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Onderzoek bij tomaat methet stuifmeeldodende
middel 2.J.dichloorisoboterzuur (Gametocide).
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Omdathet kruisen terverkrijgingvanP 's (bijv.voor dewinning

van tomatenonderstammen)zeerarbeidsintensief is,wordt ergezocht naar
middelen die demeeldraden doden.Hierdoor zouhet tijdrovende castreren
niet meernodig zijn.Een dergelijke werking wordt toegeschreven aande
stof 2.3.dichloorisoboterzuur (Gametocide).Met ditmiddel werd een
proef opgezet omna te Li<aanofbespuitingen met een oplossing van dit
middelhet castreren zoukunnenvervangen.
Opzet;
De proef droeg een oriënterend karakter.De volgende behandelingen,
werden opgenomen:
1.Bespuiten met o,o5 foGametocide om de 14dagen.
2.Bespuiten met o,o75 i°Gametocide om de 14dagen.
3.Castreren.
Debehandelingen werden in enkelvoud uitgevoerd, e}.kebehandelingomvatte 10planten.
Op de bespoten en opde gecastreerde bloemen zou op denormale wijze
stuifmeel worden aangebracht.De plantenwaarop gekruist werd,waren van
het rasMoneymaker.Het stuifmeelwerd genomen van Lycopersicum hirsutum.
Bij slagen van de kruisingen ontstaat hieruit dekurkwortelresistente
onderstam,waarvanhet zaad goed te onderscheiden isvannormaal tomatenzaad.Aan dehand hiervan zalwordennagegaan of er inderdaad kruisbestuiving heeft plaats gevonden.

Uitvoering; enresultaten.
De proefwerd uitgevoerd ineen gedeelte vanwarenhuis 21.De tomaten
werden ongeveer half apriluitgepoot.De proefwerduitgevoerd op 3naast
elkaar liggende rijen, ter lengte van 10planten.De eerste bespuiting
met Gametocide werd uitgevoerd op 12mei toen de eerste tros begonte
bloeien.Om zeker te zijn dat ergeen zelfbestuiving alhad kunnen plaats
vindenwerd pas begonnen met het opbrengen vanvreemd stuifmeel bijde
tweede tros.

1.
De eerste troswerd ookbij deverdere v/aarnemingen buitenbeschouwinggelaten.Bij deze eerste bespuiting werd dehele plantmet eenflinkehoeveelheid vloeistof bespoten;het was sneldrogend weer.
Op 19meiwas eraan deplantennog geen effect van debespuiting te
zien.De proefwerd voor de 2 maal bespoten op 23mei.Er trad toen overal
ingeringe mate gewasbeschadiging op,dekopvan deplanten?iraslichtgekleurd. Op 23meiwerd ook begonnen met bestuiven;het bestuivenwerd bij
alle drie behandelingen gelijktijdig 2of 3maalperweekuitgevoerd. Bij
behandeling 3werden demeeldraden inonrijpe toestand verwijderd, direct
daarnawerd het stuifmeel op destempels gebracht^ Om demet Gametocide
behandelde bloemen tekunnenbestuivenmoest een gedeelte van de meeldraden
wordenverwijderd. Debloembladen endemeeldraden bleven boven de stempel
toegevouwen, zodat erniet zondermeer stuifmeel opkanwordengebracht.
Het bestuiven van debehandelde bloemenwerd laatuitgevoerd om demogelijkheid van zelfbestuiving open te laten,indienhet stuifmeel niet volledig door deGametocide zou zijn gedood. Om deze redenwerd nahetbestuiven ooknog eengedeelte van demeeldraden aangehouden.
Op 29meiwaren dekoppen van de planten ernstig vervormd tengevolge
van debespuitingmet Gametocide.Er zatweinig groeimeer in de planten,de
toppenwaren licht vankleur enhadden gekronkeld blad.Alle blosnen bleven dicht.Het bestuiven bleek alleenmogelijk te zijn als demeeldraden
worden weggenomen.
Op 6 juni,toen er eenbespuitinguitgevoerd had moetenworden,was
debeschadiging van de planten zodanig,dat debespuiting uitgesteld werd.
Er vond praktisch geengroei plaats,terwijl debloei erglangzaamvere
liep.De 27 juniwerd geconstateerd, dat de planten gingen doorgroeien,
erwerckitoenweernormale bladeren gevormd. Omverdere beschadiging te
voorkomen werd bijdebespuiting op 30juni dehalve dosering van die in
Q

deproefopzet zijn aangegeven,gebruikt.De 12 juliwerd nogmaals met de
halve doseringen gespoten,waarbij alleen debovenste helft van de planten
behandeld werd.
Vanaf 7augustus werden regelmatig rijpe vruchten vanalle driebehandelingen geoogst.Het bleek dat devruchtzetting bij demet Gametocide
bespoten planten ook goed was.De bestoven vruchtenwarenbijna allemaal
uitgegroeid. Hieruit kan de conclusie worden getrokken, dat de Gametocide
de stampers niet heeft beschadigd^Welwerd geconstateerd dat de vruchten
minder goed uitgroeiden als bij contrôle.Dit iswaarschijnlijk echter
eengevolg van de slechte groei vande behandelde planten.Het zaad vande
geoogste vruchtenwerd gecontroleerd opal ofniet geslaagd zijnvande
kruising.

2.
Bijgeen enkele vrucht werd zelfbestuiving geconstateerd. Ookniet tijde
vruchten,diegevormd zijnnadat dehalve doseringen zijn verspoten.Dit
bewijst dathetstuifmeel involdoende mate doorGametocide isgedood.
Voor eennadere controle ophetgeslaagd zijnvandekruising,werd
inhetvoorjaar van19Ó2 tweemaal eenmonster zaadvandebehandeldeobjectenuitgezaaid.Aandeopgekomen plantjes isduidelijk tezienofhet
F 'szijnofniet.Beide kerenwerd geen enkel plantje gevonden afkomstigvanzelfbestuiving.Tevens werd hetkiemingspercentage vande zaden
nagegaan.Vandemet0,05 f°bespoten plantenhadhetzaad vandeeerste
zaaidatum eenkiemingspercentage van95 i° e n bijdetweede zaaidatumvan
90 f'o. Vandemet0,075 f°bespoten plantenhadhetzaad bijde eersteen
tweede zaaidata eenkiemingspercentage vanrespectievelijk86en88 fo.
Men zouhieruit kunnen concluderen datdehogere concentratie enigebeschadiging heeft gegeven.Het verschil isechter zogering,dathetde
vraag isinhoeverre ditbetrouwbaar is.Eenkiemingspercentage van90 °/o
voor onderstamzaad isgoed tenoemen.

Conclusies:
Bespuitingen met2.3. dichloorisoboterzuur (Gametocide)ineenconcentratie van0,05 °hen0,075 f° doden en/of verhinderen de ontwikkeling
vanhetstuifmeel indemeeldraden.Ookdehelft vandegenoemde doseringengeeftwaarschijnlijk hetzelfde effekt.
Vreemd stuifmeel opdebehandelde planten gebracht geeft eengoede
uitgroeiing dervruchten enzaadvorming.
Door concentraties van0,05 c;oen0,075 f°vande14dagen teverspuiten.treedternstige gewasbeschadigingop.
De bloempjes vanmetGametocide behandelde plantenblijven dicht.
Om tekunnenbestuiven moeten daarom demeeldraden geheel of gedeeltelijk
v/ordenverwijderd, zodat geenwerkbesparing wordt verkregen.Indegebruikte concentraties biedt Gametocide dusgeenperspectieven voorhet
maken vanF 'sbijdetomaat.
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