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Enquete betreffende de groeistofbespuiting bij tomaten,19^8.

door:
MeJ.Jannetje Camfferman.

Naaldwijk,19^9•
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PROEFSTATION \OOR DE GROENTEN- BN FRUITTEELT ONDER GLAS TB NAALDWIJK«
Enquête betreffende de groeistofbespuitjng bij tomaten 1948»
In Juni 1948 zijn onder de assistenten formulieren verspreid met
vragen betreffende groeistofbespuitingen bij tomaat. Het doel was,
meer te weten te komen over de eventuele beschadigingen, die bij de
verschillende rassen zouden optreden*
In totaal zijn binnengekomen- 28 formulieren en één samenvattend
overzicht van het rayon Leiden. De meeste formulieren hebben betrek
king op de bespuiting met Seedless Set, slechts 2 op No Seed»
De bespuiting met -Mo Seed»
De twee gevallen waren beide variëteit Single Cross. Gebruikt werd
een flitspuit, de concentratie was 1:22» De gebruikte hoeveelheid per
1000 ramen werd jammer genoeg niet vermeld»
In geen van beide gevallen was vervorming aan gewas of vruchten ge
constateerd, terwijl in het ene geval vervroeging was opgetreden en
in het andere de bloempjes opzij bleven zitten, zodat hier de invloed
van de groeistof kon worden geconstateerd (zie formulieren 1 en 2).
Da bespuiting met Seedless Set»
Hierover zijn 26 formulieren ingevuld*
Over 't algemeen is te weinig groeistof gebruikt, vandaar ook, dat
slechts in weinig gevallen een werkelijk resultaat is verkregen» De
beschadigingen zijn over 't algemeen nihil»
In 7 gevallen, bijna alle betrekking hebbende op rassen van het
Ailsa Craig-type, is meer dan 75 cc Seedless Set per 1000 ramen per
keer gebruikt, maar toch veel minder dan door ons voorgeschreven was»
In 5 van deze 7 gevallen waren de gevolgen van de groeistofbespuiting
merkbaar» In een geval (no. 3) slechts, trad mede bladbeschadiging
op» Hier waren veel vruchten te groot en hol, vooral in het waren
huis op de nieuwe grond, zodat ze op de veiling afgekeurd werden»
Vermoedelijk was zonder groeistofbespuiting het percentage bonken en
holle vruchten net zo hoog geweest, of er waren in het geheel geen
vruchten gezet.
In de andere 4 gevallen (no. 4, 5» 6 en 7) heeft de groeistofbe
spuiting een gunstige werking gehad t*o»v* de vruchtzetting en de
vervroeging» Vel traden in twee gevallen wat holle vruchten op, doch
dit was niet van belang*
In het ene geval, waar het ras onbekend was, kwamen veel harde
groene kragen voor» Vermoedelijk is dit een -variëteitseigenschap«
lkbiioïh*üfc
?fO«isiatii>n •. d.
G»osiliac- eFrummelt o. glas
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Bij de objeseten 8 en 9 is geen voor- of nadelige invloed van de
groeistofbespuiting gebleken» Be mogelijkheid is daarom in het ge
heel niet uitgesloten, dat er toch een gunstige werking geweest is*
Ho« 10. Bit is de enige keer, dat een normale door ons voorgeschrw
ven dosis groeistof gebruikt is» althans de eerste twee bespuitingen
Br kwaften wat holle vruchten voor, doch dat is meerdere keren het
geval geweest. Be oogst was groter en ze viel vroeger« Als dit zon
der hst doen van wegitgn en/of tellingen is te ^ zien, dan is het
zeker waar*
Be volgende 18 formulieren zijn gegevens van die objecten, waar
zeer weinig groeistof is gebruikt, minder dan 75 cc per bespuiting
in een warenhuis van 1000 ramen«
In de 5 gevallen, waar helemaal geen groeistof-invloed geconsta
teerd is, werd de bespuiting toegepast op tomaten (Msa Craig type)
in een koud warenhuis*
Bij de overige objecten, waarvan er 7 in een stookwarenhuis waren,
is de invloed van de groeistofbespuiting merkbaar* al is hst dan
vaak alleen maar door het feit, dat de verdroogde bloemkroontjes
opzij aan de vrucht zaten« In enkele gevallen was een betere vrucht
zetting of een vervroeging geconstateerd*
Be verschillende formulieren zullen voor zover nodig apart beke
ken worden, omdat er enkele twijfelgevallen bij zijn*
No* 16* Bit is een geval, waar de planten op nieuwe grond geteeld
zijn en dus een zwaar gewas gaven* Be planten vertoonden ook, on
danks de forse ontwikkeling, afwijkingen, terwijl de vruchten hoe
kig waren» Be vruchtzetting was overigens goed. Het opvallende is
hier eigenlijk, dat een fors gewas meestal fijne vruchten geeft en
een licht gewas grove vruchten, wat ook het verschil is tussen de
Ailsa Craig typen {grof gewas) en de Tuckwood typen (fijn gewas)*
Beze laatste is veel minder bestand tegen groeistofbespuiting, omdat
het gewas fijn is en dus gemakkelijk beschadigd wordt, terwijl de
vruchten grof zijn, dus gauw bonkig worden.
In dit speciale geval echter is het gewas zwaar (Ailsa Craig type
en zware grond), terwijl toch een bladbeschadiging optrad volgens
deze gegevens. Be vruchten zouden tengevolge van de grove plant fijn
moeten zijn, maar dit zijn ze vermoedelijk niet geweest, omdat veel
hoekige, ongelijk gekleurde en soms holle vruchten voorkwamen. Bit
laatste zal te wijten zijn aan het feit, dat de planten op nieuwe
grond groeiden* Baar gebeurt het vaker, dat een plant óf geen vruch
ten, bt grove vruchten geeft.Be bladbeschadiging is echter onver-

