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Samenvatting.
Een bespuiting met Ethrel in de formulering A.C.P. 68-250 ( die
480 gram 2-chloor-ethyl-fosfonzuur per liter bevat op basis van
glycol) kan de oogst van fruitgewassen aanzienlijk vereenvoudigen,
doordat de vruchten gemakkelijker loslaten.
Uit onderzoek in 19 7 0 is gebleken, dat dit met name geldt voor
zwarte bessen, rode bessen, blauwe bessen, zure kersen, Mirabelle,
de Nancy en Reine Victoria.
Voor deze gewassen is op grond van de resultaten in 1969 en 1970
een duidelijke indruk verkregen omtrent de tijdstippen en con
centraties die het gewenste resultaat opleveren.
Kruisbessen reageerden in geringe mate; bij aardbeien en frambozen
werd geen reaktie gevonden.
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1. Inleiding.

Deze publikatie is een vervolg op "Intern Verslag no. 7" dat het
onderzoek in 1969 beschrijft.
Het verslag behandeldt de proever die in 19 70 met Ehtrel zijn ge
nomen door het I.T.T., het I.V.T. en het P.F.W.
Door een bespuiting met Ethrel (2-chloor-ethyl-fosfonzuur) wordt
het loslaten van de vrucht van de vruchtsteel bevorderd.
De proeven van 1970 betroffen zowel het bevestigen van de in 1969
verkregen resultaten, als nieuw onderzoek bij gewassen. De proeven
hadden alle tot doel na te gaan of en in hoeverre bespuitingen met
Ethrel het (mechanisch) oogsten kunnen vergemakkelijken.
Dit om de praktijk van advies te kannen dienen indien het middel
voor de fruitteelt wordt toegelaten.
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2. Onderzoek in 1970.

Evenals in 1969 is gebruik gemaakt van de formulering A.C.P. 68-250,
die 480 gram 2-chloor-ethyl-fosfonzuur per liter bevat op basis van
glycol.
Ethrel is op verschillende kleinfruit- en steenfruitgewassen toe
gepast zoals is weergegeven in de tabellen 1,2 en 3.
Aan de spuitvloeistof is steeds een uitvloeier toegevoegd.
Indien dit uitvoerbaar

was, is na de bespuiting op verschillende

tijdstippen de trekkracht in grammen bepaald, die nodig is om de
vrucht van de steel los te doen laten.
(Zie voor trekkrachtmeter afbeeldingen 1 en 2).
Tevens is telkens het gemiddeld vruchtgewicht bepaald. In veel geval
len zijn ook droge stof, pH en suikerpercentage van de vruchten be
paald. Deze analyses zijn uitgevoerd door het I.V.T.

Tabel 1. Kleinfruit: eenmalige oogst. Concentraties:0,013,0,026,0,052%
gewas/ras

spuitdata

oogstdata

Wellington xxx

16, 20/7

20, 22, 24/7

Baldwin Hilltop

10/7

13-17/7

16, 18/7

trek
kracht

bepalin
gen x

proef
nemer

Zwarte_bes
_xx)

+

P.F.W.

+

+

P.F.W./
I.T.T.

21, 23/7

-

+

P.F.W.

16, 20, 22/7

-

+

P.F.W.

-

+

P.F.W.

Rode_bes
Rondom
Red Lake

9, 13/7

Kruisbes
Whinham's
Industry

1,

6/7

8, 10'7

X)
Bepalingen: Gem. vruchtgewicht, pH, droge stof, suikerpercentage
XX )

+ waarneming gedaan; - waarneming niet gedaan.
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Tabel 2. Kleinfruit: Lange oogstperiode. Proeven uitgevoerd door P.F.W.
gewas

concentratie

voorpluk

spuitdata

napluk

0,416%

13/7

13/7

22/7

0,052

22/6

22/6

25, 29/6

trekkracht

gem.
vrucht
gew.

bepaÜ"x)
gen

Framboos
Rubin

-xx)

