
OESMANIPULASIE 

 

3. VERLENGING VAN DIE 

SUURLEMOENSEISOEN MET GS 

 

Die oes van suurlemoene kan drie tot vier weke 

uitgestel word deur die bome met 'n mengsel van 

gibberelliensuur (GS) en 2,4-D te bespuit.  Die GS 

vertraag skilveroudering en veroorsaak ook 'n 

geringe vertraging van interne rypheid by 

suurlemoene. 

 

Die doel met die vertraging van oes kan wees: 

 

(i) om die vrugte oor 'n langer tydperk te pluk 

en te verpak ten einde produksiepieke af te 

plat; 

 

(ii) om die pluk van vrugte uit te stel totdat die 

weer droër is en sodoende bederf en 

oleosellose te verminder; 

 

(iii) om vruggrootte te verbeter in gevalle waar 

dit geneig is om kleiner te wees;  of 

 

(iv) om die oes van die vrugte tot 'n later, meer 

winsgewende tydpoel, uit te stel. 

 

3.1 Tydsberekening van bespuiting en 

tydperk waarmee die oes verleng word 

 

Die bespuiting word toegedien ses weke voordat 

daar normaalweg met die pluk van die vrugte begin 

sou word.  Sodoende kan die pluk drie tot ses weke 

uitgestel word.  Die volgende is twee tipiese 

voorbeelde: 

 

3.1.1 In die Oos-Transvaalse Laeveld is dit 

soms wenslik om 'n deel van die April/Mei-

produksiepiek tot Junie en vroeg in Julie uit 

te stel.  'n  Boord wat gewoonlik gedurende 

middel Mei plukgereed is, word gedurende 

die eerste week van April (ses weke 

vroeër)  met GS bespuit.  Hierdie vrugte, 

wat normaalweg van middel Mei tot die 

laaste week in Junie gepluk sou word, word 

dus na bespuiting met GS vanaf die middel 

van Junie tot die einde van Julie gepluk.  

Sodoende word ses weke toegelaat vir die 

pluk van die gewone oes en sewe weke vir 

die GS-behandelde oes, deels omdat 

laasgenoemde gedurende 'n koeler tydperk 

geoes word (sien Figuur 1).  Daar is bevind 

dat dit beter is om die pluk van die vrugte 

wat aan die einde van die produksiepiek in 

April/Mei gereed is, te vertraag, aangesien 

dit dikwels gebeur dat vrugte wat vroeër 

bespuit word, nie so lank hou nie en 

gedurende die middel van die oespiek 

gepluk moet word.  Dit is dikwels die geval 

as die weer in April warmer as gewoonlik 

is.  Daarby word die verpakking van vrugte 

wat nie met GS bespuit is nie, ook vertraag 

indien dit in April reën.  As die vroeër vrugte 

van die April/Mei-oespiek met GS behandel 

is, is daar dan 'n onhanteerbare 

hoeveelheid vrugte gereed vir pluk 

gedurende Mei en Junie. 

 

3.1.2 In Oos-Kaapland is dit soms wenslik om 

die Julie-oes later te pluk.  Aangesien pluk 

normaalweg gedurende die eerste week in 

Julie begin, word die bespuiting gedurende 

die derde week van Mei toegedien.  Sonder 

'n GS-behandeling word die vrugte tussen 

die begin van Julie en die tweede week in 

Augustus gepluk.  Die vrugte van GS-

behandelde bome kan van die vierde week 

in Julie tot die tweede week in September 

gepluk word (sien Figuur 2). 

 

Die GS-bespuiting moet ongeveer ses weke 

(hoogstens sewe weke of minstens vier weke) 

voordat plukwerksaamhede normaalweg sou begin, 

toegedien word.  Die bespuiting het nie die 

gewenste uitwerking as dit minder as vier weke 

voor oestyd toegedien word nie.  Die GS-bespuiting 

vertraag die aanvang van werksaamhede drie tot 

vier weke en laat dan 'n pluktyd van ses weke toe 

(sewe weke in koel toestande).  Op daardie tydstip 

is die kleur van die vrugte gewoonlik nog T3 of T4 

en bestaan die versoeking dikwels om dit langer 

aan die boom te laat hang. 

