaarheid
weinig werd beïnvloed bij Doyenné du Comice, waren
Cox's vruchten als gevolg van Alar behandeling bij
bewaring wel wat steviger. Dit werd ook door Uitterlinden gevonden [19]. Ook in het buitenland is gevonden dat vruchten na Alar behandeling steviger zijn
[3, 10, 20]. Bij Miller's Seedling werd mogelijk daardoor een betere bewaring vastgesteld [7].
Bij Cox's Orange Pippin kwam in 1966 veel stip voor,
maar hierop bleek Alar geen invloed uit te oefenen.
In één proef hadden vruchten van behandelde en van
onbehandelde bomen beide 5 4 % stip.
Wél bleek Alar invloed uit te oefenen op scald bij
Schone van Boskoop. Vruchten van bomen die op 12
augustus 1966 waren bespoten met 0,25% Alar hadden op 25 januari 1967 (na bewaring in een bewaarplaats) voor 5 % scald, vruchten van onbespoten bomen voor 6 0 % . Eenzelfde gunstige invloed op scald
werd door Williams, Batjer en Martin gevonden bij Red
Delicious [20].
Een laatste interessante invloed van Alar in het jaar
van toepassing is de in het buitenland waargenomen
vermindering van late val bij Mcintosh [11], Delicious
en Winesap [3] en Laxton's Superb [7]. Deze invloed
zal op de Nederlandse rassen nader worden onderzocht.
Een oriënterende proef in 1966 op Close, berucht om
zijn late val, gaf een teleurstellend resultaat. In een
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Tabel 8. Invloed van Alar toegepast in 1965op de bloei in 1966(bloemtrossen per boom)
Datum van toepassing / dare or application
Leeftijd bomen / age of frees
Behandeling /treatment

1

Onbehandeld /untreated
0,125%
0,20%
0,25%

9/6
5
Tydeman's Early

4/6
5
Beurré Hardy

11/6
4
Kruidenierspeer

240

19

72
172

344

86
266

Table 8.Influenceof Alar applied in 1965 onbloom in 7966(clusterspertree)
Tabel9. Invloed vanAlar op de bloei envruchtdracht in 1965nazware vruchtdracht in 1964bij Cox's Orange Pippin
Behandeling
Treatment

Onbehandeld / untreated
0,125%
0,25 %
0,50%

Datum van toepassing
1964
Dafe of application

Bloemtrossen / boom
1965
Flower clusters 1 tree

Vruchten / boom
september 1965
Fruits 1 tree

26/5
26/5
26/5

70
139
157
246

67
146
156
252

Table9. Influenceof Alar on flowering andcropping in 1965 alter aheavycrop in 1964 onCox's Orange Pippin

proef met Cox's bleek wel dat de vruchten aan behandelde bomen wat beter bleven hangen.

Invloed van Alar op de gemengde knoppen
Naast de remming van de scheutgroei bleek de invloed op de vorming van gemengde knoppen de meest
opvallende eigenschap van Alar. Dit is ook elders zo
ervaren [2]. De groeiremming opgeroepen door Alar
ging bij jonge bomen van verschillende rassen samen
met een duidelijke verrijking van de bloei in het volgend voorjaar (tabel 8, zie ook tabellen 9, 10 en 11).
Naast een indirecte invloed op de vorming van gemengde knoppen, via remming van de scheutgroei,
wordt ook een directe invloed van Alar vermoed [2].
De periode waarin Alar de bloemknopvorming goed
bevorderde was de periode van de meeste groeiremming. Veelal bleek 0,125% tot 0,20% voor een gunstig
effect op de bloemknopvorming al voldoende. Met

hogere concentraties werd wel meer bloei verkregen,
maar deze kon ook te overdadig worden (bij voorbeeld
bij Kruidenierspeer, tabel 8). Ook meermalige toepassingen bleken voor een goed effect op de bloemknopvorming niet nodig. Bij niet-typisch beurtjarige rassen,
zoals Cox's kon het beurtjaar-effect na een zware
vruchtdracht in 1964 (40 tot 55 kg per boom aan vijfjarige bomen) door Alar worden opgeheven (tabel 9).
Bij nog meer vruchten per boom werd het effect van
Alar echter minder.
Is het beurtjaar-ritme zeer uitgesproken, zoals bij Benoni, dan bleek Alar onwerkzaam (wanneer het éénmaal of meerdere keren werd toegepast in concentraties tot 0,20%). Ook Uitterlinden vond geen effect van
0,25% Alar wanneer na volle bloei werd gespoten op
bomen in het draagjaar [19]. Ditzelfde teleurstellende
resultaat op echte beurtjarige rassen zoals Laxton's
Superb en Miller's Seedling had men ook in Engeland [7].
Evenals bij de echte beurtjarige rassen had Alar ook

