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OPMERKINGEN OVER MERKENVANBESTRIJDINGSMIDDELEN

De indit verslag vermelde doseringenvanbestrijdingsmiddelenhebbenbetrekking op de dosering vanhet gebruiktemerk.Het isonvermijdelijk dat niet alle
op demarkt zijnde produktenmet dezelfdewerkzame stof zijn genoemd. Hieruit
mag nietworden afgeleid dat eenvoorkeur bestaat voor het genoemdemerk.
Een overzicht van de indit verslag vermeldemerkenmet bijbehorende werkzame
stof en gehaltewerkzame stof isop blz.66 opgenomen.
Met nadrukwordt erop gewezen dat inditverslag ook proevenwordenbeschreven met middelen en/of doseringen,die op grond vandeBestrijdingsmiddelenwet
niet zijn toegelaten.De gebruiker vanbestrijdingsmiddelen dient zich te allen
tijde eerst van de ophet etiket van deverpakking vanbestrijdingsmiddelen
voorkomende gebruiksaanwijzing tevergewissen,welke behandelingen inde praktijk
mogenworden uitgevoerd.

BEGUNSTIGERS

Degenen,diebelang stellen inhetwerkvanhet Proefstation enhet onderzoek
willen steunen,kunnen begunstiger vanhet Proefstationworden.
Debegunstigers ontvangenhet jaarverslag en anderepublikatiesvanhet
Proefstation gratis.Debijdragenvoorhet begunstigersschap zijn:voornatuurlijkepersonen inNederland minimaal ƒ25,-per jaar,voor natuurlijke personen
inhetbuitenland ƒ25,-perjaar,voor rechtspersonenminimaal ƒ50,-perjaar.
Bijdragenkunnen ondervermelding van "begunstiger"worden gestort oppostgirorekening nummer 495017 tennamevanProefstation voor deFruitteelt te
Wilhelminadorp.

TER INLEIDING

Naeen zeernatnajaar leidde de openwinter van 1974/1975 aanvankelijk tot
een zeervroege ontwikkeling bij devruchtbomen. Infebruaribegon plaatselijk
debloeibij pruimenpeer reeds,maar doorhet gureweernamidden februari
vertraagde deontwikkeling sterk.Kersen,peren enpruimenbloeidenbij slecht
weer;appels daarentegen bij goedweer.Ditkwamook tot uitdrukking inde
vruchtzetting. De eerstgenoemde fruitsoorten leverden slechts een zeermatige
oogst, terwijlbij appel deoogst goedwas.
Verder kenmerkte het groeiseizoen 1975zichdoor eendrogewarme zomer eneen
droognajaar.Dit leidde tot een -vergelekenmet deramingen van eind junimeevallende produktie en toteenvlotverloop van depluk.Ookdit jaar ontstond
plaatselijk zwarehagelschade aanhet fruit.
Bij degewasbescherming waren opmerkelijk het op grote schaal optredenvan
vruchtboomkanker bij jonge appelbomen,deplaatselijk moeilijke bestrijding van
perebladvlo ende aanwezigheid vanbacterievuur inons land.Deze problemen
krijgennu inhet onderzoek meer aandacht.Verheugend was de grote uitbreiding
dieplaatsvond bij de toepassing van de geleide insectenbestrijding inde
praktijk.
Alvroeg indit seizoen bleekbij appelveel stipvoor tekomen.Het kwam
met namevoorbijvroeg geplukte James Grieve,Cox'sOrange Pippin en Schone
van Boskoop.Vooral hetvertrouwen inde Schonevan Boskoop ishierdoor bij de
handel verminderd.
De financiële uitkomstenvanhet seizoen 1975blijken opnieuw sterk te zijn
beïnvloed doorhet gebeuren opdeEEG-appelmarkt.Net als tweejaar geledenwas
deEEG-appeloogst groot;vooral deWestduitse oogstwas groot.Hierdoor stonden
vanaf oktober deappelprijzenduidelijk onder druk. Zewaren echter duidelijk
beter dan inhetvergelijkbare seizoen 1973/1974.Dekleine pereoogstwerd daarentegenvlot tegengoedeprijzen afgezet.
Voorhetkleinfruit was 1975 inhet algemeen geengunstig jaar.Doorhet erg
nattenajaarvan 1974bleven deaardbeiplanten te licht,hetgeen zowel indekas
als indevollegrond een lageproduktie ten gevolgehad.Rood-wortelrot zorgde
daarbij inNoord-Brabant voor extra groteproblemen.Hetprijspeil voor deconsumptieaardbeienwas goed tot zeer goed,wat de lagekilogramopbrengsten weer
enigszins compenseerde.Voor de industrie-aardbeien was hetprijspeil bijkleine
aanvoeren erg teleurstellend. Eenomschakeling naar de teeltvoor deverse consumptie is teverwachten. Bij dedoordragende aardbeienwerd deproduktie ongunstigbeïnvloed doorhethete zomerweer;debloemknopvorming kwam tijdelijk vrijwel
tot stilstand.
Evenals deaardbeienhadden de frambozenveel te lijdenvandeslechte herfst
van 1974.Doorwateroverlast kwamveel stengelsterftevoor.Deproduktie werd
bovendien nadeligbeïnvloed door droogte voor en tijdens depluk.Het prijspeil
wasmatig.Voor derodebessenwas 1975gunstiger,dekilogramopbrengstenwaren
hoog endeprijzenbleven opeenredelijk niveau,behalve tijdensde topaaovoeren.
Ook zwartebessen enkruisbessen,gewassenwaarvanhet areaalnogmaar zeer gering
is, gavengoede resultaten.Debramen gaven goedekilogramopbrengsten,maarhet
prijspeil lag opeennog lagerniveau dan inhet al slechte jaar 1974.De teelt
was hierdoorweer verliesgevend.

Indevruchtboomkwekerij lietvooral inhet oostenvanhet land plaatselijk
de groeivanhetmateriaal doorde droogtewat tewensen over.Ookditminder
zwaremateriaalkonechter dank zij degrote vraagvlotworden afgezet.Als
bestemmingen kunnenworden genoemd deNederlandse fruitteelt (vooral appelop
M.9), depakkethandel (zacht fruit)enexport (appel ook opmatig sterkeonderstam). Er is sprakevan enige uitbreiding bij de gespecialiseerde vruchtboomkwekers.
Wilhelminadorp (ProefstationenConsulentschap inalgemene dienst voorde
fruitteelt)was ook dit jaarweer intensief betrokken bij talvan landelijke
activiteiten, zoals de introductie indepraktijk vanhetvirusvrije uitgangsmateriaal envan de geleide insektenbestrijding.Erwerd weerveelmet andere
diensten samengewerkt zoalsbijhet onderzoek met groeiregulatoren,nieuwe ontwikkelingen inde fruitteelt,druppelbevloeiing,bewaarproevenmet Golden
Delicious en Schonevan Boskoop en onderzoek overde toepasbaarheid vanbladanalysevoor devoorspelling van stip.Ook de centrale opkweek van plantmateriaal
voor de fruitteeltproeftuinen kanhierworden genoemd. De problematiek rond de
kwaliteit van onze appels komt steedsmeer centraal testaan.
Inhetverslagjaarwerd verder de zekerheid verkregen dat twee belangrijke
investeringen ophet Proefstationkonden plaatsvinden. Begin september kwamhet
nieuwe koelhuis met drie CA-endrie gewonekoelcelletjes gereed en inhet najaar
iseen automatisch analyseapparaat besteld,waarmee de capaciteit omblad-en
vruchtanalyses uit tevoeren tenbehoeve vanhet kwaliteitsonderzoek aanmerkelijk
wordt uitgebreid. De aanschaf hiervanwas mogelijk dankzij aanzienlijke financiële
bijdragen vanhet Centraal BureauvanTuinbouwveilingen enhet Produktschap voor
Groenten enFruit.De overbrenging vanhet kleinfruitonderzoekvan Kapelle naar
Wilhelminadorpwerd eind 1975voltooid.
De toekomstvanhet fruitteeltonderzoek lijkt inzoverre somber,dat erbij
eenvoortdurende druk opdebegroting endepersoneelsbezetting door depraktijk
steedsmoeilijker op te lossenproblemen aanonswordenvoorgelegd. Indeze
situatieworden aanhetvaststellen van deprioriteiten hoge eisen gesteld.