+

Aardbei
Vola

0,104

2,

+

7/7

0,208
0,416
Blauwe_bes
Goldtraube

0,052

selectie

0,104

23

0,208

30/7

10, 24/8

11/8

24/8

-

+

+

+

+

0,416
0,208

idem
'

10/8

0,416

Tabel 3. Steenfruit: Concentraties: 0,075, 0,100, 0,125, 0,150%
gewas/ras

spuitdata

oogstdata

5 rassen

10/7, 20/7

20/7- 3/8

Morel

27/7

Heimanns R.W.

trekkracht

bepa- *
lingen

proefnemer

+

I.V.T.

5/8-12/8

+

I.T.T.

13/7

23/7-26/7

+

I.T.T.

Mirabelle de N.

11/8

27/8

I.T.T.

Reine Victoria

18/8

26/8

I.T.T.

Zure_kers
xx)

Pruimen

X)
2CX)

Bepalingen: gem. vruchtgewicht, pH, droge stof, suikerpercentage
+ waarneming gedaan; - waarneming niet gedaan.

Afb. 2

De trekkrachtmeter in onderdelen

Afb. 3

Zwarte bes. 16 juli 0,104% Ethrel; 20 juli oogst
(foto: Proefstation voor de Fruitteelt).
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1. Zwarte bes.
De proefrassen waren Wellington xxx en Baldwin Hilltop.
a. De eerste bespuiting op het ras Wellington_xxx werd uitgevoerd
op 16 juli, de tweede op 20 juliDe oogst vond plaats op 20, 22 en 24 juli. De bessen werden
"geknuppeld". De bessen, behandeld met 0,104% Ethrel waren het ge
makkelijkst te oogsten. De dosering van 0,026% Ethrel was voldoen
de om de bessen zonder veel moeite te knuppelen.
Het bespuitingstijdstip had weinig invloed op de oogstresultaten.
In alle behandelde objecten kwam vruchtval voor (afbeelding 3).
Bij hogere dosering Ethrel nam het percentage vruchtval toe.
Het percentage vruchtval leek toelaatbaar bij 0,026% Ethrel.
Bij de onbehandelde struiken werd meer blad afgeslagen dan bij de
behandelde struiken.
Er is weinig invloed geweest van Ethrel op het gewichtspercentage
gave bessen. Het gemiddeld besgewicht nam iets toe in de Ethrel.
objecten. De gave bessen hadden een lager gemiddeld besgewicht. Er
was geen invloed van Ethrel op pH, percentage suiker en droge stof
gehalte.
b. Het ras §aldwin_Hilltog is op 10 juli bespoten. Vanaf 13 juli
zijn de trekkrachten gemeten.
Tabel 4 geeft de trekkracht-gemiddelden in grammen per vrucht weer
voor 100 vruchten per object vanaf 13 t/m 17 juli en de concentreties Ethrel in %.
Tabel 4.
Datum

onbe
handeld

0,013%

0,026%

13-7

95

36

6,25

14-7

80

27

5,25

16-7

55

16

10,60

17-7

58

22

4,55

0,052%

0,104%

Trekkracht te
klein om goed
te meten

Uit tabel 4 blijkt dat de benodigde trekkracht afneemt met de tijd
en dat slechts een geringe concentratie Ethrel nodig is om de vruch
ten los te doen laten.
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Bij de objecten bespoten met 0,052?' en 0,104% hingen de bessen zo
los aan de struik dat het niet mogelijk was de trekkrecht hiervan
te bepalen.