149

geen betere bloemknopvorming tot gevolg bij tweejarige bomen van Beurré Hardy, wanneer Alar vanaf
eind juni werd toegepast. Mogelijk waren de bomen
op deze leeftijd nog te veel in het stadium waarin geen
bloei mogelijk is, of werden de bespuitingen te laat
toegepast.
Bloeibevordering lukte wel bij tweejarige bomen van
Tydeman's Early, maar in dit geval droegen ook onbespoten bomen al bloemen. Het is dus gemakkelijker
bloemknopvorming te versterken dan hetzelfde effect
op te roepen wanneer het van nature nog niet aanwezig is. Typisch was dat bij het laatste ras de toename in bloei voornamelijk plaats had aan het eind
van het éénjarige langlot; het late tijdstip van toepassing (13 juli 1965) speelde hierbij vermoedelijk een
rol. In 1966 droegen de onbespoten bomen 4,4 bloemtrossen per langlot.de metO,20%Alar bespoten bomen
7,3 bloemtrossen. Naast de hoeveelheid bloemtrossen
is ook het tijdstip van bloei en de kwaliteit van de
bloemen van belang. Bij de rassen Beurré Hardy en
Kruidenierspeer bleek een groot deel van de extra
bloei die door Alar was ontstaan, later te bloeien dan
normaal. De bloeitijd werd zelfs met enkele weken
verlengd. In verband met het ontbreken van bestuivingskansen is dit een nadeel. Bij Beurré Hardy bleek
ook nog een deel van de extra bloemen uit zwakke
trossen te bestaan, met slechts enkele bloemen per
tros. Bij Doyenné du Comice was het verschil in bloeitijd tussen behandelde en onbehandelde bomen weinig opvallend, hetgeen ook bij de onderzochte appelrassen het geval was.
Invloed van Alar op de opbrengst het jaar
na toepassing
In de meeste proeven vonden wij dat de met Alar behandelde bomen in het jaar na toepassing wat meer
opbrachten dan onbehandelde bomen. Een uitzondering moet gemaakt worden voor Beurré Hardy, bij dit
ras was er in twee opeenvolgende jaren ondanks een
rijkere bloei aan de behandelde bomen géén meeropbrengst aan vruchten. Bij dit ras zijn we dus pas

één stap verder, namelijk dat een rijkere bloei kan
worden opgewekt. De tweede stap, een betere vruchtzetting kon met Alar niet worden bereikt, terwijl ook
gibberellazuur op de met Alar behandelde bomen teleurstelde. Het wachten is dus op een andere groeiregulator. Bij Doyennné du Comice (tabel 10) en Kruidenierspeer was er wel sprake van een duidelijke
meeropbrengst in het jaar na toepassing. Bij Doyenné
du Comice was dit te danken aan de rijkere bloei én
aan een betere zetting van de bloemen; bij Kruidenierspeer alleen aan de rijkere bloei. Ook hierin waren
dus rasverschillen aanwijsbaar.
Bij Kruidenierspeer waren de vruchten duidelijk kleiner dan normaal, waarschijnlijk is dit ontstaan door
zeer rijke bloei en vruchtdracht. Bij Doyenné du Comice waren de vruchten geheel normaal (tabel 10,gemiddeld vruchtgewicht). Bij de drie appelrassen waarbij de vruchtdracht ook ; n het jaar natoepassing werd
gevolgd, werd een meeropbrengst verkregen bij Cox's
Orange Pippin en Tydeman's Early, maar niet bij Golden Delicious. Bij de drie proeven op Cox's was er in
twee proeven sprake van een belangrijke opbrengstverhoging. Dit was het geval in Heinenoord (tabel 8)
en in Hoofddorp waar driejarige bomen op 24juni 1964
bespoten met 0,25% Alar, in 1965 259 vruchten per
boom opleverden tegen 148 vruchten aan de onbehandelde bomen.
Bij Tydeman's Early werd een hogere opbrengst verkregen zowel aan drie- als aan zesjarige bomen, hetgeen te danken was aan de rijkere bloei en de wat
geringere rui van de behandelde bomen. Bij dit ras
bleken bespuitingen van volle bloei tot half juli gunstig
voor opbrengstverhogingen in het volgende jaar. De
resultaten op de zesjarige bomen zijn opgenomen in
tabel11.
Samenvatting
Proeven met de groeiregulator Alar op jonge appelen perebomen van verschillende rassen wezen uit dat
de beste groeiremming werd bereikt in de periode
vanaf de bloei (mits dan voldoende blad voor opname
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Tabel 10. Invloed van Alar op de vruchtdracht het jaar na toepassing bij Doyenné du Comice
1966
Behandeling
Treatment