 

Die ervaring het egter geleer dat hoër bederfpeile 

by vrugte ontwikkel wat langer hang, aangesien die 

skil vinnig verouder sodra die uitwerking van die 

GS-bespuiting verby is. 

 

Vogstremming na afloop van 'n GS-bespuiting moet 

verhoed word, aangesien dit die werking van die 

GS sal verminder of vernietig. 

 

Dit is belangrik dat al die vrugte wat reeds ten volle 

oesryp is, van die bome verwyder word voordat die 

GS-bespuiting plaasvind.  Dit is nodig omdat dit 



gewoonlik nie moontlik is om aan die einde van die 

verlengde oestyd tussen dié vrugte en die vrugte 

wat bespuit is, te onderskei nie.  Wanneer 

eersgenoemde dan uiteindelik gepluk word, sal dit 

oorryp wees en as dit saam met die GS-

behandelde vrugte verpak word, kan endokserose 

of hoë bederfsyfers verwag word.  Die GS-

bespuiting vertraag nie die verdere ontwikkeling van 

vrugte wat reeds volle rypheid aan die boom bereik 

het nie. 

 

 

3.2 Geskikte boorde 

 

Geskikte boorde vir GS-behandeling is boorde met 

gesonde, volwasse bome wat 'n goeie drag 

medium tot klein vrugte lewer.  Boorde wat vermy 

moet word, is: 

 

3.2.1 boorde met jong bome minder as ses jaar 

oud; 

 

3.2.2 boorde met 'n klein oes groot vrugte.  Die 

vrugte moet medium tot klein wees 

wanneer bespuiting plaasvind, omdat dit 

gedurende die verlengde oestyd een tot 

twee tellings groter word as wat dit sonder 

die GS-behandeling en verlenging sou 

wees.  Die toename in vruggrootte kan 'n 

ekstra een tot twee kartonne vrugte per 

boom beteken, mits die vrugte dan nie te 

groot vir uitvoer is nie. 

    

3.2.3 Vermy boorde waar swartvlek (Guignardia 

citricarpa) nie doeltreffend bestry is nie. 

 

3.2.4 Die uitskot weens windmerke en 

blaaspootjie moet nie meer as 20% wees 

nie.  Die GS-bespuiting laat die merke 

verdonker, wat die persentasie vrugte wat 

weens dié faktore uitgegooi word, verhoog. 

 Daar kan verwag word dat 'n uitskot van 

20% weens wind- en blaaspootjieletsels na 

bespuiting met GS met die helfte tot 30% 

sal styg;  'n uitskot van 10% sal tot 15% 

styg en 'n uitskot van 30% tot 45%. 

 

3.2.5 Boorde wat gedurende die voorafgaande 

twee maande met 'n plaagdodende 

oliebespuiting behandel is, moet vermy 

word, aangesien die 2,4-D fitotoksies sal 

wees. 

 

3.2.6 Vermy boorde wat blom of wat onlangs 

geblom het en baie jong vrugte aan het.  

Die 2,4-D in die GS-bespuiting het 'n 

uitwerking op die styl van die blom en die 

vruggies en veroorsaak dat dit nie normaal 

afspeen nie, maar aan die vrugte bly tot dat 

dit ryp is.  Die styl breek dan gedurende die 

pluk- en verpakkingsproses af en die wond 

is 'n potensiële toegangspunt vir 

bederfswamme. 

 

 

3.3 Samestelling van spuitmengsel 

 

Die bespuiting bestaan uit 'n mengsel van 10 dpm 

GS, 10 dpm 2,4-D en 'n benattingsmiddel teen 

0,02%.  Dit word as 'n matige dekbespuiting 

toegedien.  Die translokasie van GS is swak en dit 

is dus belangrik om die hele vrugoppervlak te 

benat.  Moenie spuit as reën binne 12 uur verwag 

word nie.  Die spuitkoste beloop ongeveer 6 sent 

per liter vir die spuitchemikalieë. 