Ir. R.K. Elema,directeur

BESTUUR (per31december 1975)

Bestuur vandeStichting Proefstation voordeFruitteelt
dagelijks

bestuur:

afgevaardigde van:

Ir. J.Minderhoud,
Wilhelminadorp,voorzitter

Koninklijke Maatschap tusseneigenaren van
gronden indeWilhelminapolder endeOostBevelandpolder

Ê.H.M.Jongerius,
Houten,vice-voorzitter

Centraal BureauvandeTuinbouwveilingenin
Nederland

J. Kakebeeke,
Wolphaartsdijk, secretaris

Provinciale Organisatievande Tuinbouwveilingen
inZeeland

J.L.Nijsten,
Sittard, Penningmeester

Nederlandse Fruittelers Organisatie

Ing. J.S.J.M.Mulders,
Dronten,lid

Kring IJsselmeerpolders Nederlandse Fruittelers
Organisatie

overige leden:
Ir. Joh.Bos,
Borculo

Nederlandse Fruittelers Organisatie

J. Burger,
Goes

Nederlandse Bondvan Boomkwekers

N.J.J.Costongs,
Berg &Terblijt

Centraal BureauvandeTuinbouwveilingen in
Nederland

Z.Houter,
Wognum

Landbouwschap

W. deJager,
Kapelle

Kring Zeeland Nederlandse Fruittelers Organisatie

C R . T . Leenders,
Doornenburg

Landbouwschap

B. Leijs,
Kruiningen

Provinciale Organisatievande Tuinbouwveilingen
inZeeland

L.J.M.E.vanWagenberg,
Heusden a/d Maas

Vereniging derNederlandse Groenten-enFruitverwerkende Industrie

adviseur:
Ir. H. Sijtstra,
Goes

Consulent voorde Tuinbouwvoor Zeeland en
West-Noord-Brabant

PERSONEEL (per 31december 1975)

Proefstation voordeFruitteelt
direotie:
Ir. R.K.Elema, directeur
Dr.Ir. S.J. Wertheim,adjunct-directeur

afdeling groot

fruit:

Dr.Ir. S.J. Wertheim,hoofd en onderzoeker
Dr.Ir. H.J. vanOosten,onderzoeker (virussen,klonen,onderstammen,tussenstammen)
Ing. P.D. Goddrie,projectleider gebruikswaardenieuwe rassen
J.L. Baarends,onderzoekassistent en excursieleider
M.L. Joosse, onderzoekassistent
F.Nijsse, onderzoekassistent

afdeling bodemkunde:
Dr.Ir. P.Delver (gestationeerd doorhet Instituutvoor Bodemvruchtbaarheid te
Haren),hoofd en onderzoeker
Ing. P.J. Bolding,onderzoekassistent (chemische onkruidbestrijding)
J. de Schipper, onderzoekassistent
J. Oele,hoofd laboratorium
Mw. C A . de Bliek-van Kleef, laborante
vacature, laborante

afdeling

entomologie:

Drs. D.J. deJong (gestationeerd doorhet Instituut voor Plantenziektenkundig
Onderzoek teWageningen),hoofd en onderzoeker
H.Beeke,onderzoekassistent (insekten)
W.Remijnse,onderzoekassistent (spint)

afdeling

fytopathologie:

Drs. H.A.Th,vander Scheer,hoofd en onderzoeker
J.P.A.vanDieren,onderzoekassistent enwiskundig medewerker
H.J. Wondergem (gestationeerd door deNationale Raadvoor Landbouwkundig
Onderzoek TNO te 's-Gravenhage), onderzoekassistent

afdeling

fysiologie:

Dr. J. Tromp,hoofd en onderzoeker
C.A.R.Römer, onderzoekassistent
Mej. J.C. Ovaa,hoofd laboratorium
vacature, laborante

afdeling

kleinfruit:

Ir. J. Dijkstra,hoofd en onderzoeker
A.A.van Oosten, onderzoekassistent
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afdeling

economie:

J. Goedegebure (gestationeerd doorhet Landbouw-Economisch Instituut te
's-Gravenhage),onderzoeker

algemene

zaken:

Mej. J. Hamelink,hoofd
Mw. C.C.Geelhoed-Meulenberg, typiste
Mej. K.A.Korshuize,typiste en telefoniste
Mej. J.C.Versluis,typiste
Mw. J.G. de Schipper-van Dalen,huishoudelijke dienst
Mej. P.C. de Smidt,huishoudelijke dienst

redacteur/bibliothecaris/stafmedewerker:
Ing. T.vanderKooi

technische

dienst:

J. vanDalen

proeftuin

Withe Iminadorp :

J.J. Lemmens,chef
P. Proost,assistent-chef
A.A. Janse
M.C. vanMaris
A. deWitte

proeftuin

Kapelle:

L.Nijsse,chef
J.M. deGroene
A.M.Verhulst

Consulentschap inalgemenedienstvoordefruitteelt
Ir. R.K. Elema,consulent inalgemene dienst
Ir. J.Dijkstra,coördinator praktijkonderzoek
Ir. T.H. Edens,bedrijfstakeconoom
J. Bioiraners,algemeen specialist klein fruit
Ing. J.H. Bootsma,middelbaar technisch onderzoeker,gestationeerd opdeproeftuin te Kraggenburg
Ing. A.Pouwer,bodemkundige,gestationeerd bijhet Consulentschap voor Bodemaangelegenheden teWageningen
A. Scholtens,middelbaar technisch onderzoeker,gestationeerd op de proeftuin
teGeldermalsen
L.Uitterlinden,algemeen specialist groot fruit
D.L. Verwijs,middelbaar technisch onderzoeker,gestationeerd op de proeftuin
te Zaltbommel
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ALGEMEEN

Bestuur
DeheerMr.J.R.A.Jansen,afgevaardigdevandeVerenigingderNederlandse
Groenten-enFruitverwerkende Industrie,tradinditverslagjaaraf.Inzijn
plaatswerddeheerL.J.M.E.vanWagenbergbenoemd.
Hetbestuurvergaderdein1975op15meien4december.Hetdagelijksbestuur
kwambijeenop30september.

Personeel
Per 1februariwerd ophetbodemkundig laboratorium aangesteldalslaborant
deheerR.Denkelaardieper15juli ontslagnamwegenshetaanvaardenvaneen
anderewerkkring.
DeheerJ.J.Reinhoudt,tuinmanopdeproeftuin teWilhelminadorp,namontslag
per31maartwegenshetaanvaardenvaneenanderewerkkring.
Per31maartvertrokmejuffrouwH.vanZunderenvandehuishoudelijkedienst.
Haarplaatswerdop22april ingenomendoormevrouwJ.G.deSchipper-vanDalen.
DeheerM.J.Radema,redacteur/bibliothecaris/stafmedewerker,vertrokper
31mei.Zijnplaatswerdop1december ingenomen doordeheerT.vandeKooi.
Ophetbodemkundig laboratoriumwerdper1augustus aangesteld alslaborante
mejuffrouwJ.Nieuwenhuyse,dieper30novemberhaar ontslagnamwegenshetaanvaardenvaneenanderewerkkring.
Per30novembervertrokmevrouwJ.S.vanSoelen-vandeVoorde,laboranteop
het fysiologisch laboratorium.

Lezingen
J. Blommers
- Periodieke ontwikkelingvandeaardbei-26februari,Zaltbommel,Vereniging
totbevorderingenverbeteringvandeTuinbouwindeBommelerwaard.
-Deteeltvanlateaardbeien-20maart,Zwaag,Veilingvereniging.
Dr.Ir.

P. Delver

- Leaf analysisinplant nutritional research-25april,Wilhelminadorp,deelnemersM.Sc.CourseinSoil SciencevandeLandbouwhogeschool teWageningen.
- Toepassingsmogelijkhedenvanbladanalyses indefruitteelt-22mei,Wageningen,
Tuinbouwdagen.

Ir. J.