Datum van
toepassing 1965
Date ot
application

Onbehandeld / untreated
0,20%
3/5

Bloemtrossen /
boom
Flower clusters 1tree

Vruchten / boom
voor de rui
Fruits 1 tree
betore drop

kg / boom

at harvest

160
229

163
293

29
47

bij de oogst
kg 1 tree

Gem. vruchtgew. (g)
Mean fruit
weigth (g)

8.3
12,6

287
268

kg / boom

Gem. vruchtgew. (g)

kg 1 tree

Mean fruit
weigth (g)

2,4

168

4,4
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Table10. Influence ot Alar on cropping theyearafter application on DoyennéduComice
Tabel 11. Invloed van Alar op de vruchtdracht het jaar na toepassing bij Tydeman's Early
1966
Behandeling
Treatment

Datum van
toepassing 1965

Bloemtrossen /
boom

Date of
application

Flower clusters 1tree

Onbehandeld / untreated
0.20%
13/5
0.20%
25/5
0,20 %
9/6

240
267
381
344

Vruchten / boom
voor de rui
Fruits 1 tree

bij de oogst

betore drop

at harvest

254
307
293
293

14
27
25
29

Table11. Influence ot Alar on cropping theyearafter application on Tydeman's Early
van het middel aanwezig was) tot ongeveer vier weken
daarna en dat de meest bruikbare concentraties lagen
in het gebied van 0,10% tot 0,25%. De groeiremming
uitte zich in kortere scheuten met kortere internodiën.
Voor voldoende groeiremming bleek één bespuiting
voldoende. Toepassingen in de herfst na de pluk remden de groei in het volgend voorjaar aanvankelijk ook
af, maar later in het seizoen verdween deze remming
bijna geheel.Van éénmalige toepassingen in het voorjaar met concentraties tot 0,25% was geen effect op
de groei in het volgend jaar merkbaar.
Toepassingen tijdens de bloei (Close, James Grieve,
Schone van Boskoop) tot enkele dagen na het einde
van de bloei (Cox's Orange Pippin) beperkten de junirui, terwijl soms ook vóór de junirui al een gunstig
effect op het aantal vruchten merkbaar was (Cox's
Orange Pippin, James Grieve).
Toepassingen voor of tijdens de bloei hadden in één
geval een nadelige invloed op de zetting (Cox's