 

 

4. AANSURING VAN GS-SPUITMENGSELS 

 

Gibberelliensuur (GS) word gebruik vir die 

bestryding van kraakskil, die handhawing van 

uitvoerpersentasies aan die einde van die normale 

oesperiode in die geval van nawels en pomelo's, 

die verlenging van die suurlemoen- en pomelo-

oesperiodes en die verbetering van vrugset by 

verskeie kultivars.  Dié bespuiting is relatief duur en 

kos ongeveer 12 sent per liter vir 'n 

spuitkonsentrasie van 20 dpm, m.a.w. ongeveer 

R1,40 per boom.  Dit  spreek vanself dat enige 

wyse waarop dié koste verminder kan word sonder 

om die doeltreffendheid te verlaag, belangrik is. 

 

GS word makliker deur die skil van sitrusvrugte en 

sitrusblare uit spuitvloeistowwe in die suur pH-reeks 

opgeneem as uit spuitstowwe met 'n neutrale of 

alkaliese pH.  Deur die pH in 'n aantal toetse van 

7,0 tot 4,5 te verlaag, is 'n aansienlike verbetering in 

opname verkry.   In gevalle waar aangesuurde 

mengsels vir bespuiting gebruik is, het ons bevind 

dat 70% van die GS-dosis wat normaalweg 

aanbeveel word, gebruik kan word en dat die 

resultaat dieselfde is.  Dit beteken 'n 

kostebesparing van ongeveer 42 sent per boom vir 

'n GS-bespuiting wat teen 20 dpm toegedien word 

(1993-pryse) en 'n proporsionele besparing op 

ander konsentrasies. 



 

Aansuring kan op twee maniere gedoen word: 

 

(i) Deur 'n sterk swaelsuur- of fosforsuur- of 

asynsuuroplossing of deur natriumbisulfaat 

of "Bladbuff" of ander patenteprodukte by 

die spuitmengsel in die tenk te voeg; of 

 

(ii) deur ammoniumsulfaat by die 

spuitmengsel te voeg.  In dié geval vind 

aansuring op die blaar- en vrugoppervlak 

plaas.  Die ammonium-ione word deur die 

blare en vrugte opgeneem en waterstofione 

word vrygestel in hoeveelhede wat min of 

meer chemies ekwivalent is.  Die oplossing 

op die plantoppervlak word dan suur en 'n 

reaksie vind plaas met die bikarbonaatione 

wat in die spuitwater op die oppervlak van 

die plant aanwesig is. 

 

Die hoeveelheid suur of ammoniumsulfaat wat 

bygevoeg moet word, hang af van die 

bikarbonaatinhoud van die spuitwater (ook die 

karbonaat indien die pH van die water bo 8,2 is).  

Dit wissel van die een waterbron tot die ander.  

Daar kan ook verwag word dat die 

bikarbonaatkonsentrasie na 'n lang tydperk van 

droogte of na reën sal verander.  Die 

bikarbonaatinhoud van water in die 

sitrusproduksiegebiede van Suid-Afrika wissel 

aansienlik (10 tot 250 mg bikarbonaat per liter) en 

kan met tot die helfte daal nadat dit gereën het.  As 

gevolg van dié verskille, is 'n algemene aanbeveling 

vir die byvoeging van 'n besondere hoeveelheid 

aansuringsmiddel by alle GS-bespuitings nie 

moontlik nie.  Dit is iets wat telkens vir elke 

waterbron bepaal moet word wanneer GS gespuit 

word. 

 

4.1 Aansuringsmiddels 

 

Om te bepaal hoeveel van 'n aansuringsmiddel 

bygevoeg moet word, is 'n pH-meter of pH-

indikatorpapier nodig (behalwe wanneer "Bladbuff" 

gebruik word).  Verskeie klein draagbare pH-meters 

kan gekoop word.  Twee van die instrumente 

waarvan die skrywer ondervinding het, is die 

volgende: 

 

(i) Hanna Instruments pHep.  Dit is 'n klein 

instrument wat in die hempsak vasknip en 

met vier 1,4V-Duracell-batterye werk.  Dit 

gee lesings wat tot 0,2 pH-eenheid 

akkuraat is.  Verkrygbaar van Holpro, 

Johannesburg (of Port Elizabeth). 