2.2 Rode bes.
De proefrassen waren Rondom en Red Lake; de proef lag in tweevoud.
a. Rondom: rechte haag, voorjaar 1968 geplant.
De bespuitingen vonden plaats op 16 en 18 juli.
Er werd op 21 juli (vijf en drie dagen na de bespuiting) en op
23 juli (zeven en vijf aagen na de behandeling) machinaal geoogst
met de Skil Recipro handschudder. Vruchtval, bladval en bladver
kleuring werden niet waargenomen. Het aftrillen ging gemakkelijker
naarmate een hogere concentratie Ethrel was gebruikt.
Het behandelingstijdstip was van minder belang. Er werd in de ob
jecten met de hogere Ethrel-concentraties minder blad afgetrild,
omdat minder hard geschud behoefde te worden. De Ethrelbespuitingen
hebben de bessen duidelijk donkerder rood gekleurd.
De invloed van Ethrel op het percentage gave bessen was gering.
Tenslotte werden op het proefstation bij de bessen van alle veldjes
bepalingen verricht betreffende pH, percentage suiker en droge stof.
Hierbij Kon geen enkele invloed var Ethrel op deze waarden in de
bessen worden vastgesteld.

b*

rechte haag, voorjaar 19 6 5 geplant.

De bespuitingen werden uitgevoerd op 9 en 13 juli.
De oogst vond plaats op 16, 20 en 22 juli. Dit was respectievelijk
zeven en drie dagen, elf en zeven dagen en dertien en negen dagen
na de behandeling. Er werd machinaal geoogst met de Skil Recipo
handschudder. De met Ethrel behandelde bessen waren op alle oogstdata gemakkelijker en sneller mechanisch te oogsten dan de onbehan
delde bessen. Naarmate een hogere concentratie Ethrel was gebruikt
ging het aftrillen beter.
Bij de struiken, behandeld met 0,0 52 en 0,104% Ethrel werd + zeven
dagen na de bespuiting vruchtval geconstateerd. De bladeren aan de
struiken, behandeld met 0,104% Ethrel gingen na £ 10 dagen geel
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verkleuren. Bij het oogsten werd in deze objecten vrij veel blad
afgetrild. In de herfst waren de met 0,104% Ethrel bespoten strui
ken het eerst hun bladere kwijt. Deze verschijnselen werden het
sterkst waargenomen bij de struiken behandeld op 9 juli.
De bessen waren door de Ethrelbehandeling donkerder gekleurd.
Het percentage bessen nam bij de behandeling op 8 juli toe bij ho
gere dosering Ethrel. Dit geldt ook min of meer voor het gewichts
percentage gave bessen.
De behandeling van 13 juli heeft minder invloed gehad op het per
centage gave bessen. Het gemiddeld besgewicht werd niet duidelijk
beïnvloed door Ethrel. Het gemiddelde besgewicht van de gescheurde
bessen was belangrijk hoger dan van de gave bessen. Er werd geen in
vloed van Ethrel geconstateerd op pH, percentage suiker en droge
stof gehalte.

2.3 Kruisbes.
Het proefras was VjhinWs.Industrjf.

rechte

haag, geplant maart 1960.

De proef lag in tweevoud.
De eerste bespuiting werd uitgevoerd op 1 juli, de tweede op
6 juli 1970.
Alleen de tweede bespuiting met 0,104% Ethrel gaf een verlaging van
de trekkracht. In deze veldjes werd bladval en bladverkleuring
waargenomen.
De oogst vond plaats op 8 en 10 juli met een Skil Recipro handschudder. Er werd weinig invloed van Ethrel waargenomen.
De vruchtkleur werd donkerder bij hogere dosering Ethrel. Bij de
oogst op 10 juli was het gemiddeld besgewicht lager bij 0,104%
Ethrel.
Het percentage beschadigde bessen nam toe bij hogere dosering
Ethrel, evenals het percentage blad dat afgetrild werd. Het per
centage eerste kwaliteit bleef gelijk of nam af. Er werd geen in
vloed vastgesteld van Ethrel op pH, percentage suiker en droge stof
gehalte.
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2.4 Framboos «
Als proefras werd gebruikt Rubin, geplant voorjaar 1968.
De bespuiting werd uitgevoerd na de eerste pluk, op 13 juli 1970
met een concentratie van 0,416% Ethrel.
Vanaf 13 juli tot 27 juli werd driemaal geoogst. De behandelde
vruchten konden niet gemakkelijker worden geplukt. Het blad was
enigszins geel verkleurd. Bladval werd niet waargenomen. In sep
tember bleken de jonge stengels in het behandelde object belangrijk
korter dan in het onbehandelde object.