klaarbaar.
Ho 17* is normaal*
No 18» In dit geval» waar toch zeer weinig groeistof gebruikt Is,
kwamen veel bolle vrachten voor, wat vermoedelijk weer het gevolg
is van het feit, dat de planten voor 't eerst op deze grond stonden
(ras Ailsa Craig).
Ho 19* Het is vrij twijfelachtig of hier de groeistof enige in
vloed gehad heeft* Wel kwamen enkele holle vruchten voor, maar dat
kan nog het gevolg zijn van de zwavelkoolstof, welke groeistimule
rend werkt. Dit kan hetzelfde effect hebben als nieuwe grond*
Dat bij no 22 holle, hoekige en dientengevolge gevlekte vruchten
voorkwamen, is vermoedelijk te wijten aan eb variëteit« Badio, die
zelf een neiging tot hoekige en soms holle vruchten heeft*
Bij no 23 is de groeistofinvloed weer twijfelachtig. Slechts kwa
men wat veel bonken voor. Dit is misschien niet zo verwonderlijk,
daar elke tros 2 maal bespoten is, dus in vergelijking met andere
toch meer groeistof ontvangen heeft.
Ho 25. Br wordt vermeld, dat de tuinder tevreden is, maar niet
waarom, door vervroeging of betere zetting of iets derg.
Op de 3 formulieren (no 26, 27 en 28), die alle over een ras van
het Tuckwood type handelen, is de gebruikte hoeveelheid per 1000 ra
men niet vermeld. Bij 26 en 27 was met behulp van een flitspuit ge
spoten in de concentratie 1:40. Bij 28 was dit 1:10 met flitspuit.
De opmerkingen over de eventuele gunstige werking zijn bij 26 en 27
nogal nietszeggend. Alleen bij 28 werd de vruchtzetting juist bij de
5e tros flink verbeterd*
Conclusie*
Uit deze enquête zou men kannen concluderen, dat de meeste groeistofbespuitingen toch wel effect gehad hebben, al is veelal de grote
verdunning 1:40 gebruikt, terwijl de apparatuur een flitspuit was*
1 Vermoedelijk echter geven de formulieren geen juiste indruk van wat
er deze zomer in de practijk is gebleken en zijn juist die gevallen,
waar de groeistofbespuiting succes had in de enquête-formulieren
vermeld.
In ieder geval blijkt, dat een gebruik van 100 ce Seedless Set of
meer per 1000 ramen per keer meer zekerheid geeft op succes dan +
50 cc of minder. Dat hier in verschillende gevaLlen toch goede re
sultaten verkregen zijn is afhankelijk van een aantal nog niet na
der bestudeerde factoren*

4é
Hiertoe behoort dan o.a. het verschil in gevoeligheid voor bescha
diging van de raseen en de temperatuur tijdens de toepassing.
Deze enquête, die bedoeld vas» meer inzicht te geven in eerstge
noemde factor, de gevoeligheid, heeft «at dat betreft, niet aan haar
doel beantwoord. 23 Formulieren handelen over een ras van het Ailsa
Craig type, 4 over het ïuckwood type en 1 over Radio. Boverdien is
er bij het verspuiten van deze lage concentraties slechts in heel
enkele gevallen een bladbeschadiging opgetreden.
De invloed op vruchtsetting en opbrengst is bij gestookte tomaten
gemakkelijker met het oog waar te nemen, omdat daar de gemiddelde
opbrengsten van onbehandelde planten lager liggen tengevolge van
een minder goede zetting. Vandaar ook, dat waarschijnlijk bij de ge
stookte objecten vaker een voordelig effect is genoteerd dan bij de
koude•
Enkele gevallen, waar de tomatenplanten op nieuwe grond werden ge
teeld of waar de grond ontsmet was met CSg» kwamen veel bonken voor*
Hst komt veel voor, dat plant en op zulk een grond hoekige, ongelijk
matig gekleurde vruchten leveren tengevolge van een slechte zaadzet
ting» Bit is meer een gevolg van de korte bloeitijd van de bloem
pjes* Vellicht kan door een groeistofbespuitlng met een behoorlijke
dosis, deze bloei gerekt worden* Tevens zou de vegetatieve ontwikke
ling van de planten geremd kunnen worden, zodat er meer assimilaten
beschikbaar komen voor het volgroeien van de vrucht* Het is gewenst,
bij dergelijke planten de bloemen te tikken of te bestuiven, zodat
in ieder geval zaadzetting plaats heeft. Sr is dan reeds veel minder
kans op helle vruchten.
Naaldwijk, 2 februari 1949*
J. Camfferman»
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VHAG-SMIrlJoT "6BTREFFEKDE GROEISTOF IK TOlüJEH.
1. Naam en adres van de kweker: P. Zwinkela* Zuidweg, Naaldwijk.
2. Ras:
3*

Single Cross

welke groeistof X3 gebruikt?

Ho Seed

4. Op weIke wijze toegepast (apparaat)?
5. In Y-elke concentratie?

Flitspuit (Proeftuin)

1|22

6. Hoeveel groeistof is gebruikt per keer ? (onberekend per waren
huis van 1.000 ramen). Onbekend*
7.

oeveel Diaal werd gespoten?

4 keer gespoten

8. Traden er "bij .iet sewas afwijkingen op?
^—«
»———
.
9*

werd er G'etikt tijdens de "bloei?

Heen
—

Wbroeaâ

IQ» Kleefden de vruchten &elijkaatig?

ja

11. Voorko:::en van bonken, hblle vruchten enz.
,J J

±

—— mm m: mm •-«

mm

mm mm mm

12. Kwa-ien er jebarsten vruchten voor?

m+m»

lJ-„.UBil

Heen

13. Had rien last van botrytis aan de vrucht?
I

Heen

Heen.