 

(ii) Hanna Instruments Piccollo.  Dit is ook 'n 

klein instrument wat in die hempsak sal 

pas.  Dit werk met vier 1,4V-Duracell-

batterye en gee lesings wat tot 0,01 pH-

eenheid akkuraat is.  Dit beskik oor 

outomatiese temperatuuraanpassing.  

Verkrygbaar van NT Laboratory  Supplies, 

Johannesburg (of Port Elizabeth). 

 

 Holpro het 'n soortgelyke instrument, die 

Hanna HI8114. 

 

As alternatief kan pH-indikatorpapier gebruik word.  

'n Strokie van die papier word in die tenk gesteek, 

wat veroorsaak dat dit verkleur.  Die pH word 

bepaal deur die kleur van die strokie met die reeks 

kleure op die houer te vergelyk.  Protea 

Laboratoriumdienste verskaf Whatman-

indikatorpapier.  Merck verskaf 'n gespesialiseerde 

reeks pH-papier (4 tot 7 en 5 tot 10). 

 

Verskeie chemikalieë kan gebruik word om die pH 

van die water te verlaag: 

 

(i) Swaelsuur, kommersiële graad, 

verkrygbaar in 2,5- en 25-liter-houers.  Dit 

is goedkoper as enige ander 

aansuringsmiddel maar is ook meer 

gekonsentreerd (98%) en dus gevaarliker 

vir hantering deur ongeskoolde arbeiders.  

(Verkrygbaar van Holpro, Protea 

Laboratory Services en ander.) 

 

(ii) Fosforsuur, kommersiële graad, is 

verkrygbaar in 25-liter-houers en weeg 

ongeveer 35 tot 40 kg.  Die laer 

suurkonsentrasie (70 tot 80%) maak dit 

ietwat veiliger om te hanteer, maar dit is 

duurder.  Dit is van dieselfde leweransiers 

verkrygbaar as die swaelsuur. 

 

(iii) Natriumwaterstofsulfaat (of 

natriumbisulfaat).  Dit is 'n kristalagtige 

poeier en 'n kragtige aansuringsmiddel.  Dit 

word deur die meeste leweransiers van 

industriële chemikalieë in 50-kg-sakke 

gelewer, of as "droë suur" in 3-kg-houers 

deur winkels wat in 

swembadbenodigdhede spesialiseer.  Die 

aansuringskoste is ongeveer dieselfde as 



dié van die fosforsuur. 

 

(iv) Asynsuur.  Die gekonsentreerde formulasie 

staan bekend as "glacial"-asynsuur. 

Verkrygbaar in 25-liter-houers.  Dit is van 

dieselfde leweransiers verkrygbaar as 

swaelsuur en is effens veiliger as 

swaelsuur om te hanteer. 

 

(v) Bladbuff is 'n gepatenteerde 

spuithulpmiddel wat benattingsmiddels, 

spreimiddels, buffermiddels en 'n 

kleurindikator bevat om aan te toon 

wanneer die pH onder 5,0 is.  Sodra die pH 

van die spuitwater onder 5,0 is, verander 

die kleur van die indikator na pienk.  

Bladbuff is verkrygbaar van: 

 Plaaskem (Edms) Bpk. 

 Posbus 87005 

 Houghton 

 2041 

 Dit kan nodig wees om die Bladbuff met 'n 

ander benattingsmiddel aan te vul as dit by 

'n lae konsentrasie gebruik word (bv. vir 

waterbronne met 'n lae pH.) 

 

(vi) Ammoniumsulfaat.  Verkrygbaar van 

kunsmisverskaffers in 50-kg-sakke.  Die 

poeier is nie-hidroskopies en veilig om te 

hanteer. 

