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Inleiding.
Ü3t organische

§55 vaa do finaa t&eraasn te S&onlngen heeft

vorige Jaren goed© sesoltattm gsgeven Md laboratoriumproeven en potproeiren
ter bestrijding van Ftutarit® (ssid deabetreffende verslagen). lit jaar werd
op 5 bedrijven een praetijkproef genomen bij pl&tglaekorakorsaers» Op all® be
drijven was da laatste jeren in wij ©rastige mate Fösaritta opgetreden* Cs
adressen vaa bovengsnoeade 5 bedrijven sijns
1« Gabs?« Eftgmsaaa» Singalstraat 23» Delft* fatal Sbomsekede..
2. P. v.d. Bergf Haantje 28« Bijsra&jk,
3* 0* J. A. v. Wind©», Ööd© ï®ed«w©g 39« Sljnac&sr*
4* Jao. de Böog, Oad® L©sds®eg 91, Pijnaoker. Sains Oade

lm$üm@g

141«

% H. Bsntvelaen» 'H^^ßoms&mg 18, Pen Boom»

Op veel bedrijven treedt bij msloenen een sliste op» waardoor da planten
vroegtijdig afsterven. Hoewel niet met ssekerkeid bekend, wordt verondersteld
dat dit afsterven van meloenen eveneens door Fusarium wordt veroorzaakt»
Er werd daarom op 2 bsdrijven een proef genasen net liet middel #55 bij koude
>

meloenen, fc.l» Mji
6* 0« Stokdijk* VUöttitaaa 4, Wateringen»
t* B. Reins, ta

ftainen 4» Se Xde?.

Bestrijding van gaaoMna M.i koakoaaers»
Sr werd gewerkt met 2 concentraties# n.l. 75 gr en 150 gsr $*§5 P©* raan.
Op bedrijf 1 werden 15 ramea ontsmet met 75 SP per raam (8 April).
% bedrijf 2 werden 1f ramen ontsmet met TSga? per raam (31 Kaart).
Op bedrijf 3 werte 20 raaen ontsmet ©et 75 fiF psr raam (T April)•
Op bedrijf 4 w©rd®a 20 regnen ontsmet met 150 @r per raam.(21 April)»
% bedrijf S werden 10 ramen ontsmet net 75 jp per raam (31 Maart).
Hot middel werd ^EïsngêL met sand over de grond esstrooid en•15 <aa diep ingebarkt. Onmiddellijk na liet enternetten werd gepoot.
Op 1 bedrijf (bedrijf 5) ie gaen ftisarium opgetreden. Be handelde planten
vertoonden hier eon ©von goad© stand aia de onbehandeld®. Op de overige 4
bedrijven trad ia de bshandelde vakken een evsa ernstigs ltosarium$sataating
op als in ie~ onbehandelde va&fceea. Op 2 bedrijen (bedrijf 3 en 4) waren reeds

eind Juni de planton zmmï m de behandelde als van da onbehandelde objsotsa
afgastonren "tea gevolge van Jlraartesaaatagtiag*
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Er ward eveneens gsweas&fc m« 2 concentraties, n*l* 75 S? «a 153 ga? par raaa.

Op beârijf 6 warden 20 rasen ontsmet oet 75 @p per raao «a 20 rsaen met 1§0
g* per raa» (1 liai)*
0p bedrijf î werte 20 ramen ontaraet «net 75 gr per raaja*
Bet middel werdop daselfâe maaier in de grond gebracht als bij de ontsaet*
ting togaa Fusarium bij Mmtt
Kort na het planton word bîj beide bedrijven gm&âmmàng vm bet gswae waaa?~
genossen* Dese IgmtreoE&ng was Mj bedrijf f taaelijfc goring. Bij bedrijf 6
was de remming vrij ernstig, woral bij de hoogste concentratie* Sr werd
aelfs enige verbranding vaa liet gewas waarnomen. Later herstalden de plante
eich volkanen m werd ook geen verbranding neer waargenomen* Bagln Augustus
vertoonden de behandeld© plantes een beters stand dan de onbehaadélde* Vooral
de stand van.' de planten behandeld met de hoogste conoentrati» was acnaai&a«
lijk beter* Dese planten droegen bovendien meer vrucht dan de onbehandelde*
te besnaar is, dat de oogst van desa vruchten * f4 dagen later viel dan bij
de onbehandelde planten* Ook bij de planten behandeld met de leegte concen
tratie viel de oogat wat later den normaal* 3>e stand ven desse vetsteen was wel
iets beter dan van de onbehandelde9 tsaar üinder dan die ven de vakken behan
deld met do dubbele concentratie (2de foto)*
Over bet algamaen vertoonden de behandelde plsaten een grotere groeikracht
dan de onbehandelde« % badsij£ 7
n«l* begin September alle onbehaadelda
planten afgestorven» terwijl de behandelde planten nog nieuwe raspen vonadea*
Half September was ook de helft van de behaadeld^ïanten ofgastoxven* Tm de
mg levende planten droeg 1 plant eelfa m nog 4 goede horde vruchten* Op
bedrijf 6 was op 1 September weinig verschil in stand meer te sien tussen de
behandelde planten en de niet behandelde planten, âlleem waren vaa het onbe
handelde perceel drie planten efgestorven wat bij de behandelde planten niet
het gaval was*
Set geÊLe gewae op bedrijf ? werd óp 1 September opsgerooid en de broinkleusfog van de tortels'beoordeeld, waarbij gaeort^erd werd in gaaf, lichtbruin*
bruin en volledig wegrot*
Sier volgt een ovarsicht van de resultaten»

' Opiftt^Hngn»
Aantal Wietels i
gaafliishfbs»in hruin volledig' totaa

Behandeling
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set eplópead© concentratie eea g&WT wortelstelsel gegetra®.
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t« F55 had in de ge&raikte concentratie© in de practi^k geen effect ter be
strijding vast Steasgissa M3 platglaskomkomepa»
2* P55 vwraoraaafcte M3 de gebruikte concentraties (?5 «n 150 g?) P«r raaa
vriâ ernstige groeiroinsing ran meloenen, waardoor d» oogat + 14 dagen la
ter -viel den Mj de ontjefcandelde planten. £© bs&andeld^lanten vertoon
den later in feat seisoan echter ©en goede» sroeilsracht, waardoor het vroeg
tijdig afsterven vm het gewas «erd voorkomen*
Er most rek®aisg gehouden worden wet het feit, dat de meloenen onaiddellijk
na het ontssôtfcen aijn uitgeplant» Wellicht leem dó groeireasaing na het
uitplanten verseden worden indien de ontsmetting enige ti jd van te Toren
plaats vindt*
T Jamiari 1954

Ie pïoefneamater,
J. C. Sïanintvald.

Behandeld met P55» 75 gr per raad»