Hier valt op te merken, dat het verschil in rijptijd één week «as*
De éne week plukte men de meeste tomaten van bespoten planten, de
andere week van de onbehandelde« Tuinder was dan ook tevreden
over de bespuitingen»
Stook»
Ailsa Craig type.

2«

VRAG-EKLIJ.i-T BETREFFENDE &B0EI3T0F IN TOIiAIEN.
1. Naam en adres van de kneker:
2. Ras:
3»

J*v*Dam, Korte Kruisweg 22» Maasdijk«

Single Cross.

welke groeistof is gebruikt?

Ho Seed«

4. Op v/elke v/ijze toegepast (apparaat)?
5. In v;elke concentratie?

Uitspuit,

1»22

<5.
*

Hoeveel groeistof is gebruikt per keer ? (onberekend per v/arenhuis van 1.000 ramen).
Onbekend.

7.

.oeveel naai "nerd gespoten?

5 Keer gespoten*

8. Traden er bij ^et gev;as afwijkingen op?
9. -erd er getikt tijdens de bloei?
10. Kletyrden de vruchten gelijkmatig?

Heen, wel gebroesd«
Gelijkmatig*

11. Voorkor.en van bonken, hölle vruchten enz.
12. Kwanen er gebarsten vruchten voor?

Heen#

Neen«

Heen«

13. Had nen last van botrytiö aan de vrucht?

Heen*

Se bloempjes, welke goed van binnen geraakt zijn, zijn sneller
uitgegroeid, waardoor het verdroogde bloempje bleef zitten«
+ 5 trossen zijn bespoten* Planten getopt op 6 trossen* Aan de
bovenste tros, die niet bespoten is, veel gebarsten en gekringde
vruchten«
Begin Mei gepoot«
Koud,

\

Craig type«

%

VRAG-SKLIJoT BETREFFENDE GBOEISTOF IN TOIUISN.
1. NaaEi en adres van de kweker: A.C.v.Spronsen, Kwekerij üngdijjk,
Nieuwerkerk a.d.IJseel.
2. Ras:
3*

Eminent.

w'elke groeistof is L.ebruikt?

Seedless Set

4» Op vJelke wijze toegepast .(apparaat)?
5»

In v:elke concentratie?

Flitspuit

1*4©

6. Hoeveel groeistof is gebruikt per keer ? (onberekend per waren
huis van 1.000 ramen).
125 ce.
7.

oeveel ïiaal ~erd gespoten?

2 Maal per tros

8. Traden er Dij -et ^er;as afwijkingen op?

:
•—
9. werd er getikt tijdens de

bloei?

Ja
Ja

-

10. Kleiffden de vruchten Gelijtaaati3? golyk'gikl^rdt^d^d^*k^foif
_
_
voal m^pdft-PA
«
ll>lir ,
11. Voorkonen van bonken, hölle vrachten enz.
12. Kwa-ien er gebarsten vruchten voor?

»ieuwe warenhuis
veel holle vruchten.

In

Heen

13. Had nen last van botrytiö aan de vrucht?

Gering

Br werden abnormaal grote vruchten geplukt, die hol waren* Veel
kg van deze vruchten verhuisden naar de vuilnisbelt*
Stook»
Ailsa Craig type

VRAGiîîKLIJ..^ BETREFFENDE SRQBIoTOF IN TOHAJEN.
X»

Uaam en adres van de krreker:

2. Raa:
3*

P.v.d.Sar» Lange8traat241» 's-Gravenzande#___
•

Victory

u'elke groeistof is gebruikt?

Seedless Set

4« Op aelke wijze toegepast (apparaat)?
5. In v;elke concentratie?

Flitspuit

1 t 40

6. Hoeveel groeistof is gebruikt per keer ? (onberekend per v/arenhuis van 1.000 ramen).
87 cc
7. . oeveel aaal ~erd gespoten?
8»
r

9«

4 Maal

Traden er "Dij ..et seras afwijkingen op?
—•

^erd er getikt tijdens de bloei?

10» Kleumden de vruchten £elijlc:aatig?

Neen

Heen, gebroesd
Ja

,, ,
.
,
11. Voorkoken van bonden, holle vruchten enz.
12. Kï/a-ien er gebarsten vruchten voor?
13. Had nen last van botrytio aan de vrucht?

Geen bonken. In het
begin
mcMen,

Neen
Neen

Aanvankelijk zag het er naar uit, dat er veel holle vruchten
zouden zijn* Bij het oogsten enkele holle* Nooit afgeksurd*
Oordeel tuinders ^oe het volgend jaar veer, goed gezet»
practisch geen afwijkingen.
Koud.
Alisa Craig type.

~ VRA&lüNLIJoT ÎSETREFffENDE GROEISTOF IN TOIUTEN.
1. Naam en adres van de krreker:
2. Raa:

Onbekend*

3* ïïelke groeistof is gebruikt?
4* Op

À.v.Dop, Haakwefe 47» Hoek van Holland*

vre 11:e v;i32e

Seedless Set

toegepast (apparaat)? Flitspuit (vliegenspuit)

5. In welke concentratie?

Is40

6. Hoeveel groeistof is gebruikt per keer ? (onberekend per waren
huis van 1.000 raaen).
c0#
_
7.
8*

.

_

,

.

_ 3 Maal* 2e-3e-4e tros. 4 trossen getopt

.oeveel Daal werd gespoten?

Traden er bij .et géras afwijkingen op? Geen

9. -erd er getikt tijdens de bloei?

Keen

10. Kleiden de vruchten gelijkmatig? Harde groene kraag.
11. Voorkonen van bonken, hölle vruchten enz.
12. Kwa-ien er gebarsten vruchten voor?