Dijkstra

- Cultivationofstrawberries_5th International CourseonVegetableGrowing23september,Wageningen (InternationaalAgrarisch Centrum).
Ir. T.H. Edens
- Rentabiliteitenmarktpositievanenkele appelrassen-13februari,KerkAvezaath,NFO,fruitteeltdagMidden-Nederland.
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Ir. R.K. Elema
- Deconcurrentiepositie vandeNederlandse fruitteelt-10januari,Klaaswaal,
NFO Kring Zuid-Holland enop24januariteNibbixwoud,NFOKring Noord-Holland.
-Hetfruitteeltkundig onderzoek gerichtop1980-17januari,Kapelle,NFO
Kring ZeelandenWest-Noord-Brabant.
-Hetfruitteeltkundig onderzoek inNederland-29april,Gent,Fruitteeltcongres
vandeBelgische Fruittelersorganisatie.
- Entwicklungstendenzen imholländischen Apfelanbau-21november, Seestermuhe
(B.R.D.),General VersammlungdesObstbauberatungsringes fürdasLand SchleswigHolstein e.V..
Ing. P.D. Goddrie
- Gebruikswaardeonderzoek nieuwe rassenenhetintroduceren ervan-15januari,
Tiel,Proefstationsdag.
-Nieuwe rassen-21januari,Schoondijke,NFOAfd.West-Zeeuws-Vlaanderen.
-Gebruikswaardeonderzoek groot fruit-27januari,Grubbenvorst,NFOKring
Limburg insamenwerkingmethetConsulentschap voordeTuinbouw.
-Gebruikswaardeonderzoek groot fruit-6maart,Hulst,NFOAfd.Oost-ZeeuwsVlaanderen.
- Gebruikswaardeonderzoek groot fruit-26maart,Krabbendijke,NFOAfd.OostZuid-Beveland.
J. Goedegebure
- Recenteentoekomstige bedrijfseconomische ontwikkelingen indefruitteelt13februari,Kerk-Avezaath, fruitteeltdagNFOKringen RijnenWaalenGeldermalsen.
Drs. D.J. de Jong
- Moderne bestrijdingvanplagenindefruitteelt vereist andere aanpak24maart, landbouwradiopraatje.
- Biologische aspectenbijdebestrijdingvanziektenenplagenindefruitteelt21 april,landbouwradiopraatje.
- Integrierte BekämpfungvonWickler imObstbau-22september,Goes, Tuinbouwvoorlichterskader Zuid-Tirol.
J.J. Lemmens
- Zomersnoei, resultatenvanproefveldenengebruikvanvirusvrij plantmateriaal19februari,NFOAfd. Tholen.
-Zomersnoeiindepraktijk,24maart,Steenbergen, fruitteelt-studieclub WestBrabant.
L.

Nijsse

- Ervaringen in1974enproefplannen voor 1975opdeproeftuin voorkleinfruitte
Kapelle-7maart,Houten,"Stichtse kleinfruit studieclub".
-Versuchsergebnisse vonBeerenobstprüfungen-10maart,Heinsberg (B.R.D.),
Provinzialverband Rheinischer Obst-undGemüsebauere.V.Kreisvereinigung,
Heinsberg Rheinland.
-Actualiteitenbijdekasaardbeienteelt -15december,Kapelle, Studieclub
"Glascultuur".
Dr.Ir.

H.J. van Oosten

- Standvanzakenbijhetonderzoek naardefruitteeltkundige waardevanvirusvrij plantmateriaal -10januari,Driewegen,NFOAfd. West-Zuid-Beveland;
15januari,Tiel,Proefstationsdag;21januari,Schoondijke,NFOAfd.West-Zeeuws13

Vlaanderen;27januari,Grubbenvorst,NFOKringLimburg;20februari,Barendrecht,
NFOKring Zuid-Holland;6maart,Hulst,NFOAfd.Oost-Zeeuws^Vlaanderen; 14maart,
Nibbixwoud,NFOKringNoord-Holland;24maart Swifterbant,JaarvergaderingVerenigingtotbevorderingvandeFruitteelt indeIJsselmeerpolders;26maart,
Krabbendijke,NFOAfd.Oost-Zuid-Beveland.
Drs. H.A.Th, van der Scheer
- Curative controlofscabonappleandpear-6mei,Gent,27eInternationaal
SymposiumvoorFytofarmacieenFytiatrie.
Dr. J. Tromp
-Hetonderzoeknaardesmaakkwaliteitvanappels-18februari,landbouwpraatje
radio.
-Growthandmineralnutritionofapple fruitsasaffectedbytemperatureand
relativeairhumidity-14april,LongAshton,Symposium "Environmental effects
oncrop physiology".
-Fysiologievandegroei-6maart,Tiel,LV-cursus fruitteeltpraktijkleraar.
-Rijpheidstoetsen getoetst-23april,Wageningen,NFOBewaarmiddag.
- Bloemknopvorming-1mei,Tiel,LV-cursus fruitteeltpraktijkleraar.
-Ervaringenmetrijpheidstoetsen-17november,Goes,NFOKring Zeeland,
Werkgroepbewaring.
L.
Uitterlinden
- Experimentele beplantingenindefruitteelt- 15januari,NFOKringOostBrabant.
Dr.Ir. S.J.

Wertheim

- Snoei-7januari,Numansdorp,LV-cursus fruitteeltpraktijkleraar.
-Nieuwsuithetfruitteeltkundig onderzoek-15januari,Tiel,Proefstationsdag.
- Chemisch dunnen-13 februari,Dieren,NFOKring IJsselstreek-Lijmers.
-Vruchtgroeien-val- 17april,Tiel,LV-cursus fruitteeltpraktijkleraar.
- Bloei,bestuivingenbevruchting-1mei,Tiel,LV-cursus fruitteeltpraktijkleraar.

Buitenlandse reizen
Op30januaribezocht Dr.Ir.H.J.vanOostendeProefstationsdagteGorsem.
Van 10tot13februaribezochtenDr.Ir.P.DelverenIr.C.J.vanderPost
(IMAG)Engelseproefstationsterbestuderingvanonderzoekvandruppelbevloeiing.
Van 13tot16aprilwasDr.J.Tromp aanwezigophetsymposium "Environmental
effectsoncropphysiology",datteLongAshtoninEngeland werd georganiseerd.
Inaansluitingdaaropbezochthijop17en18aprilhetProefstation teEast
Mailing.
Op29aprilnamIr.R.K.ElemadeelaanhetFruitteeltcongresvandeBelgische
Fruittelersorganisatie,datinGentwerd gehouden.
Van5tot10meibezochtenIr.R.K.Elema,Ir.L.Gijsberts (CB)enIr. P.A.
Spoor (LEI)fruitteeltgebiedeninNoord-Italiëomkennistenemenvandeteelttechnischeenbedrijfseconomische ontwikkelingen.
Op6meinamDrs.H.A.Th,vanderScheer deelaanhetInternationaal Symposium
overFytofarmacieenFytiatrie,waarbij tevenseenvoordrachtwerd gehouden over
de curatieve schürftbestrijdingbijappelenpeer.
Van29junitot5julimaaktenJ.Blommers,Ir.J.DijkstraenA.A.vanOosten
een studiereiskleinfruit inEngelandmetbezoekenaanonderzoekinstellingenen
bedrijven.
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Van 6tot 10julinamDrs.H.A.Th,vander Scheer op uitnodigingvanhet
Centraal Bureauvan Tuinbouwveilingen deel aaneen studiereisnaar Schotland om
zichop dehoogte te stellenvanhet onderzoek naar endebestrijding van roodwortelrot bij aardbei inhet laboratorium en indepraktijk terplaatse.
Op 10julibezochten J. Blommers, Ir.J. Dijkstra,L.Nijsse enA.A.van
Oosten de fruitteeltproeftuin teAnweiler (Duitsland)enbedrijven inverband
met deoogstmechanisatie van zwartebessen.
Op 11augustusbezocht Dr.Ir. H.J. vanOostenGembloux (België)terbestuderingvanhet kersenonderstammen onderzoek.
Van 25 tot 29augustusbezochten Ir.R.K.Elema, Ir.C.A.R.Meijneke(PD),
Dr.Ir. H.J. vanOosten enL.Uitterlinden (CADFruitteelt)deEngelse fruitteeltproefstations teEastMailing enLongAshton omdenieuwste ontwikkelingen te
zien ophet gebied vanvirus-enklonenonderzoek enonderstammenonderzoekbij
groot fruit.
Van 8 tot 12september bezochten Ing.P.D. Goddrie,Dr.T.Visser (IVT)en
Ing.J.J. Verhaegh (IVT)het Proefstation teAngers,Frankrijk,omeen indruk
tekrijgenvan de richting van de fruitveredeling ende inonderzoek zijnde
nieuwe rassenvan appel enpeer.
Van 15tot 20september namen Ir.T.H. Edens enJ. Goedegebure deel aanhet
Ae Symposium over Tuinbouweconomie vande ISHSteVeitshöchheim bijWürzburg in
West-Duitsland.
Van 9 tot 12november bezochten Ir.J. Dijkstra enenkelemedewerkersvanhet
Centraal Bureauvan TuinbouwveilingenGriekenland terbestuderingvan deaardbeienteelt in Noord-Griekenland.
Van 20 tot 22november bracht Ir.R.K. Elema eenbezoek aan Sleeswijk-Holstein
(BRD)voorhet houden van een lezing over deNederlandse fruitteelt en omkennis
tenemen vande fruitteeltsituatie aldaar.