 

 

4.2 Prosedure vir die aansuring van 

spuitwater 

 

Die hoeveelhede wat nodig is om die spuitwater 

aan te suur word, in die geval van eersgenoemde 

drie chemikalieë, direk met behulp van die pH-

meter of pH-indikatorpapier bepaal.  In die geval 

van Bladbuff word dit gedoen deur die kleur van die 

indikator-oplossing dop te hou;  in die geval van die 

ammoniumsulfaatbyvoeging word dit deur middel 

van titrasie gedoen.  Die prosedure is soos volg: 

 

4.2.1 Met swaelsuur, fosforsuur, asynsuur of 

natriumbisulfaat 

 

Vul die spuittenk en voeg al die spuitbestanddele 

behalwe die aansuringsmiddel by.  Stel die 

roermeganisme van die spuittenk in werking sodat 

die spuitwater behoorlik gemeng word.  Voeg die 

suur in hoeveelhede van 25 tot 50 ml by of die 

natriumbisulfaat in hoeveelhede van ongeveer 100 

g en meet die pH drie tot vyf minute na elke 

byvoeging.  Sit die byvoegings voort totdat die pH 

van die water 4,5 is.  Spuitwater by Fort Beaufort 

met 'n pH van 8,5 het onlangs 500 ml 80%-

fosforsuur per 2 000-liter-tenk nodig gehad of 1,2 

kg natriumbisulfaat per 2 000-liter-tenk.  Geen 

toetse is met die byvoeging van swaelsuur by Fort 

Beaufort uitgevoer nie, maar normaalweg is 1 tot 12 

ml gekonsentreerde swaelsuur per 100 liter 

spuitwater nodig.  Sondagsrivier kanaalwater 

onlangs getoets het 14 ml gekonsentreerde 

swaelsuur nodig gehad om die pH af te bring na 

4,5. 

 

5.2.2 Vir gebruik saam met Bladbuff 

 

Vul die spuittenk en voeg al die spuitbestanddele 

behalwe die Bladbuff by.  Stel die roermeganisme 

in die spuittenk in werking soos in 4.2.1 hierbo.  

Voeg Bladbuff in hoeveelhede van 100 tot 200 ml 

by.  Neem 'n monster van die spuitwater drie tot vyf 

minute na elke byvoeging deur 'n skoon glas te 

gebruik en dit teen die lig te beskou.  Die 

omslagpunt word bereik wanneer die spuitvloeistof 

'n ligte pienk kleur het.  Vir spuitwater by Fort 

Beaufort, waarvan melding reeds gemaak is, was 

twee liter Bladbuff per 2 000-liter-tenk nodig.  Die 

Sondagsrivier kanaalwater het 130 ml Bladbuff per 

100 liter water benodig. 

 

4.2.3 Vir gebruik saam met ammoniumsulfaat 

 

Die hoeveelheid ammoniumsulfaat wat nodig is, 

word deur middel van titrasie bepaal.  Meet 'n 

monster van 100 ml water in 'n Erlenmeyerfles van 

250 ml af.  Plaas die elektrode van die pH-meter in 

die water in  die Erlenmeyerfles, titreer met 0,1N 

swaelsuur tot pH 4,5.  Voeg die 0,1N swaelsuur uit 

'n 50-ml-buret drupsgewys by en meng die water in 

die Erlenmeyerfles na elke byvoeging voordat die 

pH geneem word.  Die 0,1N swaelsuur word berei 

deur die inhoud van een ampule swaelsuur 

(verkrygbaar van  verskeie leweransiers van 

chemikalieë soos Merck en Holpro) in een liter  

gedistilleerde water op te los.  Noteer hoeveel ml 

0,1N swaelsuur nodig is om die pH tot 4,5 te 

verlaag.  Daarvolgens is: 

Ammoniumsulfaat nodig, in gram per 100 liter 

spuitwater 

= (ml 0,1N swaelsuur) x 1,65. 

 

Die faktor 1,65 is gebaseer op basiese 

volumetriese ontledingsbeginsels.  Die hoeveelheid 



ammoniumsulfaat wat nodig is, wissel gewoonlik 

van 2 tot 27 gram per 100 liter spuitwater. 

 

Dieselfde hoeveelhede is nodig vir enkelsterkte (1x) 

en gekonsentreerde bespuitings. 