Geen

Seen

13. Had men last van botrytis aan de vrucht?

Heen

Heeft H rr^ ter contrôle niet gespoten. Dese gaven voor + 90jS
knopen*
Bet resultaat is t.o.z. van de zetting vrij goed geveest. Aan de
veiling vaak afgekeurd voor groene kraag»

Koud*
Bas onbekend*

VRAGENLIJST BETREFFENDE GROEISTOF IN TOIÏÂTEIT.
* ••», »

m

» m m. — m, ». * I* »

X»

Naam en adres van de kueker:

£#

Ras: Siegle Crofls

3*

welke groeistof is gebruikt?

» • ié '• » » i m,'•.»» ^»p.» ««».n» •» m

J.Verkade4 Hieuweweg 23# Honselersdijk*

Seedless Set

4* Op \ielke wijze -toegepast (apparaat)?
5»

In v:elke concentratie?

Flitspuit

It20

6. Hoeveel groeistof is gebruikt per keer ? (onberekend per v;arenhuis van 1.000 ramen).
100 gr#
7«

oeveel naai rrerd gespoten?

4 Maal

8. Traden er bij .et ^er;as afwijkingen op? Heen
I9.

u'erd er getikt tijdens de bloei? Heen, wel gebroesd

10. Kleefden de vruchten £elijk&atig?

Ja

11. Voorko: en van bonken, hölle vruchten enz.
12. ICv/aaen er gebarsten vruchten voor?

Heen

Heen

13. Had men last van botrytio aan de vrucht? Heen
Kweker heeft als proef in het warenhuis een kap overgeslagen;
er was practisch geen verschil tussen behandeld en onbehandeld*
M.i* geen zuivere proef, daar bij gebruik van een flitspuit de
vloeistof zich veel verder verspreidt dan men zou verwachten,
zodat er ook in. de onbehandelde kap toch tomaten te vinden waren,
waarbij de bloemkroon nog aan de kelk vastzat*
Stook.
•ilsa Graig type*

VRAG-aSLIJ.^T BETREFFENDE GROEISTOF IN TOMATEN.
X. Naam en adres van de krreker: J»H»J»v.d.Berg, Vredebestlaan 16»
Po»ldi3fc*
2. Ras:

Victory

^-. .. I ,.f| Tigumpi,
im ———••ir

3*

• t* m » ' — tmmwig *\ 9* i"" "n'• •

üelke groeistof is gebruikt?

»1.

wwh i i m ' "

In v:elke concentratie?

' ' '' '

'' '

r~'

Seedless Set

4. Op welke tfijze toegepast (apparaat)?
5#

i' • '

Uitspuit (Proeftuin)

1*20

6. Hoeveel groeistof is gebruikt per keer ? (or.t,_erekend per waren
huis van 1.000 raaen). 100 gr*
?. .loeveel maal "erd gespoten?

3 Haal. 4 trossen getopt

8. Traden er bij .et seras afr;j.jkin^en op?
9.

Heen

werd er getikt tijuenrj de bloei? Keen» wel gebroead

10» Kleiden de vruchten gelijkmatig? Ja
11. Voorko: en van bonden, hölle vruchten enz. Ben enkele bolle vrucht
12. Kwaaen er gebarsten vruchten voor?

Heen

13. Had nen last van botrytis aan de vrucht? Heen
Als proef werd een warenhuis behandeld en de kassen niet* Gelijk
gepoot* In de kas zowel als in 't warenhuis gelijk rijpe tomaten*
Zeer snel een grote pluk* 's Maandags 3 hakken en 's Zaterdags
79. Oretopt op 4 trossen, laatste week Juli opgeruimd* Opbrengst
+70 kg per rr2.
Üoncluaiet In het warenhuis een week eerder geplukt dan normaal*
goud»
Misa Craig type*

8*

VRAG13NLIJÔT }3BTREFFBHDE GRQBISTO? IN gQHAffEH.
1. Naam en adres van de kueker:
2. Has:
13*

J»Havenaarf ELapwijkseweg 36, Berkel*

Succes - Victory

welke groeistof is gebruikt?

Seedless Set

4. Op "jeIke wijze toegepast (apparaat)? Flitspuit
5. In v;elke concentratie?

1*40

6. Hoeveel groeistof is gebruikt per keer ? (onberekend per Tiarenhuia van 1.000 ramen).
100 cc
7. hoeveel ïiaal ~erd gespoten?

2 Maal

6. Traden er bij ..et ferras afv.'ijkin,en op?
I.

Uerd er getikt tijdens de bloei?

10» Kleiden de vruchten gelijkmatig?

Heen

Ja.
Ja

11. VoorJa»n van botsen, hblle vruchten enz.
12. Kwaaen er gebarsten vruchten voor?

Neen

13. Had tien last van botrytis aan de vrucht? Heen

Stook»
Ailaa Craig type

VRAG-ISNLIJ.iff BETREFFENDE G-R0EI5T0E IN TOIiAffEN.
1. Naam en adres van de krceker: A*de Vogel» Hodenrijseweg 67» Berkel«
2*

Baa: Kampioen

3*

welke groeistof is gebruikt?

Seedless Set

4* Op 'jelke wijze toegepast (apparaat)?
5»

In v;elke concentratie?

Flitspuit

Ii40

6. Hoeveel .groeistof is gebruikt per keer ? (onberekend per waren
huis van 1.000 ramen).
100 ce
7.

oeveel loaal ".7erd jespoten?

2 Maal

6. Traden er bij .et seras afr;j.jkinjen op?
9.

werd er getikt tijdens de bloei?

10« Kleiden de vruchten gelijkmatig?

Keen

Om de andere
Ja

11. Voorko::.en van bonizen, hölle vruchten enz*
12. Kwaaen er gebarsten vruchten voor?

Heen

13. Had men last van botrytis aan de vrucht?

Stook.
Ailsa Craig.