Diversen
In 1975bezochten 1193personen hetProefstation.TeWilhelminadorp werden
inhet laboratorium enop deproeftuinbezoekers ontvangen,waarvan 653uithet
buitenland. Debuitenlandse bezoekers kwamen uit 29 landen:Afghanistan 1;
Amerika 3;Bangladesh 1;België 198;Birma 1;Bulgarije 5;Canada 1;Duitsland
60; Engeland 15;Frankrijk 191;Hongarije 18;Ierland 1;India2;Iran 2;Italië
93; Joegoslavië 3;Korea 1;Libanon 1;Maleisië 1;Mexico 4;Nieuw-Zeeland 1;
Nigeria 1;Noorwegen 30;Roemenië 1;TaiwanRep.ofChina 1;Turkije 1;Uganda 1;
Zuid-Afrika 5en Zwitserland 10.
Tijdens de opendagvoor deburgerij op 30augustuswerdenmeer dan 400bezoekers
ontvangen.Daarnaastwerden inhetverslagjaar 183 leerlingen vanregionale middelbare scholen rondgeleid.
Deproeftuin teKapelle ontving 263bezoekers,waarvan 167uitNederland,66
uit België,28uit West-Duitsland en 2uitAmerika.
Op 31 december 1975bedroeg het aantalbegunstigersvan hetProefstation 458
tegen 419vanhet jaardaarvoor.
Van februari tot 15juliverbleef Dr.W.Lordvan deUniversiteit te
Massachusetts ophetproefstation bijdeafdeling groot fruit,metname om studie
temakenvanhetmoderne plantsysteem bij appel inNederland.
Drie leerlingenvan deRijks Hogere Tuinbouwschool teUtrechtbrachten eendeel
vanhunpraktijktijd door opverschillende afdelingenvanhetproefstation;de
heerA.T.M.Verkley van 14april tot 11 juli,deheerM.P. Simonsevan 4 augustus
tot 3oktober enmejuffrouw S.A. Bonningavan 6oktober tot 19december.
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DeheerK.Massakowski studentaandeHumboldtUniversiteit teBerlijn ende
Akademie fürLandwirtschaft teWarschau liepvan 11augustus tot 15oktober stage
opdeproeftuin.
Op 15januarivond inTielde jaarlijkse doordeNFO georganiseerde Proefstationsdagplaats,waarop aan talvan actuele onderwerpen aandachtwerd besteed door
medewerkers vanhetProefstation,het Consulentschap voordeFruitteelt inalgemene dienst,het Consulentschap voor deTuinbouw teTiel enhet Consulentschap
voor dePlantenziekten-enOnkruidbestrijding indeTuinbouw teWageningen.
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DE PROEFTUINTEWILHELMINADORP

S.J. Wertheim enJ.J. Lemmens
In 1975was ernauwelijks sprakevanwinterweer.Vooral demaand januariwas
bijzonder zacht;de temperatuurkwamniet benedenhetvriespunt envarieerdevan
0,3 tot 13,1°C.De laagste temperatuur van-5 Cwerd inde tweedehelftvannovember gemeten.
Dehoge temperaturen van januari enbegin februari resulteerden dan ook ineen
zeervroege bloei.De eerste openbloemenbij depruimenwerden op 13februari
waargenomen,terwijldatvoor deperen op IAfebruarihet gevalwas.Van eennormale aanvangvandebloeibij deperenwaspas sprake op 11maart;debloei duurde
62dagen.
Ondanks de zeer langebloeiperiodebij deperenwas de zetting goed tot zeer
goed tenoemen;de zettingsruiwas echter zo sterk,dat een zeermatigeperenoogst het gevolgwas.
Debloei vandeappelsverliep vrijnormaal,waardoor deappeloogst goed tot
zeer goedwas.
De eerste helftvan 1975was over het algemeen tedroog;de totale hoeveelheid
neerslag bedroeg 759,8mm (240mmminder dan in 1974).
Ook dit jaar ontstond erenigehagelschade.Op 3juniwerd tijdens een
hagelbui ongeveer 50%vandevruchten geraakt.Door chemische dunning enhanddunningwashetmogelijk de schade tebeperken.
Eind februariwerd eenaanvang gemaaktmet hetplanten. Bijherinplantwerd
hetplantgat behandeld metpotgrond. Perplantgatwerd 10literpotgrond gebruikt
vanhetmerk Triomphno.17.Devolgende proevenwerden inhetvoorjaarvan 1975
geplant:

Herkomstenproef

peer (perceel

S)

Het doelvan deproef isna te gaanhoe een aantalvirusvrije herkomstenvan
de rassenConference,DoyennéduComice,BonneLouise d'Avranches en Supertrévoux
zichgedragen t.a.v.groei,produktie enkwaliteit.

Boderribehandelingsproef

appel (perceel

10)

Hier zalwordennagegaan ofer eenrelatie is tussenbodembehandeling,kalienvochtvoorziening en stip.Devoor dit doel gebruikte rassen zijn Schone van
Boskoop,Cox's Orange Pippin,Karmijn de Sonnaville,James Grieve enJonathan.

Onderstammendikteproef

(perceel

11 )

Door dezeproefwordt getracht de invloed na tegaanvan zes verschillende
onderstamdiktes opde groei endeproduktie.Deproefrassen zijn Schonevan
Boskoop enCox'sOrangePippin.

Plantsystemenproef

appel (perceel

11 )

Hiermeewordt nagegaan inhoeverre een tafelsysteemvannutkan zijnvoorde
praktijk.Deproefrassen zijnKarmijn de Sonnaville,Schonevan Boskoop,Golden
Delicious enCox'sOrangePippin.
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Teeltproef

met Jonagold

(perceel

11 )

Onderzochtwordtofditrasdoor produktieenkwaliteit eenplaatskaninnemen
inonshuidige appelsortiment.
Hagelschadeproef

appel (perceel

19a)

Indeze proefwordt nagegaanofhetplantenvanverhageld plantmateriaalinvloed heeftophetoptredenvankankerentakbreuk.
Onderstammenproef

appel

(perceel

19 )

Hetnutvandenieuwe onderstammenM.27,3426,PoolseM.9enM.13 Chimaere
voorderassen SchonevanBoskoopenCox'sOrange Pippinwordt vergelekenmetde
reeds langingebruik zijndeM.9.
Herkomstenproef

Triomphe de Vienne (perceel

20° -

zuid)

Hiermeewordtbeoogdnategaanofeenviertalnieuweherkomstenvanditras
verbeteringen inhoudeninvergelijkingmetdethansingebruik zijnde Triomphe
deVienne.
Onderstammenproef

peer (perceel

20 -

zuid)

Onderzochtwordtdeinvloedvaneentweetal onderstammen,teweten KweeA
(virusvrij)enKweeAdams (virusziek)opdegroei,produktieenkwaliteitvan
hetrasBonne Louise d'Avranches.
Klonenproef

Golden

Delicious

De invloedvaneenachttalklonenvanditrasopgroei,produktieenkwaliteit
zalwordenvergelekenmetdievanKloonA.
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AFDELING GROOT FRUIT

Project PFW2(IVT 258,Groot Fruit 6): Het gebruikswaardeonderzoek groot fruit
P.D. Goddrie