2.5 Aardbei.
Het aardbeiras Vola werd op 22 juni 1970, direct na de eerste oogst,
bespoten met 0,052, 0,104, 0,208 en 0,416% Ethrel. Na 3, 7, 10 en
15 dagen na de bespuiting werd invloed op het gewas nagegaan. Er
was geen verschil in doppen tussen behandelde en onbehandelde veld
jes. Na drie dagen kwamen er groeistofachtige verschijnselen voor
op het jonge blad. De bladschijven stonden niet normaal gericht
maar hingen naar beneden. De kleur van het blad was lichter. Deze
verschijnselen waren 11 dagen na de behandeling verdwenen. Het oude
re blad ging toen geel verkleuren. De vruchtkleur nam door een
Ethrelbehandeling toe. Het gemiddelde vruchtgewicht werd niet be
ïnvloed.

2.6 Blauwe bes,
In deze proef werden de volgende objecten in tweevoud met elkaar
vergeleken.
1. onbehandeld
2. 0,052% Ethrel

11 dagen voor de oogst

3. 0,104%

11

»I

il

n

tr

4. 0,104%

+ 10 d p m

N A A

11

li

il

il

li

5. 0,104%

+ 10 d p m

T P

11

H

»I

M

»I

6. 0,104%
7. 0,208%

Na eerste pluk
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Het proefras was Goldtraube_selectie_23,+10 jaar oud.
De struiken van de objecten een tot en met vijf werden op 30 juli
1970 bespoten, elf dagen voor de oogst.
De struiken van de objecten zes en zeven werden bespoten op 11
augustus 1970, na de eerst pluk.
In tabel 5 is de invloed van Ethrel op de rijping van blauwe bes
sen weergegeven. Hieruit blijkt dat het aantal bessen per 500 gram
op 10/8 aan de onbehandelde struiken het laagst is en toeneemt
bij hogere dosering Ethrel
Dit wordt veroorzaakt door het hoger percentage rijpe bessen dat
geoogst werd (resp. + 50% tegen £ 75%). Op 24/8 werd er voor de
tweede keer geoogst. Ook toen was het aantal rijpe bessen per 500
gram het laagst in de onbehandelde objecten.
Het percentage onrijpe bessen was in de objecten 1 tot en met 5
vrijwel gelijk. De bespuiting van 11/8 gaf het laagste percentage
onrijpe vruchten.
Voortijdige blad- of vruchtval werd niet waargenomen.
Er werd geen invloed vastgesteld van Ethrel op pH, percentages
droge stof en suiker.

2.7 Zure kers.
In de jaren 196 3-69 werd op het IVT een rassenproef met zure
kersen (P.cerasus) genomen, die resulteerde in het selecteren van
enkele voorlopig aanbevelenswaardige rassen.
Teneinde na te gaan of de eerder met Ethrel bij Morel verkregen
verlaging van de trekkracht ook bij deze nieuwe rassen te bewerk
stelligen is, werd op 4 van deze rassen en een aanvullend ras
Ethrel toegepast.
De vijf rassen waren: IVT-VH-440, Kelleriis 16, Morel P2,
Heimanns Rubin Weichsel en Vitova. Van elk ras werden twee bomen
behandeld en fungeerden er twee als contrôle.
Tevens is op grotere schaal Ethrel gespoten op 6-jarige Heimanns
Rubin Weichsel en op 8-jarige Morel. Dit is gedaan om het oogsten
met de door het ITT ontwikkelde Schudder Opvang Combinatie te
kunnen testen op behandelde en onbehandelde bomen.
Ethrel in concentraties van 0,075-0,10 en 0,125% + uitvloeier
werd + 8 dagen voor de geschatte oogstdatum gespoten met een
motorrugnevelspuit.