 

4.2.4 Fitotoksisiteit 

 

Die gebruik van aangesuurde GS-bespuitings het 

geen aanleiding gegee tot simptome van 

fitotoksisiteit nie, behalwe  in geringe mate op 

pomelo's, waar dit "gibberellien-brandmerke" 

vererger het.  Gibberellien-brandmerke is 'n 

sjokoladekleurige oppervlakkige letsel op die skil 

van die vrug;  die merke lyk soos druppels spuitstof 

wat verdamp het of 'n korroderende oplossing wat 

oor die vrugoppervlak gevloei het.  In minder 

ernstige gevalle neem die brandmerk die vorm aan 

van hardnekkige groen kolle, veral aan die stylent 

van die vrug, of van bruin spikkels met 'n groen 

omlyning.  Gibberellien-brandmerke kom 

normaalweg net voor by vrugte aan die buitekant 

van ou bome met 'n yl blaarbedekking of bome wat 

ernstig deur tristeza aangetas is.  Die uitskot weens 

gibberellien-brandmerke is gewoonlik nie meer as 

2% met nie-aangesuurde bespuitings nie, maar kan 

meer wees as aangesuurde GS-bespuitings 

gebruik word. 

 

4.2.5 Oormatige aansuring 

 

Geen gegewens is beskikbaar oor die gevolge van 

aansuring wat bogenoemde perke oorskry nie.  Die 

gebruik van 'n benattingsmiddel teen 'n 

konsentrasie wat druppelvorming op die vrug- en 

blaaroppervlak voorkom, sal die skade verminder. 

Die meeste benattingsmiddels wat algemeen 

beskikbaar is (Agral 90, Agricura G49, Citowett) sal 

die gewenste uitwerking hê as dit teen 'n 

konsentrasie van 0,02% gebruik word. 

 

4.2.6 Keuse van chemiese middel vir 

aansuring 

 

Soos reeds aangedui, is daar 'n aantal chemikalieë 

wat vir aansuringsdoeleindes gebruik kan word.  

Die middel wat gekies word, hang af van 

omstandighede op die individuele plase. 

 

Ammoniumsulfaat is nie net die veiligste om te 

hanteer nie, dit is ook goedkoop.  Dit reageer nie 

met die metaaldele van die spuitmasjien of met 

spuitresidu's soos sinkoksied in die tenk of om die 

roermeganisme nie.  Dit het egter die nadeel dat 

titrasie nodig is om te bepaal hoeveel by die inhoud 

van die spuittenk gevoeg moet word. 

 

Natriumbisulfaat is ook betreklik goedkoop en veilig 

om te hanteer, maar is hidroskopies.  As die houer 

oopgelaat word, neem dit water uit die lug op en 

word klam.  Dit het ook die nadeel dat 'n klein 

hoeveelheid natrium op die boom toegedien word. 

 

Bladbuff is veilig om te hanteer en die formulering 

bevat 'n benattingsmiddel.  Die koste hang van die 

pH van die spuitwater af en van die hoeveelheid 

Bladbuff wat nodig is om die pH tot 5,0 te verlaag. 

 

Swaelsuur is goedkoop en maklik om te gebruik, 

maar moet met sorg gehanteer word en reageer 

met residu's in die spuittenk asook met die 

metaaldele van die pomp.  Fosforsuur is ook 

betreklik goedkoop en minder gevaarlik om te 

hanteer.  Dit word dikwels gebruik om mikro-

besproeiingstelsels skoon te maak.  Glacial-

asynsuur is ook betreklik goedkoop en het die 

voordeel dat die skerp reuk 'n automatiese 

waarskuwing bied tydens hantering. 

 

4.2.7 Konsentrasies van 2,4-D en 

benattingsmiddels in aangesuurde GS-

bespuitings 

 

Die konsentrasie van 2,4-D in GS-bespuitings moet 

ook verlaag word wanneer die spuitmengsel 

aangesuur word, naamlik tot ongeveer 70% van die 

normale konsentrasie.  Aansuring veroorsaak 'n 

aansienlike verbetering in die opname van 2,4-D.  

Die konsentrasie van die benattingsmiddel moet op 

ongeveer 0,02% gehandhaaf word.  Dit is die 

konsentrasie waarteen optimum benatting van die 

blare en vrugte verkry word. 