Appel
Inhetvoorjaar van 1975werden indeeerste toetsing zevennieuwe rassen aande
rassencollectie toegevoegd. Inhet algemeenkon devruchtzetting endeproduktiviteit vanvrijwel alle appelrassen in 1975goed tot zeer goedworden genoemd.
Ditwasvooral het gevalmet rassen alsb.v.Mutsu,Alnarps Favorit en Gloster
69. Maar ookDiscovery,vannature geenproduktief ras,gaf in 1975een opbrengst
van 17,9kgper boom,waardoor de totale produktie van dit inhetvoorjaar van
1967opM.9 geplante ras totnu toe 77,8kgperboombedraagt.
Van Karmijn de Sonnaville,geplant opM.9 inhetvoorjaarvan 1966,blijft de
opbrengst jaarlijks erg constant;in 1975was deproduktie 36,8kgperboom.
Hierbijmoet opgemerkt worden dathet uiterlijk van devruchtenvan dit ras ten
gevolge van sterkeverruwing aanzienlijk minder fraaiwas dan invoorgaande
jaren.
Het zeer indebelangstelling staande ras Jonagold blijkt totnu toe eveneens
een regelmatige produktie tegeven.De inhetvoorjaarvan 1971 opM.9 geplante
bomen gaven indejaren 1972 t/m 1975een opbrengst van 45,4kgperboom. Ineen
eind 1974opgezette oriënterende bewaarproef indekoelcellen van de proeftuin
teNumansdorp bleek dat dit ras zeer goed totbegin junibewaarbaarwas.Hoewel
de smaak injuninietmeer optimaalwas,werd deze tochdoorvelen aanzienlijk
beterbevonden dandievande opdatmoment beschikbare vruchtenvan Golden
Delicious. Hoeweldevruchtenvan Jonagold vaakminofmeer geblost zijn,moet
dit ras tochnietworden beschouwd alseen rodebewaarappel.
Opvallend vankleur zijnwel devruchtenvanhet ras Summerred,waarvande
bomen inhet voorjaar van 1971 opM.9 indeeerste toetsingwerdenopgenomen.
Tot enmet 1975bedroeg deproduktie vandit zwakgroeiende ras41,8kgperboom.
De tamelijk grotevruchtenvan Summerred hebben eenvrij goede smaak;de rijptijd valt indezelfdeperiode alsdievanJamesGrieve,zodatnietvan een
bewaarras kanworden gesproken.
Bijzonder fraaivankleurwaren in 1975devruchtenvanElstar,waarvan de
produktie vande in 1972opM.9 geplantebomenevenmin tewensen overliet.Tot
enmet 1975bedroeg de gemiddelde opbrengst perboom 27,3kg.De rijpingsperiode
vandeze goedsmakende appelvalt ongeveer gelijkmet dievanCox'sOrangePippin.
Doordat in 1975veelkankervoorkwam,kon eengoede indrukworden verkregen
over de gevoeligheid vanverschillende appelrassenvoor deze ziekte.Nadathet
rasWellspur indevoorgaande jaren reedsnogal gevoelig bleek tezijn,moest
dit rasnahet groeiseizoen van 1975uitdeproevenwordenverwijderd,omdat
vrijwel allebomen doorkankeraantasting werdenvernietigd. Zeergevoeligbleek
ookMacSpur,waarvannaverwijdering vandeaangetaste delennauwelijks meer
bomen overbleven.
Indeproefmet enkelemutantenvanWinstonblijktna drieproduktiejarendat
Dubbele Winstonwat hogere opbrengsten per boom gaat gevendandeandere typen.
Dit ishet gevolgvandebeterebekledingvan deboom,waardoorminder kale
takkenvoorkomen.Het gemiddeld vruchtgewicht vandeDubbeleWinstonwas in 1975
echter slechts 6gramhoger dandatvande standaard Winston;demaatsortering
van degehele opbrengstwees uit dat bij deDubbele Winston 87,3%van de vruchten
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Afb. 1.Het appelras Elstarvalt op inhet gebruikswaardeonderzoek.
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groterwas dan 70mm, terwijlditpercentage bij de standaard Winston 84,9
bedroeg.
Een opvallend zomerrasblijkt na tweeproduktiejarenhet Japanse rasAkane,
dat indeze tweejaren 6,2 kgperboomproduceerde.Devruchtenvandit zwakgroeiende rashebben een fraaie rodekleur,diedes temooierwordt naarmatede
vruchten langeraandeboomblijven.Lang latenhangen isbij dit ras goedmogelijk,omdat zelfs tweewekenna deeigenlijke plukdatumnog'geenvruchtenvande
boomvallen.
Inhetvoorjaar van 1972werd eengroot aantaluitFrankrijk afkomstige klonen
vanGoldenDelicious inderassenproeven opgenomen. Sindsdeeerste opbrengsten
in 1973blijkt elkjaarweer datbijvrijwel al dezeklonen gesproken kanworden
vanuitzonderlijk gladde vruchten,die inhet algemeenwelwatmeer geblost zijn
dandenormaal gebruikte GoldenDelicious.Enkelevandezeklonen zullenworden
opgenomen inhet klonenonderzoek.
Ook in 1975werdweer eenaantal smaakproevengehouden. Ineen'tweemaalherhaalde smaakproefmet verscheidene nieuwe rassen enenkele standaardrassen bleek
dat Elstar alsdebest smakende appelwerd beschouwd; de smaakvanJonagold en
Karmijn de Sonnavillevertoonde echter geenbetrouwbaar verschilmet dievan
Elstar.Het rasMacSpurkwam indeze toetsingen alsuitgesproken slechtsmakend
naarvoren.
Teneinde na tegaanof erverschilbestaat in smaak tussenhet groengele type
van Schone van Boskoop en rodemutantenvandit ras,werden infebruarienmaart
weer twee smaakproeven uitgevoerd.Uit deze en ookreeds in 1974genomenproeven
bleek dat de smaak dermatewisselend werd gewaardeerd datniet gesprokenkan
worden vanbetrouwbare smaakverschillen.De tendensbestond echterdat de smaak
vandeRode Boskoop SchmitzHübschwatminder werd gewaardeerd dandievan Rode
Boskoop (Lambrechts)ende gewone groengele Schonevan Boskoop.
Ook in 1975werden doorhet Sprenger Instituut teWageningenweer beperkte
hoeveelheden vannieuwe rassen gevraagd, teneinde tewordenbeoordeeld ophun
eventuele geschiktheid voorverwerking totmoes.
Op grond van gedurende een aantal jarenverzamelde gegevenswerdennahetgroeiseizoenvan 1975 twintig appelrassen gerooid vanwege diverse gebreken.

Peer
Inhetvoorjaarvan 1975werden inde eerste toetsingviernieuwe pererassen
opgenomen,waarvan drie afkomstig zijnuithetveredelingsprogrammavanhet
I.V.T. teWageningen.
Hoewel debloeivan deperen inde rassenproevenweinig tewensenoverliet,
was de zetting zodanig slecht datvanenige opbrengst nauwelijks gesproken kon
worden. Een uitzondering hierop vormden de stoofperen Gieser Wildeman enWinterrietpeer,dienog enigekgperboomproduceerden.

Pruim
Inhetvoorjaar van 1975werd éénnieuw ras indeeerste toetsing opgenomen.
Ookbijdepruimenkan gesprokenwordenvanhet uitblijvenvan opbrengsten in
1975.Zelfs Sanctus Hubertus,een rasdatvrijwel elkjaar een goede produktie
oplevert,bleef in 1975ver onder demaatmet slechts 11,9kgperboom.
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Landelijke

vassercproeven

Inde landelijke rassenproef 71.0.3.,geplant inhet voorjaarvan 1971,blijft
Karmijn de Sonnaville ook navijf groeijarennog steeds dehoogste opbrengsten
geven. Gemiddeld overvijf proeftuinenwas deproduktie van dit ras tot enmet
197541,8kg per boom.Vanhet als standaard opgenomen ras Cox's Orange Pippin
werd tot enmet 197536,9kgperboomgeoogst,vanOranje de Sonnaville en
Holstein respectievelijk 27,4en 27,5kgperboom. Alkmene bezette de laatste
plaatsmet 21,2kgper boom.
Ook inde landelijke rassenproef 73.0.1.,geplant inhet voorjaar van 1973,
ishet Karmijn de Sonnaville (virusvrij)diena drie groeijaren dehoogste opbrengsten geeft.Gemiddeld overvijf proeftuinen bedroeg deze tot enmet 1975
22,4kgperboom. Ook virusvrije Elstar envirusvrije Cox's Orange Pippin (T61)
gaven totnu toe goede opbrengsten met respectievelijk 17,3en 16,4kgper boom.
Niet-virusvrije Cox's Orange Pippin indezeproef bleef met 10,2kgper boom
duidelijk achterbij deT 61, terwijl Alofs' Cox Spurmet 8,6 kgperboomduidelijkdeminstevan dedrie Cox's-typenwas.Drie zomerrassen ondernummer,afkomstigvanhet I.V.T. teWageningen, schieten tekort inproduktiviteit, integenstelling tot eenvierde I.V.T.-ras, 5544-220,datmet 10,2kgperboom goed voldeed.
Inhetvoorjaarvan 1975werd invijf proeftuinen de landelijke rassenproef
75.0.13 geplant,met de rassen Jamba 69,Gloster 69,Jonagold en Septer,waarbij
JamesGrieve enGoldenDelicious als standaardrassen zijn opgenomen.