-13-

Tabel 5 Invloed van Ethrel bespuiting op rijping van blauwe bessen.

behandeling
en % Ethrel

datum
bespui
ting

geoogste bessen in
gewichts procenten
van de totale oogst

aantal bessen
per 500 gr

24/8

10/8

10/8

24/8

rijp

rijp

onrijp

rijp +
onrijp

rijp

397

525

1581

53,4

40,2

OC

0,104%

424

621

1708

74,8

19,8

5,4

0,104%

455

641

1477

78,0

15 ,8

6,2

489

634

1354

71,5

20.2

8,3

493

707

1826

71,2

22.3

6,5

584

2268

1)
53,1

45,9

1,0

685

2456

55,6

44,0

0,4

0,052%

30/7

rijp

0,104% + 10
d p m

N A A

0,104% + 10
d p m
0,104%
0,208%

1)

T P
11/8

362
381

Op die datum onbehandeld.

1)

1)

1)

100 vruchtgewicht

trekkracht in

grammen

grammen
controle
0,075 %

500 -

0,100%
0,125 %
• 750
400-

h 700

h 600

vruchtgewicht

300 -

h 500
200 -

100-

£
3

trekkracht

ra

"U

'5

CL
VI

0 -I

1

1 p r14/7 16

Afb. 4

19

Heimanns Rubin Weichsel. Ethrel bespuitingen 1970

21 d a t u m

Afb. 6

De nieuwe Schudder-Opvang-Combinatie
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Vanaf de dag van spuiten werd gedurende zes weken dagelijks de
trekkracht tussen vrucht en steel bepaald met een trekkrachtmeter.
Verder werd elke dag het 100-vruchtgewicht bepaald en na opslag in
diepvries de pH en het suikerpercentage.
Deze waarnemingen zijn verricht om na te gaan of:
1. de Onbehandelde vruchten op den duur even los zitten als de
behandelde
2. het effect van Ethrel op den duur te niet wordt gedaan, d.w.z.
of de vruchten weer vaster gaan zitten.
In afbeelding 4 is voor Heimanns Rubin Weichsel het verloop van
de trekkracht met de tijd weergegeven. Bovendien is in deze gra
fiek de toename van het gemiddeld vruchtgewicht met de tijd opge
nomen.
De grafiek voor Morel geeft ongeveer hetzelfde beeld.
De gemiddelde trekkracht van de controle-vruchten daalde aanvan
kelijk snel en bleef daarna vrijwel constant op een niveau van
meer dan 100 gram per vrucht.
De gemiddelde trekkracht van de met Ethrel behandelde vruchten
daalde nog sneller en bleef daarna constant op een zeer laag niveau.
Het blijkt dus dat na behandeling met Ethrel de trekkrachten niet
alleen sneller afnemen, maar ook tot een lager niveau dalen.
Dit niveau is zo laag, dat het zelfs op de lange duur door de
contrôle-vruchten niet wordt bereikt.
Ondanks de bespuiting met Ethrel blijven de vruchten nog lang na
de gebruikelijke oogsttijd doorgroeien. De twee vruchtgewichtscurves in afbeelding 4 spreken voor zich.
De metingen van de pfl en van het suikerpercentage gaven geen be
trouwbare verschillen te zien tussen de controles en de met Ithrel
bespoten vruchten. Wel stegen beide waarden regelmatig gedurende
de waarnemingsperiode; dit betekent dat de smaak van de laatgeoogste vruchten aanzienlijk beter was.
Bij geen der rassen werden fytotoxische symptomen waargenomen.
Op het moment dat de vruchten oogstbaar waren is met behulp van
de in 1969 gebouwde schudder-opvang combinatie (prototype) geoogst
(afb. 5). Er werd 10 seconden met de machine geschud. Hierna werd
de machine 90° gedraaid en werd opnieuw geschud.
Vervolgens is het restant dat nog aan de boom achterbleef met de
hand geplukt.
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De resultaten van de schudproeven in combinatie met verschillende
percentages Ethrel zijn in de tabellen 6 en 7 vermeld.
Per behandeling zijn 3 bomen geoogst; de oogst bedroeg + 14 kg per
boom voor Heimanns R.W. en + 22 per boom voor Morel.