Normaal

Heen

VRAfrlSNLIJoff jBETKEFFENDE GROEISTOF IN TOIxAfCEN«
1. Naam en adres van de kraker: !•J.Arkesteijn, Lookwatering; 3A,
Schiplulden.
2. Has: Kanpioen
3* ïïelke groeistof is gebruikt?

Seedless Set

4. Op welke vrijze toegepast (apparaat)?
5»

In v;elke concentratie?

Flitspuit

Eerst 1:25» nu 2 maal 1*40

6. Hoeveel groeistof is gebruikt per keer. ? (or<jerekend per waren
huis van 1.000 ramen). 300 co
7. -loeveel ciaal "erd gespoten?

5 Haal

8. Traden er Dij ..et getras afwijkingen op?
9»

werd er getikt tijdenö de bloei?

10* Klevyrden de vruchten gelijkmatig?

Neen

Neen
Ja

11. Voorko:.en van bonken, hólle vruchten enz. ^^htS^^chteL
12. Kwaaen er gebarsten vruchten voor?

Neen

,, ,, . _
_ .
, , ..
,
.._
,13. iiad tien last van botrytio aan de vrucht?

Later stadium een
enkele yruciltï

Sr «aren hier twee kapjes gespoten* Het resultaat was volgens
tuinder, dat er meer geplukt is en zeker 5 dagen vroeger«
Stook.
Jilaa Craig type»

VRAG~miJoT jjETREFFSMDE &R0EI3T0F IN TOIIA-TEN.
1. Naam. en adres van de krceker: L.v.d.Kaay, Hoflaan 21, 1s-Gravenzande.
2, Ras:
3*

Victory

uelke groeistof is gebruikt?

Seedleae Set

4* Op welke grijze toegepast (apparaat)? Flitspuit
5. In v;elke concentratie?

Il20

6. Hoeveel groeistof is gebruikt per keer ? (onberekend per \;arenhuis van 1.000 ramen).
Onbekend»
7. . .oeveel ïiaal T.<erd gespoten?

4 Haal

8. Traden er Dij -et ^er:as a^;;^.jkin.^en op?
9. . n'erd er getikt tijdens de bloei?
10. Kleiden de vruchten gelijkmatig?

Neen

Neen
Ja

11. Voorkoren van bonken, hölle vruchten enz. Heen
12. Kwauen er gebarsten vruchten voor?
13.- Had men last van botrytis aan de vrucht?
Geen verschillen.

Koud
Alisa Craig type.

Neen
Keen

12»

YRAGENHJöT iSBTRBEffBITOE GROEISTOF IN TQlüJEN.
1. Naam en adres van de kueker: C»v»Geest, Monatereeweg 75» 's-Gravenzande•
2. Has:
3*

Single Cross + Rénova

ï/eIke groeistof i3 gebruikt?

Seedless Set

4* Op \7elke v.'i^ze toegepast (apparaat)?
5. In v;elke concentratie?
6.

*

Uitspuit

1140

Hoeveel groeistof is jebruilct per keer ? (ouderekend per vrarenhuis van 1.000 ramen). 46 cc

7. ..loeveel saaal vrerd gespoten?

3 Maal

8, Traden er bij ..et .geraas afv,rijlcin^en op?
9.

-<erd er getikt tijdens de bloei?

Heen

Sakele malen gebroesd

10» Kleumden de vruchten selijkstatig? -J%
*

I

11. Voorkor.en van bonken, hölle vruchten enz,
12. Kwaden er gebarsten vruchten voor?

Bfeen

13.» Had nen last van botrytis aan de vrucht?

Totaal geen verschillen te sien

Koud»
Alisa Craig type
overgangstype

Heen

Heen

TOAGSroiJóT BETREFFENDE &ROEISTOF IN TOMATEN.
1. Naan en adreG van de ktreker: IT.v.d.Berg, Buiventorenstraat 67»
Naaldwijk»
2. Ras:

Single Cross

3. ïïelke groeistof i3 gebruikt?

Seedless Set

4. Op welke v/ijze toegepast (apparaat)?
5. In v;elke concentratie?

Flitspuit

Normaal 1:40

6. Hoeveel groeistof is gebruikt per keer ? (onberekend per r/aren*
huis van 1.000 ranen).
50-75 cc*
7«

œveel naai ~erd gespoten? i Maai per tros» 4 trossen

8. Traden er bij _et ^ev;as afwijkingen op?
9. ..'erd er getikt tijdeno de bloei?
10» Kleefden de vruchten gelijkmatig?

Heen

Heen
Ja

11. Voorko::.en van bonizen, hölle vruchten enz. ^e®11 holle vruchten,
enkele bonken
12. Kwauen er gebarsten vruchten voor?

Neen

13. Had rien last van botrytie aan de vrucht?

toud»
Ailsa Craig.

Neen

VRAG-SHLIJoT BETREFFEHDE GROEISTOF IK TOHAJEH«
1. Naam en adreo van de krcelcer: L»v,d.Hout, M.vaart 4» Monster»
2. Ras:

Single Cross

3. Uelke groeistof is gebruikt?

Seedless Set

4* Op welke wijze toe^epaat (apparaat)?
5. In v'elke concentratie?

h

Flitspuit

It40

Hoeveel groeistof is ^ebruilrt per iceer ? (onberekend per waren
huis van 1.000 ramen).
+ 75 Cq

7. .loeveel Etaal vrerd gespoten?
8. Traden er bij .et ser.ras afwjljkinjen op?
9.

>'"erd er getikt tijdens de bloei?

10. Kleiden de vruchten selijiciatig?

- Niets ingevuld

|l. Voorkor.en van bonken, hölle vruchten enz.
12. Kwauen er gebarsten vruchten voor?
13. Had rien last van botrytio aan de vrucht?