ProjectPFW43:Virus-enklonenonderzoekbijgrootfruit
H.J. van Oosten
Indeproef,waarin een aantal goedepraktijkherkomstenvanhet ras Cox'sOrange
Pippinwordenvergeleken,beginnen zich duidelijkeverschillen af tetekenen.
Sommige herkomsten vallen op door eenprimabladstand gedurende hethele seizoen,
anderen onderscheiden zichdoor een uitstekende vertakking of door een opvallend
vruchtuiterlijk. Bijde gegevensbetreffende debloei,de zetting ende produktie
vallenmet name de cijfersvan de zetting sterk op (tabel 1). De indeproefopgenomenherkomsten zijn reedsvirusvrij gemaakt. Innieuwe proeven zullenzij
opnieuw onderling worden vergeleken.
Ineen tweedeproefworden reeds langer beschikbare virusvrije herkomsten van
Cox's Orange Pippin vergeleken.Deze herkomsten zijn afkomstig uit Nederland,
Engeland en Zwitserland.
Tabel 1.Eenvergelijking van debloei,de zettingen deproduktievan enkele
praktijkherkomsten van Cox's Orange Pippin over 1974en 1975.
Herkomst

Bloemtrossen/
boom

Vruchten/
Vr
10 bloemtrossen
100

Opbrengst in
kg/boom

Gem.vrucht
gewicht (g)

a
b
c

190
177
164

75
75
75

15
15
14

157
158
152

d
e
f

219
261
155

45
42
39

14
15

188
181
191
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Debomen produceerden in 1975voor het eerst,maar de opbrengstwas gering.
Tochkoneenvruchtbeoordeling worden uitgevoerd. Vlakna de oogstwerdende
Engelse LA.62EendeNederlandse T 12het hoogst gewaardeerd (opvruchtuiterlijk). Nabewaring vanbijna 3maandenwaren deverschillen tussende herkomsten
echter afgenomen. Indeproefbleken ookenkele roodvruchtige herkomstenvoor te
komen.Hiervanwerd de Zwitserse herkomst 'Kummer'hethoogst gewaardeerd.De
appelsvandezeherkomst zijnmeerbruin-oranje enegaal gekleurd.Eennadeel
kanwellicht zijnhetvoorkomenvan smalle sectoriaal chimaeren,dieveelminder
gekleurd zijn.
Ineenderde proefwerden nog enkele praktijkherkomstenvan Cox'sOrange Pippin
uitNederland enEngeland vergeleken.DevruchtenvandeEngelseherkomsten bleken
inhet algemeen roder en gestreepter dandievan deNederlandse herkomsten.Bij
eenbeoordeling ophet ProefstationwerdendevruchtenvandeNederlandse herkomstenhoger gewaardeerd.
Inverschillende landelijke proeven (eenproef opmeerdere proeftuinen)komt
steeds duidelijker naarvoren dat er tussendeklonenA en BvanGolden Delicious
verschillen bestaan.Totvoorkortwas er in resultatenvanproevenmet deklonen
A en BteHorst enWerkhoven een tegenstelling.Denieuwe proeven op in totaal zes
proefplaatsen wijzen erop datbomenvankloon BopM.9 iets sterker groeien dan
vankloonA.Debomenvankloon Bhebben eenwat hogereproduktievan iets gladderevruchten danbijkloonA.
Ook dit jaar heeft de fruitteeltkundigebeoordeling vanvirusvrij gemaakte
rassen zijnnutweerbewezen.Bijhet ras Cox's OrangePippinbleek,dat de
vruchten van T60roodwaren.Bijde diverse spursvanGolden Delicious bleken
debomenvan allevijf beschikbare virusvrije topentenvanGoldenYellospur spurkarakter tebezitten.Bij dedriebeoordeelde topentenvanTestersspur bleken
zeerveel afwijkingen (normale groei)voor tekomen.Eenalsvirusvrij geïmporteerdeherkomst van Starkspur uit Zwitserland bleek inhet geheelgeen spur te
zijn.Eenvirusvrije herkomst van Starkspur uit Nederland behoeftnogverdere
beoordeling alvorens eenuitspraak mogelijk is.Vandevijf beschikbare virusvrije herkomstenvan rode Jonathanbleek eréén geenrodevruchten tebezitten,
tweebleken goed gekleurde vruchten tehebben,terwijl deresterende twee zeer
goed gekleurde vruchten gaven.Volledigheidshalve dient tevens tewordenopgemerkt,datbijveleherkomsten vanverschillende rassengeen afwijkingen werden
geconstateerd.
Deresultatenvanproeven,waarinvirusvrije enviruszieke (=standaard)bomen
van diverse rassenwerdenvergeleken,bevestigden de algemene conclusies welke
reedsnahet seizoen 1974werden getrokken.De zorg over de groeivan virusvrije
bomenvan sterk groeiende rassen opverse grondbleet bestaan, xneen geval
geluktehetbij Cox's Orange Pippin opverse grond degroeivanvirusvrije bomen
sterk tebeperken doorhet ombuigenvan deharttak indewinter (nahet 2egroeiseizoen), gevolgd door toepassing van zomersnoei.Bijderode Boskoopwerd weinig
nieuwe informatieverkregen,omdat op diverse proeftuinen eenzeer ernstige
kankeraantasting deproeven sterkverstoorde.Deverwachtingblijftbestaan,dat
virusvrije,vannature sterk groeiende rassen opverse groeikrachtige gronden
wijder opde rij geplantmoetenworden dan totnu toe gebruikelijk is.

Project PFW 44:Onderstammen- entussenstammenonderzoek bij pit-ensteenvruchten
H.J. van Oosten

Appel
Eeneerste,kleine produktie werdverkregen vandebomen indeproef,waarin
denieuwe onderstamM.27wordtvergelekenmetM.9 (virusvrij envirusgetoetst).
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Indezeproef zijn3rassen opgenomen.Deproduktieperboomwashethoogstbij
debomen opvirusvrije M.9.De groeivande 3rassenwas opvirusvrijeM.9 ook
het sterkst.BijCox'sOrange Pippin opM.27 toonden enkelebomen eennogal spurachtige ontwikkeling.Bijdit raswasdebladstand vandebomen opM.27het
slechtst,vooral tegenhet eindvanhet seizoen:eenwat genepenbladstand en
eenduidelijk eerdere roodverkleuring vanhetblad danbij debomen opM.27.
BijWinstonenRode Boskoop werden dergelijke verschillen tussenbomen opM.9
enM.27nietwaargenomen.
Inhetvoorjaarwerd een tweede onderstammenproefgeplant.Hierin zijnopgenomen de onderstammenM.9,M.27,nr.3426,Poolse 9 (ofBudagovski 9)enM.13
chimaere.Groeiverschillen manifesteerden zichalduidelijk bij de te planten
bomenvandeproefrassenCox'sOrangePippin enRode Boskoop.Alsuitersten zijn
tevermelden deminimale groeivandebomen opnr.3426 ende forse ontwikkeling
opM.13 chimaere.Debomen opdeandere drie onderstammen ontliepen elkaar
slechtsweinig.