Tabel 6 Heimanns Rubin Weichsel.
Spuitdatum

: 13 juli

Oogstdatum

: 2 3 juli

Concentraties

: 0,075, 0,130, 0,125%

Resultaat in % van het totaal:
controle

0,075%

0,100%

0,125%

59 ,3

83,0

90,8

89 ,3

16,3

11,6

6,7

7,9

24 ,4

5,4

2,5

2,8

0,075%

0,100%

0,125%

42,3

63,0

71,3

68,3

26,1

21,7

16,8

18,8

32 ,7

15,3

1. Gewicht geoogste vruchten
na 10 sec schudden
2. Gewicht geoogste vruchten
na 90° draaien v/d machi
ne en 10 sec schudden
3. Gewicht napluk

Tabel 7 Morel.
Spuitdatum

: 2 7 juli

Oogstdatum

:

Concentraties

: 0,075, 0,100, 0,125%

5 augustus

Resultaat in % van het totaal:
controle
1. Gewicht geoogste vruchten
na 10 sec schudden
2. Gewicht geoogste vruchten
na 90° draaien v/d machi
ne en 10 sec schudden

O

JSC

**

3. Gewicht napluk

12,9

trekkracht in
grammen

100 v r u c h t g e w i c h t

grammen

controle
0,0 7 5 %

- 900

- 800

- 700

1

25

Afb. 7

1

r

27

datum

Mirabelle de Nancy. Kloon 104 op St. Julien A.

in
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Uit de tabellen 6 en 7 blijkt dat Morellen minder makkelijk me
chanisch te oogsten zijn na een behandeling met Ethrel dan Heimanns
Rubin Weichsel. De gemiddelde trekkracht voor beide rassen was op
de oogstdatum ongeveer gelijk.
Het verschil in oogstbaarheid moet vermoedelijk toegeschreven
worden aan het slappere hout en de hogere leeftijd van de Morel,
waardoor de bomen moeilijker te schudden waren.

2.8 Pruim.
Mi£ä£®ii®_de_Nancy. Kloon 64 en Kloon 104 op St. Julien A.
De Mirabelle is een pruim die vrijwel uitsluitend voor de conservenindustrie geteeld wordt. Voor een goede verwerkbaarheid moeten
de vruchten ongeveer een week voordat ze eetrijp zijn geoogst
worden.
Op 11 augustus zijn de bespuitingen uitgevoerd, op 24 augustus
waren de vruchten oogstrijp. Door het niet tijdig beschikbaar
hebben van de nieuw gebouwde schudder-opvangcombinatie (afbeelding
6) kon pas op 27 augustus geoogst worden.
Zowel bij Kloon 64 als bij Kloon 104 zijn de trekkrachten bij de
verschillende concentraties bepaald.
Is afbeelding 7 is voor Kloon 104 de trekkracht grafisch uitgezet
tegen de tijd. Tevens is het gemiddeld vruchtgewicht voor de con
trôle en voor 0,125% Ethrel uitgezet. Uit de grafiek blijkt, dat
de trekkrachten bij de behandelde bomen sneller en verder afnemen
dan bij de contrôles; de verschillen tussen de gebruikte Ethrelconcentraties zijn te verwaarlozen.
Bij het gemiddelde vruchtgewicht zien we dat, naarmate de vruchten
rijper worden, het vruchtgewicht van de behandelde bomen de nei
ging vertoont iets achter te blijven.
Het machinaal oogsten van de bespoten objecten gaf geen probleem.
Na enkele seconden schudden waren vrijwel alle vruchten geoogst.
Men kreeg echter wel de indruk dat de concentratie van 0,075% aan
de lage kant was. De vruchten van de onbespoten bomen konden min
der makkelijk geoogst worden. Er bleven hier ook duidelijk meer
vruchten hangen na het schudden.
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Reine Victoria.
Op 18 augustus is Reine Victoria bespoten met 0,075, 0,100, 0,125
en 0,150% Ethrel met behulp van een motorrugnevelspuit.
Op 26 augustus begon duidelijk val op te treden, vooral bij de
hogere concentraties; deze bomen konden met de minste moeite me
chanisch geoogst worden. Zeer opvallend was dat na Ethrel bespui
tingen niet doorgeplukt behoefde te worden, terwijl dit bij de
onbehandelde bomen wel het geval was.
Er zijn geen trekkracht metingen gedaan. Visuele waarnemingen doen
vermoeden dat een bespuiting met een concentratie van 0,100%
voldoende is.
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3. Conclusies.