Twee kappen niet bespoten, maar totaal geen verschil te zien*

Koud»
Ailsa Craig type»

VRA&MLIJ.# BETREFFEFJB (rROBISTQF IN TOIUM.
I, Naaiu en airea van de kireker:

B.Stormy Molenstraat 120, Monster*

lhick Queen en Kampioen.

2t

Ras:

3*

Belize groeistof 13 ^ebruikt?

Seedless Set

4« Op \7elke r/ijze toegepast (apparaat)?
5. In uelke concentratie?

flitspuit

It40

S. Hoeveel groeistof is jeoruikt per keer ? (onberekend per waren
huis van 1.000 ramen).
67 cc
7. . .oeveel Etaal ";;erd gespoten?

3

8. Traden er bij ..et jev/as acfv/j-jkinjen op?
9. Uerd er getikt tijueno de "bloei?

Keen

^ ®aa^ ds*8& gebroesd

10» Kleumden de vruchten jelijkraatig?
11. Voorko: en van bonken, hblle vruchten ens.
*
12. Kv/aaen er je barsten vruchten voor?

Hesn

13. Had nen last van botrytio aan de vrucht?
I

Geen verschillen«
Koud,
Tuckwood type en
, lilsa OÉaig type*

Heen

Keen

16.

BEIBEEffBKDB GROEISTOF IN TOMAIM,,
1, Naam en adres van de kueker: Jac.v.d.Wel» Noorieinde 51j Zevenhuizen.
2. Ras:
3*

Cromco en Bleetra

welke groeistof is jebruikt?

Seedless Set

4. Op vrelke v.'ijze toegepast (apparaat)?
5»

In ..elke concentratie?

Flitspuit

1*40

6. Hoeveel groeistof is jebruikt per keer ? (onberekend per Marenhuis van 1.000 raoen).
50 cc
7.

oeveel Eiaal ;:erd gespoten?

verschillende trossen 2 maal

8. Traden er bi3 ..et ferras afivjLjkinjen op?
9'.

-<erd er getikt tijdens de Dloei?

10. Kleiden de vruchten jelijlcaatij?

Ja

Neen
Seen

Sokele Molle vruchten en
11. Voorko::en van bonken, hólle vruchten enz.9en groot percentage toekige
12. Kwaaien er je barsten vruchten voor?

Heen

13. Had tien last van botrytis aan de vrucht?

Œaar

®d*t veel*

Warenhuis staat op nieuwe grond, grondsoort klei (licht). Gewas was
zwaar. Grond goed bemest met rotte mest + kunstmest. Vruchtaetting
was zeer gce d. Verschil in soorten was niet merkbaar.

Stook.
Alisa Craig type.
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VRA&iMLIJoT BETREFFENDE GROEISTOF IN TOLüÄJEN»
1, Naam en adres van de kweker:
2. Ras:
3»

L*Woordam, Maasdijk 62a» Maasdijk*

Ailsa Craig.

welke -Oroeistof is gebruikt?

Seedless Set*

4* Op V7elke wijze toe^epa^t (apparaat)?
5. In welke concentratie?

Flitspuit

1*40

6. Hoeveel groeistof is gebruikt per keer ? (onberekend per waren
huis van 1.000 ramen).
45 cc
7. ..oeveel Daal werd

espoten? S**« maal* Eerste en tweede tros be
spoten» rest niet*

8. Traden er bij ..et seras afwijkingen op?
9.

werd er getikt tijdeno de bloei?

Heen

Heen

10» Kleumden de vruchten gelijkmatig?

Heen

11. Voorko:.en van bonken, hölle vruchten enz* Veel last van boll® vruehiten (nieuwe grond)
12. Kwaaen er ^ebarsten vruchten voor?

Heen

13. Had men last van botrytio aan de vrucht? ^een*

v®rdroogde

bloem—
b.Ujvg^-Aittta»

3 Warenhuizen met de rassen Single Gross en Victory ook 3 maal
bespoten» Zelfde boeveelheid* Bij de Single Cross ook holle
vruchten* Bij de Victory geen holle vruchten*
Tomaten staan voor het eerst op deze grond (kassen en waren
huizen zijn verplaatst)» De tomaten zijn kloek gegroeid*
Koud*
Ailsa Craig type*

19»

VRAGiüTOJóT BETKEFgBNDE SRQEISTQF IN TOMATEN.
1. Naam en adres van de kweker: P.v.Mourik, *8 Gravenweg 132, Nieuwerkerk a/d IJesel.
2. Ras:
3*

Cromco en Blectra

welke groeistof is gebruikt?

Seedless Set

4» Op welke wijze toegepast (apparaat)?
*5. In welke concentratie?
"6*
7.

Flitspuit

It40

Hoeveel groeistof is gebruikt per keer ? (onberekend per \;arenliuis van 1.000 raaen).
50 cc
oeveel ïoaal werd gespoten?

1

p«r mek per tros

^8. Traden er bij ...et ^ewaa aft'}.jkin0en op?

Heen

9. Uerd er setilrt -tijdena de bloei? *» '* Jaatst *»» * u-0#i
le maal*
10. Kleumden de vruchten gelijkmatig?

Ja

11. Voorko:.en van bonzen, hélle vrachten enz»
12. Kwaaen er gebarsten vruchten voor?

eBk*"

Zeer gering aantal
holle vruchten

Heen

13. Had men last van botrytis aan de vrucht?

Neen

Warenhuis is gedeeltelijk met zwavelkoolstof behandeld voor de
witlofteelt. ELectra staat opde witlofgrond; kwaliteit is ge
lijk aan de Cromco»

Stook.
Ailsa Craig type

20«

VRAG^HJJwT BETRBFFEIQB GROEISTOF Hf TOI-IAJEN.
1»

Uaam en adreo van de kneker:

2#

Ras:

3» ïïelke

M.Boutkan, 2warten.dijk 17» Naaldwijk»

Singl« Cross
Oroeistof

is gebruikt?