Peer
Reedseerderwerd vastgesteld dat Beurré Hardy enDoyenné duComice opKwee
'selectieAdams'rijkerbloeien danopKweeMA enMC.Ditheeft totnu toe tevens
geresulteerd ineenhogere opbrengst perboom opKwee 'selectieAdams'.Debomen
opKweeMChebben totdusverdebeste zetting (aantalvruchtenper 100bloemtrossen)getoond.Di.tgegeven,samenmet het feit dat indezeproef de groeivande
bomen opKweeMC duidelijk achterblijft bij die opde andere onderstammen,maakt
KweeMC tot een interessante onderstam. Het tijdstip vanvollebloeivanDoyenné
duComice opverschillende onderstammen loopt ietsuiteen.Te Wilhelminadorp
bloeiden debomen opKweeMA enMC het eerst.Debloeivan debomen opKweeMA
virusgetoetst enKwee 'selectieAdams'volgde circa 3dagen later.
Ineen tweede onderstammenproef wordenvirusvrije KweeMA enMCvergelekenmet
derassenDoyenné duComice en Conference. Indezenogjonge proef groeien de
bomen opKweeMC zekerniet minder danopKweeMA.Welwas bijbeide rassen in
1975debloeivandebomen opKweeMC duidelijk rijker dan opKweeMA.De produktiewas danookhet hoogstbijdebomen opKweeMC.BijDoyenné duComicebleek
reeds duidelijk,dat doorhoger oculeren (tot 30cm)de groei ietswordt beperkt.
Tevens bleekbij dit ras,dat dehoogst geoculeerde bomen het rijkstbloeiden en
hetmeestproduceerden (tabel 2 ) .BijConferencewaren totopheden geenduidelijkeverschillen.
Tabel 2.De invloed van deveredelingshoogte opbloei enproduktie vanDoyenné
duComice op KweeMAenKweeMC in 1975
Onderstam

Veredelingshoogte (cm)

Bloemtro ssen/
boom

Totaal
kg/30bomen

MC

10
20
30

15,1
19,5
33,7

1,7
4,4
8,5

MA

10
20
30

1,1
1,8

0,2
1,2
3,6

17,8

Pruim
Inde eerste tweejaarnahet plantenbleken reeds groteverschillen ingroei
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vandebomenvanhet rasVictoria opPrunus pumila,P. spinosa en Brompton.De
groeivan debomen opP.pumilableek zeer uniform en zwak.Op Brompton groeiden
debomen eveneens zeer uniform,maar zeer sterk.Op P. spinosawasde ontwikkeling
zeer wisselvallig. Sommige bomen stierven,anderen groeiden slecht,matigof
juist zeer sterk. Het ligtvoor dehand aan tenemen,dat dit isveroorzaakt,
doordatwerd uitgegaanvan zaailingenvanP. spinosa. Indit tweede jaarwerd
reeds een eerste produktie verkregenvandebomen opelk der onderstammen.De
produktie perboomwas het geringst op Brompton.

Vermeerdering
Vorig jaarbleek dat onbewortelde,dochwel gebleekte afleggersvanM.27 na
het uitplantenmoeilijk wortelsvormen.Getrachtwerd dit teverbeteren door een
groeistofbehandeling. De onderzijde van onbewortelde afleggerswerd 5 seconden
gedoopt ineenoplossing van0, 1250of 2500dpm IBZ (ß-indolylboterzuur)in50%
alcohol.Debehandeling werd eind januari uitgevoerd. De onderstammen werden
daarna gewoon opgekuild tot deplantdatum (beginmaart). Debehandeling werd
tevens uitgevoerd bij onbewortelde virusvrijeM.9.
BijM.27bleek de groeistofbehandeling zeer gunstig te zijn.Het percentage
bewortelde onderstammen (tot 9mm dik)steegvan 28% (controle), tot 62%(1250
dpm)en 83% (2500dpm).Bij dikkere onderstammenwerd geenpositief resultaat geboekt. BijM.9was de stijgingvanhet percentage bewortelde plantenminder groot.

Project PFW 45:Het teeltkundig onderzoek groot fruit
S.J. Wertheim enJ.J. Lemmens

Snoei

Snoeimechanisatie
In 1975werd op tweepercelenvoor het tweede jaar demogelijkheid vande
etagesnoeimachine onderzocht voorGoldenDelicious opM.9.Eénproefwordt genomen opvolwassenvrije spil,de tweede op slanke spil.De driebehandelingen zijn:
1.handsnoei;2.volledig machinale snoeien 3.machinale snoeigevolgd dooraanvullende handsnoei. Bij demachinale snoeiwordenvijfmessenbalkendoor debomen
gehaald.
Door demachinale snoeiwerd meer groei opgewekt,watverklaarbaar is,omdat
meer takkenen twijgenworden doorgeknipt danbijhandsnoei,waarmeer takken en
twijgenwordenweggesnoeid. Hetbleek datvan demachinaal gesnoeidebomenmeer
(vrije spil)of evenveel (slanke spil)kgworden geplukt danvan handgesnoeide
bomen.Dewinst bijdevrije spil zat echtervrijwel geheel indekleinerevruchten, beneden 70mmdoorsnee.Bijde slanke spilwaren de opbrengsten inbeide
jarenmatig,watmogelijk heeft bijgedragen aanhetverschil inreactie tussen
beideboomvormen.Door dewinst aankleinere,veelalverruwde vruchten,afkomstig
vanhet éénjarigehout,was deaanblik vandevruchten indekistenvandemachinaal gesnoeidebomenminder dandievandehandgesnoeide.
Hetplukkenvande gedurende tweejaarmachinaal gesnoeide bomenwas -doorde
vele taks-tompenindebomen - moeilijker danhetplukkenvan debomen,diede
beideanderebehandelingen hadden ondergaan.Deproevenwordenvoortgezet.

Zomersnoei appel
Opperceel 7vandeproeftuin teWilhelminadorp werd opeen drietal appelras-
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sen-Karmijn de Sonnaville,GoldenDelicious enMelrose -bij enkeleplantdichthedenvoor hetvierdeachtereenvolgende jaar alleen zomersnoeitoegepast.
Naast dereedseerder vastgestelde gunstige invloedvan zomersnoei opdekwaliteit (vruchtscheurtjesbijKarmijn)bleek deze snoeimethode eveneens een gunstig
effect tehebben op debewaring.Hetpercentage stip totenmethet derdegroeijaarbij de inde zomer gesnoeide plantdichthedenwas 1,1%,terwijlhet percentage
stip indenormaal gesnoeide plantdichtheden 8,1%was.Ookbleek zomersnoeiduidelijkvan invloed tezijn ophet optreden van scald.
Nabewaringvanhet rasMelrose inde fruitschuur totfebruari bleek hetpercentage scald tijdens hetbewaarseizoen 1973/1974voor de inde zomer gesnoeide
plantdichtheden 26,2%te zijn,terwijlhetpercentage scald indenormaal
gesnoeide plantdichtheden 37,7%was.Voorhet bewaarseizoen 1974/1975wasdat
respectievelijk 1,6%en 21,3%.
De invloed van de zomersnoei zal indekomende jarenverderworden onderzocht.

Plantgatbehandeling

appel

Bijhet inplantenvanperceel 7inhetvoorjaar 1972werd voorde rassen
Karmijn enGoldenDelicious eenplantgatbehandelingsproef opgenomen.
Devolgendebehandelingenwordenmet elkaar vergeleken:onbehandeld, 10liter
potgrond, 20 literpotgrond,wortelbehandeling metnorit, 10literpotgrond plus
norit en 20 literpotgrond plus norit.Als potgrond werd Triomph no.17gebruikt.
Allebehandelingen gaven tenopzichtevan onbehandeld eenduidelijke groei-en
produktietoename te zien.Demeeropbrengst in tonnenper 0,9 ha over de jaren
1972 totenmet 1975 tenopzichtevan onbehandeld varieerde van ± 7tot ± 17ton.
De cijfers indezeproef zijnechterniet allewiskundig betrouwbaar;deproef
had slechts eenoriënterend karakter.Omdepositieve invloed vannorit en andere
plantgatbehandelingen opde groei enproduktie tekunnen nagaan,wordt inhet
plantseizoen 1975/76 een grotere proefopgezet.