Orange Pippin). Herfsttoepassingen met Alar hadden
geen effect (Cox's Orange Pippin) of weinig effect
(Doyenné du Comice) op de rui van het volgende jaar.
Het gemiddelde vruchtgewicht werd door voorjaarstoepassingen met concentraties tot 0,25% niet nadelig beïnvloed. De invloed van Alar op de bewaarbaarheid was nog niet duidelijk; wel waren de vruchten
van Cox's Orange Pippin van behandelde bomen wat
steviger en soms wat beter gekleurd.
Ernstige vruchtverruwing werd waargenomen na voorjaarstoepassing op Schone van Boskoop. Het optreden van scald werd op dit ras belangrijk teruggebracht
door een Alar-toepassing in augustus.
De bloemknopvorming bij jonge bomen kon bij alle
onderzochte rassen worden bevorderd. Toepassingen
van 0,125% tot 0,20% bleken hiervoor voldoende. De
periode van toepassing voor een goed effect op de
bloemknopvorming viel ongeveer samen met de periode waarin de groei het meeste werd afgeremd.
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Bij e x t r e e m b e u r t j a r i g e rassen (Benoni) k o n d e b l o e m k n o p v o r m i n g niet w o r d e n b e v o r d e r d , dit lukte w e l bij
C o x ' s O r a n g e P i p p i n na een z w a a r d r a a g j a a r . Ook bij
t w e e j a r i g e B e u r r é H a r d y k o n geen bloei w o r d e n o p gewekt.
Bij B e u r r é Hardy en K r u i d e n i e r s p e e r b e s t o n d een
deel der e x t r a b l o e m e n uit z w a k k e n a b l o e i .
Door d e r i j k e r e b l o e i , d e s o m s w a t betere z e t t i n g en de
vaak w a t g e r i n g e r e rui in het j a a r na t o e p a s s i n g v a n
A l a r w e r d bij Doyenné d u C o m i c e , K r u i d e n i e r s p e e r ,
C o x ' s O r a n g e P i p p i n en T y d e m a n ' s Early e e n o p b r e n g s t v e r h o g i n g v e r k r e g e n . Bij B e u r r é H a r d y lukte
d i t niet o n d a n k s d e v e r k r e g e n r i j k e r e b l o e i . Uit het
b o v e n s t a a n d e blijkt dat A l a r een stof is d i e v o o r d e
f r u i t t e e l t interessante m o g e l i j k h e d e n in z i c h heeft.
De v e r s c h i l l e n in r e a c t i e s v a n de o n d e r z o c h t e rassen
w i j z e n er e c h t e r o p dat er v o o r elk ras g e z o c h t zal
m o e t e n w o r d e n naar het j u i s t e t i j d s t i p v a n t o e p a s s i n g
en d e j u i s t e c o n c e n t r a t i e , w e l k e b o v e n d i e n zullen afh a n g e n van het g e w e n s t e d o e l (óf o p t i m a l e r u i v e r m i n d e r i n g in het j a a r v a n t o e p a s s i n g óf o p t i m a l e g r o e i r e m m i n g m e t d a a r d o o r een betere b l o e m k n o p v o r m i n g
en m e e r o p b r e n g s t in het j a a r nâ toepassing.)
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Summary
Trials with Alar on young apple and pear trees S. J. Wertheim and O. C. van Belle.
The growth retardant Alar (N-dimethylaminosuccinamic acid) was investigated since 1964 in field trials on
young apple and pear trees. The retardation of shoot
growth caused by Alar was thought to be favourable
for flower-bud formation and for a decrease in June
drop. The varieties tested were Close, Cox's Orange
Pippin, Golden Delicious, James Grieve, Schone van
Boskoop and Tydeman's Early for apples, and
Beurré Hardy, Doyenné du Comice, Charneux and
Kruidenierspeer for pears. Several Alar formulations were used ( 5 0 % and 8 5 % W.P. and a stock
solution containing 5 % active ingredient). The concentrations mentioned below concern active ingredient.
Fruits per hundred clusters and average shoot length,
as mentioned in the tables, have been calculated
from dataof entire trees.
Alar retarded shoot growth most effectively in the
period from flowering until about four weeks later.
Before and, for some varieties, during flowering,
applications were less effective, probably due to insufficient leaf-area for the uptake of Alar. Growth
retardation was best two or four weeks after full bloom
(Table 1). Growth was less on treated trees due to
shorter internodes (Fig. 1) (this was, according to
Tromp, also due to a slower growth rate (18)). The
number of leaves was not influenced to the same
extent as the length of the internodes; with high
concentrations or several applications fewer leaves
were formed (Fig. 2).
On Tydemans Early the number of shoots per tree
(> and <10 cm) was not influenced by Alar (Table 2).
This was also found by Jonkers on Stark Earliest (14).
The rate of growth retardation depended on the concentration used. The most practical range of concentrations appeared to be 0,10% to 0,25%. Above
0,25 °/othe growth inhibiting effect was in some cases

too strong and caused malformations, for example,
on Beurré Hardy (Fig. 3). On other varieties, however, concentrations higher than 0,25 % had not much
more effect than 0,25 %. It appeared that, in general,
more than one application was not more effective
than one (Table 4). Examples of the growth retarding
effect of Alar are given in Table 3. The rate of growth
retardation depended on the variety and on the growth
vigour of the trees;Golden Delicious, for example, was
less sensitive than Cox, and Doyenné du Comice less
sensitive than Kruidenierspeer.
It was possible to retard growth on a part of the tree.
Growth on the top of the tree was, for example,
retarded after an Alar spray on the upper part (above
2 m) of the main branch only (Fig. 4), while the
growth on the non-sprayed part of the tree was hardly
influenced.
Shoot growth in the centre of the tree, due to heading back the main branch, was also less after spraying the top of the tree (Table 5).
Autumn applications temporarily retarded the growth
of Cox's and Cornice in the following spring. At the
end of the growing season, however, no more differences in shoot length could be measured.
Cox's trees which had been treated did form fewer
shoots. The flowerstalks on Cornice trees treated in
autumn with 0,25% and 0,50% Alar were clearly
shorter than those on untreated trees, resulting in
fruits with short stalks (Fig. 5).
One application applied in spring or in summer in
concentrations up to 0,25 % did not effect the growth
in the following year. More applications did have
an effect: on Cox's trees fewer shoots were formed
but on Hardy trees more shoots (Table 6).
In most trials Alar appeared to have an influence on
the June drop. In some cases, however, there was
already an influence perceptible before the June
drop (James Grieve, Cox's), so Alar may already
have been active before this. Drop was clearly
reduced on the varieties Close, James Grieve and
Boskoop when Alar was applied towards the end of
flowering. On Cox's trees the results were favourable