Ook in 1970 is Ethrel in de fruitteelt experimenteel toegepast.
Het produkt is nog niet in de handel voor de fruitteelt en mag
op vruchtbomen nog niet toegepast worden.
Uit onderzoekingen verricht in 19C9 en 1970 is gebleken dat door een
toepassing van Ethrel bij een aantal gewassen het mechanisch oogsten
eenvoudiger kan verlopen.
Aardbeien en frambozen konden door een Ethrelbespuiting niet gemak
kelijker geoogst worden.
Bij rode bessen nam het percentage gave bessen toe bij Red Lake,
echter niet bij Rondom. Het aantal beschadigde bessen was voor bei
de rassen te hoog.
Zwarte bessen konder na een bespuiting met 0,026% Ethrel vrij ge
makkelijk "geknuppeld" worden. Een aantal vruchten viel voortijdig
af. Kruisbessen reageerden vrijwel alleen op een bespuiting met
0,104% Ethrel, 4 dagen voor de oogst. Het percentage eerste kwali
teit bleef daarbij gelijk of nam iets af. Veel voordeel.lijkt een
Ethrelbespuiting op kruisbessen niet te bieden.
Blauwe bessen kunnen na een bespu?.ting met 0,104% Ethrel, 11 dagen
voor de eerste oogst, voor _+ 7 5% in een keer geplukt worden.
Een bespuiting met 0,104% Ethrel na de eerste oogst resulteerde in
vrijwel volledig gekleurde bessen bij de tweede oogst.
Het oogsten van zure kersen en pruimen met behulp van een oogstmachine en een Ethrelbespuiting gaat zeer goed.
Zodra er ook voor klein fruit een oogstmachine is, kunnen ook hier
bij het oogsten belangrijke arbeidskundige voordelen behaald worden.
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Indien het middel vrijgegeven wordt voor toepassing in de fruit
teelt, zou voor onderstaande gewassen het volgende voorlopige
advies kunnen gelden, uitgaande van Ethrel A.C.P. 68-250:

1. Zwarte bes 4 à 7 dagen voor de oogst

0,025%

2. Zure kers 7-10 dagen voor de oogst

0,100%

3. Mirabelle de Nancy 7-10 dagen voor de oogst

0 ,100%

4. Reine Victoria 7-10 dagen voor de oogst

0,100%

5. Blauwe bes:
a. 11-14 dagen voor de oogst 0,10%. Na 14 dagen is +_ 7 5% in
een maal te oogsten met de hand; de rest kan met de hand
of machinaal na 14 dagen geoogst worden.
b. Eerst 40% met de hand plukken. Direct hierna een bespuiting
met 0,10% geven. Het restant is na +_ 14 dagen in een maal
oogstbaar.

Nader onderzoek.
Ook in 1971 zal het onderzoek met Ethrel worden voortgezet.
Nadere aandacht verdient de vraag of met behulp van Ethrel het
oogsttijdstip vervroegd kan worden.

