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lataataavaaaeloaaoa09Baaiaoaaaoarifara
1964-19*5
Pool
Ditjaarvardaaepenkelebedrijven,waaraaaiakampeahad
•ethatvroegtijdigafatervea,meloenenaitgesetgeëatopBeaiaoaaaoeriferaaoadar oaderstaasoheat.

Saproeveavardangehoudenhijdahaarv.d.Logt»Oude
Caapaeveg5*SaLiar,oadarplatglaaaahijdahaar Kooraeef,
Vaatgaag45#Maaaland oadarataaadglaaaaiaaaaplatglaarlj
ophatproefetatioa.
Erwarduitgapoot1
BakelelatgelatopBaaiaoaaaoarifara
OranjeAaaaaaagalatopBaaiaoaaaoarifara(Ir*Kooraaaf)
farvergelijkiagverdenookoagaiatameloenenuitgapoot*Sa
proeveadroagaaaaaorilataraadkarakter,ervardaagaoaopbrengstenbapaald.

SaoaderetaamanvoordaHaarKooraaafvardaada26"«aart
gaaaaidaadaaataasaadaganlatar.Saoaderetammenkiaadaa«aar
onregelmatigaaaleoht.Ba8*aa15*aprilvardaadaoaderatammea
verepeend,terwijlerook200atuksBakalaHetverapeoadvardaa.
Hataataagebeurdeda23*april.Sagéanteplaataahaddeahetaaar
moeilijk,daardemeloenentamelijkdanvaranaaookbijnageen
vortelahad.Sekoprandaonderstamwerdde5*«eivaggeaomen.
•oorhot
ttitplantea
vaadeaeloaaanvarddaalgenvortaldoorgeknipt.
Op 6malvardaadameloesenuitgapoot hijdahaarKooraaaf
ditvaren85BakeleHatgefatopBenlnoaaaoarifaraen50OramjaAnaaa&ageëntopBaaiaoaaaoarifara.
BegavaaoatvikkallagvaadeaeloaaangalatopBeniaoaaaoarifara

2.
was bet«rdandeongeSnteplanten.BegeSnte OranjeAnnanashad
hiergoed voldaan.
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Ce 28 aprilverdener100EnkeleNetgeSntopBeninoasa
oerifera.Dekopvandeonderstam werdop6aeiweggenomen.Op
25meiwerdendeplantenuitgepootindeplatglasrij.Se eigen
wortel werd verwijderd.Begewasontwikkelingvandemeloenen geSnt
opBeninoasaoeriferawasgoedtenopzichtevandeongeentemeloenen.
Brwerd geen opbrengst bepaald.Bemeloenen geëntopBeninoasa
oeriferahaddenookhier zeergoed voldaan.
Tui£
Bese plantenwerden de12 meigeSnt.Beeigenwortel werd
13dagennahetentendoorgeknipt.Tienprooentvandeplanten
heeft desebehandelingniet overleefd. Bege*asontwikkelingvan
degeSntemeloenenwasbeterinvergelijkingmetdeongeSnte.Br
lagenookmeervrachtenbijdegeëntemeloenen.Alleplanten 0 9
aijnvoorde1*snee gestorven.
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Inbijna allegevallenhebbendemeloenen geëntopBeninoasa
oeriferagoed voldaan.
Bit jaarwerd ereenkleinproefjeopgezetmetmethylbromide
ingasvorm tegenhetvroegtijdig afstervenvanmeloenen.
Be proefdroegeenoriënterend karakter.Beproefvondinde
praktijk plaats.
Bemethylbromide werdde26 maart toegepast.Hetplastic
werd plat overdegrondgelegd.Batweedagenwerdhetplastio
verwijderd.

Bemeloenenverden28naart uitgepoot.Inhet beginstadium
warendemeloenen donkerder vankleur invergelijkingmet de
meloenen opdeonbehandeldeTakken»
Brwerd seerweinig versohilingewasontwikkeling geoonatateerd t.o.v.deonbehandelde Takken* Eet ishierdoor zeer
moeilijk enige conclusies te trekken.