Seedless Set

4» Op vrelice vrijze toegepast (apparaat)?

Flitspuit

-5»

In v;elke concentratie?

6,

Hoeveel .groeistof is gebruikt per keer ? (onberekend per waren
huis van 1.000 ramen).
50-75 cc

7.

Ii40

oeveel ï^aal ~erd gespoten?

1 Maal per tros, 5 trossen

8. Traden er bi 3 „et ^er/as afr/j/jkinjen op?
9. Uerd er getikt tijdeno de bloei?

Neen

10* Kleumden de vruchten ^elijlcaatig?

Ja

Heen

11. Voorko:.en van bonken, hölle vruchten enz.
*t
12. Kwaaen er gebarsten vruchten voor?

Neen

13. Had men last van botrytio aan de vrucht?
Vel enig succes*

Stook
Ailsa Craig type.

Iets bonkig» geen holle
vruchten»

Neen

VRA&iüNLIJoT BETREFFENDE GROEISTOF IN TOIUOT.
1. Naam en adres van de kueker: P»J*M*v.d.Wel» Coipmandeurkade B 17»
Maasland.
2. Ras:

Victory

3* ïïelke groeistof is gebruikt?

Seedless Set

4. Op „relke wijze toegepast (apparaat)?
ß. In v.'elke concentratie?

Flitspuit

1*40

jS.

Hoeveel ^roeist.of is gebruikt per keer ? (ou_@rekend per narenhuis van 1.000 raaen). 1« maal 25 ce, 2« maal 37i.cc, daarna nqg 5 à
—
—
6 »anil -50-ec
7. . oeveel aaal ~erd c'espo^en?
® Maal

8. Traden er bij „et seras afv:£jkin0en op?
9.

--'erd er getikt tijdens de bloei?

10« Kleumden de vruchten ^elijkraatis?

Heen
Prisa

11. Voorko::en van bonken, hölle vruchten enz.
'
12. Kwaaen er gebarsten vruchten voor?

G«en

Heen

Hven

13. Had men last van botrytis aan de vrucht?

Séen

Van da onderste vier trossen zijn alle vruchten goed gesset» Na
deze vier trossen heeft een bespuiting niet meer gehèlpen»

Kond»
Ailsa Craig type*

22*

VRAGlMLIJ.fl BETREFFENDE G-ROEISTQF IN TOlflUCEff.
1.

2• Has:
3*

Gebr« Lievaart, Opstalweg} Naaldwijk

Haam en adren van de kweker:

Hadio
Seedless Set

welke groeistof X3 gebruikt?

4. Op vre Ike vrijze toegepast (apparaat)?
•5. In v;elke concentratie?
•6.
7»

ïütspoit

Ii40

Hoeveel Oroeistof is gebruikt per keer ? (onberekend per waren
huis van 1.000 ramen).
50-75 oc
oeveel maal ~erd gespoten?

J,

per tros» 5 "trossen

8*

Traden er bij -et seras afv/j.jkin^en op?

9.

-«"erd er getikt tijueno de "bloei?

10» Kleumden de vruchten gelijloaatig?

Heen

Heen
Vlekkerig

11. Voorko: en van bonken, hölle vruchten enz. holle> hoekige vruchten
12. Kwa-ien er jebarsten vruchten voor?

Enkele

13- Had men laat van botrytio aan de vrucht?

Stook.
Hadio type»

Heen

VRAGENLIJST BETREFFENDE GROEISTOF IH TOliAJEN.
1. Naam. en adres van de krreker:
2.

Ras:

3.

welke groeistof is gebruikt?

Jac»Thoen, Wegje 12, Monster

Single Cross, Victory
Seedless Set

4» Op welke vrijze "toegepast (apparaat)?
•5. In v;elke concentratie?

Flitspuit

It40

'6. Hoeveel groeistof is gebruikt per keer ? (o;gerekend per waren
huis van 1.000 ramen). __ __
^
' 50rI5_cc
k
7.

loeveel aaal ~erd gespoten? 2 Maal de 2 onderste trossen

8. Traden er Dij „et £eT;as afv/jljkin^en op?
9.

werd er Gebikt tijdens de bloei?

10. Kleumden de vruchten gelijkmatig?

Heen

Neen
Ja

11. Voorkoen van bonken, holle vrachten enz.
12. Kwauen er _;eöarsten vruchten voor?

Heen

13. Had nen last van botrytis aan de vrucht?
Kweker beeft geen resultaat gezien

Stook»
Àilsa Craig type*

vruchten,
Iets bonkig

Heen

24«

VRAG-lüHXrlJóT BETREggBMDE GROEISTOF Iff TOMATEN.
1. Naaxi en adres van de kweker:
2. Has:

A.Scheffers, Plaata 10» Honaelersdijk

Victory, Dominant en Single Cross

3* ïïelke groeistof is gebruikt?

Seedless Set

4. Op welke wijze toegepast (apparaat)?
.5»

In uelke concentratie?

flitspuit

Il40

4. Hoeveel groeistof is gebruikt per keer ? (onberekend per \iarenhuia van 1.000 ramen). „ '
_
50 gr»
7. . oeveel zaaal werd gespoten?

3

^8. Traden er bij ..et ^ewas afwijkingen op?
9.

werd er getikt tijdens de bloei?

10. Kleiden de vruchten gelijkmatig?

Heen
Ja

11. Voorkoken van bonken, holle vruchten enz.
12. Kwa-ien er 0ebarsten vruchten voor?

Kweker is tevreden ever de resultaten.