1965
Opzeti

Ook dit jaarwerdenweer openkele bedrijrenmeloenen
(EnkeleHet enOgen)uitgezet,geëntopBeninoasa oerifera
sonderonderstamsoheut aan tehouden«
Deproevenrondenopeen zeven-talbedrijven plaats onder
stand» enplatglas. TervergelijkingwarenerongeSntemeloenen,en
EnkeleIet geint op 0. fioifolia.
Srwerdengeenopbrengst gegevens versameid«
WitvoeringenResultaten
Se onderstammen werden opvijfversohillende datagesaaid
in-verbandmethet zeeronregelmatige kiemen,namelijkt
9, 12, 15en 17februari en 3maart« Bemeloenen werden
17februari gezaaid.
Z w e i deonderstammen als deentenwerden twee-maal
verspeend. Beninoasaoeriferableef zeergedrongenwat
tamelijkVeelmoeite gafmet het insnijden en vergroeien.
Be eigenwortelwerd daardoorookniet verwijderd.
Bekopvande onderstam werd 24maart geheelweggenomen«
BegeSnte plantenwerden reap« gepoot op 20,27en 29 april«
Inhet beginstadium bleek datde planten, op é*énna
allebedrijven, eengoedontwikkeld gewashadden« Bemeloenen
geëntop Beninoasaoeriferawaren overhet algemeen beter
danongeent engeëntopC.pepo enC.fioifolia.
BijAmmerlaan groeiden deplanten zeer slechtweg inverband
met ohloori-p-o beschadiging«

Yooroftijdensde••rat«sneezakteinbijnaallegevallen
hetgewasin.Ditvastewijtenaandebijzondereongunstige
weersomstandighedenindeafgelopenzonusr. fagen heteindeTande
teeltbleekdatbijdeheerHaanemaayerdegewasontwikkeling
vandeBeloenen beterwasinvergelijking«etdeOTerigeaeloenen
inhetwarenhuls«Srvarengeenplantenvroegtijdigafgestorven.
ErwerdengeenopbrengstgegeTensverzameld.
BijdeoverigeproevenbleekdatgeSntopBeninoasaoeriferaiets
neterinontwikkelingvasdandeongeenteEnkeleBetBaar
sleohterindiengeëntvasop0.pepo,C.flcifoliaenongeSnte
suikermeloenen.

Conclusiei
BijdezeveerSOBStandigehdenbleekentenopBeninoasa
oeriferazeersleohttevoldoeninvergelijkingaetandere
onderstammen.
HetvortelstelselvanBeninoasaoeriferawastamelijksleoht
ontwikkeld.
Bitjaarwerdereenoriënterendproefjegenomenmet
EnkeleBetgeSntopeen?..vanC.maximaxC.moaohatavar.name
shintosa,waarbijmenookgeenonderstamsoheutbehoefdeaante
houden» invergelijkingmetEnkeleBetenOgenmeloengeëntop
Beninoasaoerifara.
BegewasontwikkelingvanBeloenengeSntopC.maximax0«
mosohatavar.nameshintosawaszeergoedterwijldegewasontwikkelingvandeEnkele IetgeëntopBeninoasaoeriferasleoht
endeontwikkelingvanogenaeloenopBeninoasaoeriferamatig
vas.
Beproduktlevanvierplantenperobjeotisinonderstaande
tabelweergegeveni
EnkeleBetgeSntop0.malma x
0.mosohatavar.nameshintosa

21 stuks

EnkeleBetgeëntopBeninoasaoerifera

3 stuks

OgenaeloengeëntopBeninoasaoerifera

4stuks

Bijhet«pruimenvanhetgewasbleekdat6.maximax
n
C.mosohatavar.nameshintosaeenzeergoedontwikkeldvortelstelselhad,lengtemeerdan200OB(zie foto1terwijl
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Beninoaeaeeriferaeenseersleohtwortelstelselhad.
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