Ailsa Craig type»

Neen

Seen

13. Had men last van botrytio aan de vrucht?

Stook

Seen

Heen

VRAGENLIJST BETREFFENDE GROEISTOF IN TOMAJEN.
1. Naam en adres van de krceker:
2. Ras:

D.v.Velden, Naaidwijksaweg 62, 1 a-Gra«
•enzande

Misa Craig

3. Wellte groeistof ia gebruikt?

Seedless Set

4. Op welke wijze toegepast (apparaat)? Flitspuit» (rem. 5 bloempjes
»—.
——
—gftopfffld*
—
.5»

In v;elke concentratie?

1*40

45.

Hoeveel groeistof is gebruikt per keer ? (onberekend per waren
huis van 1.000 ramen).
37 ce

7. . oeveel paal r;erd gespoten?

4 «nfi

8. Traden er bij ..et ser;as afv.'ijkin0en op?
9. ^"erd er getikt tijdeno de bloei?
10. Kleiden de vruchten ^elijlcaatig?

Keen
Ja

11. Voorkoken van bonken, hölle vruchten enz.
12. Kwaaien er gebarsten vruchten voor?

Neen

Neen

13. Had nen last van botrytis aan de vrucht?

Neen

ïuinder beeft bet met goed resultaat geforuikt en gaat er
volgend seizoen mee voort*
Koud
Alisa Craig type*

VRAGiimiJ.ff BBTREFgEKDE GROEISTOF IN T0MA3EN.
1». Haan en adreo van de krceker: v.d.Yalk, Nieuweweg 79» Loosduinen»
2, Has:
3*

Dominant

welke groeistof is gebruikt?

Seedless Stt

4» Op v/elke wijze toegepast (apparaat)? Flitspuit
5*

In v:elke concentratie?

li40

j6. Hoeveel groeistof is gebruikt per keer ? (onberekend per \7arenhuis van 1.000 ramen).
Onbekend
7. . oeveel ïaaal vrerd gespoten?

4 Maal

8. Traden er bij -et ^eras afwjLjkinjen op?
9«

;^erd

er getikt tijdeno de "bloei?

10» Kleefden de vruchten gelijkmatig?

Regelmatig gebroeed
Ja

11. Voorkonen van bonken, holle vruchten enz»
12. Kwaaen er gebarsten vruchten voor?

Heen

Heen

Heen

13. Had rien la3t van botrytiö aan de vrucht?

Heen

Zeer tevreden. Netjes gewerkt, alles op voorgeschreven wijze*

Koud
ÜJuekwood type»

27#

VRAG-jiilJLIJ.i/T laETREPFEEDE GROEISTOF IN TO!JiTEN.
1. Naaii en adres van de kuelcer: Th.Bentvelsen., Dijkhoornseweg 94» Delft«
2. Ras:

Sack Quaen

3. I/elke ^roeistof is -ebruikt?

Seedless Set

4. Op welke ^ijze toegepast (apparaat)?
5. In ..elke concentratie?

Flitspuit

1*40

§. Hoeveel groeistof is gebruikt per keer ? (onberekend per waren
huis van 1.000 ramen).
Onbekend
7. ..oeveel naai vrerd gespoten?

4 Maal

8. Traden er Mj ,et ^er;as afwijkingen op?
9. i-erd er getikt tijdens de bloei?
10» Kleumden de vrachten seliji&iatig?

Heen

Neen
Heen

11. Voorko:: en van bonken, holle vruchten enz.

Enkele hoekige vrachten

)

12. Kwa-ien er ^eoarsten vruchten voor?

Heen

13. Had nen last van botrytis aan de vrucht?

Heen

Mgn heeft hier vanaf de onderste tros gespoten, n.l. 5, 5, 7 en 7
dagen uiteen# Ben kap in het midden is overgeslagen voor contrôle.
Het met groeistof bespoten gedeelte vas aanvankelijk vroeger, maar
de vruchtbaarheid was niet groter*
Stook

28«

VßM'jMLIJJS BETREFFBIPE SROEISTQP IN TQIiATM.
2. Haan en adres van de kueker: J.Bentvelzen, Dijkhooinseveg C 81,
Delft•

2. Ras:
3*

Dominant

i/elice groeistof is

Ljebruikt?

-Seedless Set

4. Op vreIke v:i jze -toegepast (apparaat)?
5. In ..'elke concentratie?
J5.

Flitspuit

ItlO

Hoeveel groeistof is gebruikt per keer ? (onberekend per waren
huis van 1.000 ramen).
Onbekend

7. . -oeveel raaal r;erd ^spoten?

5 Maal vanaf 5« tros*

8. Traden er bij -et ^exiaa afwijkingen op? ^e]rte
9.

nogal slaap-r

"'erd er getikt tijdeno de bloei? In het begin «el

10. Kleiden de vruchten gelijkmatig?

Ja

11. Voorko. en van bonken, holle vruchten enz.
12. Kv/auen er gebarsten vruchten voor?

Hoekige Trachten

Heen

13. -iad men last van botrytio aan de vrucht?

Been

Bij de 5e tros vilden ze aanvankelijk niet zetten. Na bespuiting
ast Seedless Set zetten ze flink» Hier vas tevens de temperatuur in
het varenhuis verhoogiom de zaak gezond te krijgen ten opzichte van
slaapziekte*
Stook*
Tuckwood. type*

)

In Leiden en omgevj^ing is dit jaar vrij veel groeistof toegepast
set afwisselend resultaat»
De gebruikte groeistof vas Seedless Set in de concentratie van
25 cc per liter (flitspuit)» 40-60 ec per 1000 ramen per keer* Ge
spoten werd eens per «eek bij de onderste 3 tot 4 trossen*
Afwijkingen kwamen niet voor, vruchten kleurden goed, geen holle
of gebarsten -vruchten* Hooit bleven de bloempjes zitten*
Victory gaf na bespuiting minder knopen* Verder kwamen knopen
weinig voor*
Bij twee gevallen viel de oogst enkele dagen vroeger naar kwe
kers mening*
Door te lage concentratie en geen contrôle is niets met zeker
heid te zeggen*