Plantsysternen

en

belichting

In 1975werden opperceel 1 van deproeftuin teWilhelminadorp lichtmetingen
verricht tussen,inen onder debomen.Daarnaastwerden opbrengsten,vruchtgrootte
en-kleur afzonderlijk bepaald inverschillende delenvanhet gewas.Hetbetrof
Winston opM.9 inenkele rijengeplant op 3,25 x 1,25 m endubbele rijen geplant
op 3,50 + 1,25 x 1,25 m,beide inNoord-Zuid richting.Debomenwaren inhet
achtste groeijaar.
Uit afbeelding 2blijkt dat onder deenkele rijennog 50%vanhetbovenhet
gewas aanwezige licht opde grondkwam,bij dubbelrijen isdit ongeveer 45%.In
het gewasbestonden erweinigverschillen. Inhethartvan deenkele rijen ende
dubbele rijenwasnog ongeveer 60%vanhetbovenhet gewas aanwezige licht.De
pluk,die inbanenvan 50bij 50cmdoorhet gewaswerd uitgevoerd,bracht de
volgende gegevens aanhet licht.Bij deenkele rijen liephetvruchtgewicht niet
duidelijk uiteen indeverschillende delenvanhet gewas.Bijdedubbelrijenwas
eralleenhelemaal onder indebomen sprake vanwatkleinerevruchten,maar als
geheelwas hetvruchtgewicht vrij constant.Het grootste aandeelvruchtenhing
bij deenkele rijen indevakken 4,5,6en 8. Bijde dubbelrijenblijkt deopbrengstwatmeerverdeeld endroegen devakken 7totenmet 11en 14totenmet
16hetmeeste.Het isdusduidelijk dat demeestevruchten opgroeien inhethart
vandehagen.
Watvruchtkleur betreft,isduidelijk uit afbeelding 2dathetpercentage fraa:
gekleurdevruchten hethoogste is inde toppenvan debomen.Inhethart enonder
indedubbelrijen komen lagerepercentages fraai gekleurde vruchtenvoor dan in
deenkele rijen,ondankshet feitdat slechts een geringverschil in lichtsterkte
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Afb.2.
Doorsnede door enkele rij (beneden)endubbele rij (boven)van Winston opM.9
inhet achtste groeijaar,geplant inNoord-Zuid richting.
De lichtraeetpuntenzijnweergegeven doorverticale streepjes indevakjes en
naast deboomrijmet daarbijhetpercentage lichtdat terplaatse aanwezigwas,
waarbij het percentage lichtbovenhet gewas op 3mhoogte op 100%isgesteld.
De oogstwaarnemingenperbaanbepaald zijnvanbovennaarbeneden:
percentage vruchtenvanhet totaal aantal aanwezige vruchten;
percentage mooi gekleurdevruchtenmet fofmeer van devrucht rood gekleurd;
het gemiddeld vruchtgewicht(g).
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wordt gevonden.Kennelijk zijnde smallerehagenvan de enkele rijen inditopzichtwat gunstiger.Uit de lichtwaardenvan de rijpaden - gemetenmidden tussen
deboomrijen -blijkt ook geennoemenswaardig verschil tussenbeide systemen.
Totaalbezienwas er in 1975echterweinigverschil inkleursortering vande
vruchten tussendubbele enenkele rijen (tabel 3 ) .Dubbelrijen teldeneenwat
hogerpercentage Jrodevruchten,enkele rijenhadden eenwathoger percentage
Jrodevruchten.
Tabel 3.Kleursortering vanvruchtenvanWinston opM.9van twee plantsystemen
in1975.
Plantsysteem

% vruchten

± ï

Geheel groen

±i

± l

Geheel rood

34,8
35,4

0,2
0,5

rood gekleurd
Enkele rij
Dubbelrij

0,1
0,2

11,3
18,0

53,6
45,9

Uit tabel 4blijkt dat over de acht groeijaren dedubbelrijen per boom iets
meer hebben opgebracht,maar vooralmeerper ha.Dit laatste komt,doordat bij
dedubbelrijen 3032bomenper 0,9 ha geplant zijn tegen 2215bij deenkele rijen.
Doorhet aantalbomenperha op tevoerenwerd duseen aanzienlijke meeropbrengst
bereikt over de eerste acht groeijaren.Dit is totnu toeniet duidelijk tenkoste
van dekwaliteit van devruchten gegaan.Debereikbaarheid vande dubbelrijen
voor teelthandelingen was de laatste jaren slecht.
Voor depraktijk zal daarom deonderhavige dubbelrij geen oplossing zijn.
Belangrijkste conclusie totnu toe is,dat bijhet opvoeren vanhet aantal bomen
perha ookbij een rasalsWinston deopbrengst perhabelangrijk isop tevoeren.
Ditwas aleerder voorGolden Delicious gevonden.Voor Cox'sOrange Pippin,ook
op ditperceelvoorkomend,geldthetzelfde.
Tabel 4.OpbrengstvanWinston opM.9 in tweeplantsystemenvan 1969 totenmet
1975. Bomen geplantvoorjaar 1968.
Ton/0,9 ha

Plantsysteem

Bomen/
0,9 ha

Kg/boom
1969 1970

1971

1972

1973

1974

1975

Tot.

1969-1975(%)

Enkele rij
Dubbelrij

2215
3032

1,6
1,9

7,5
7,2

4,8
6,5

9,5
9,0

9,6
11,9

14,5
16,3

53,0
58,6

117 (100)
178 (152)

5,5
5,8

Project PFW 46:Regulatie van vruchtzetting, -groei, -valenvegetatieve groei
S.J. Wertheim

Vegetatieve groei
Vertakking plantmateriaal
TeWouwwerden in 1975op eenboomkwekerij viervertakkingsmiddelen beproefd
op groeiende oculaties van Schonevan Boskoop enWinston,beide opM.9.Demidde-
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lenwaren Off-Shoot-0,PP.528,M&B 25,105enNC 9634.Demiddelenwerden verspoten
toende oculaties gemiddeld 55 cm langwaren,gerekendvanaf deveredeling.Onbespotenenmet dehand getoptebomen dienden alsvergelijking.Demiddelen
M&B 25,105 (0,15%)enNC 9634 (0,8%)voldeden opbeide rassenuitstekend. Het
laatstemiddelwerdmet 0,72% Lissapol,eenuitvloeier,verspoten.Bij Schone
van Boskoopwerden 4,8 respectievelijk 4,1 goed geplaatste zijscheuten perboom
gevormd tegen géénbij onbehandeldebomen.
BijWinstonwerden 3,9 respectievelijk 3,6 goede zijscheuten gevormd tegen
0,1 gemiddeld bijonbehandelde bomen.Toppenhadniet veel zin,er ontstonden
teweinig of te steile zijscheuten.Off-Shoot-0 gaf ook redelijke resultaten,
maarminder danbeide eerdergenoemde.PP528voldeed niet;erwerd een te bossige en te steilevertakking mee opgewekt.De indrukbestaat dat demiddelen
die goedvoldeden,het groeipuntminder drastisch beïnvloeden dande stoffen
dieminder goedeuitkomsten gaven.

Generatieve

ontwikkeling

Vruchtrui DoyennéduComice
Omdat devruchtrui bijDoyenné duComicevaak devruchtzetting weer geheelof
tendele teniet doet,werd in 1975eenproef opgezetmet hetmiddel Curbiset.Dit
middelverhoogt devruchtdracht bij augurk enwel doorhetblokkerenvanauxinetransport vanuit devruchtjesnaar deplant.Eendergelijke groeiremming zouook
devruchtruiwel eenskunnen verminderen.
Op eenbedrijf teNissewerden tienjarige bomenvanDoyenné duComice opKwee
Aeerst inhet beginvan debloei gespotenmet BerelexA4/A7 (1gramop 60 liter
water). Ditwerd gedaan omvruchtzetting op tewekken.Daarnawerd aanhet einde
van debloei 0,08%of 0,16%vanCurbiset gespoten.De gevolgenwaren echter
desastreus. Erontstond eerst ernstige groeistofschade en laterhevigebladval.
De schadewasvandienaard datdeproefbeëindigd werd.Voor ruibeperking bij
peerblijkt ditmiddel ongeschikt.

Handdunning

Benoni
Omdat indepraktijk Benoni,ondankshanddunning,tochvaakbeurtjarenvertoontendevruchtgrootte ooknogaleens teleurstelt,werd eenproef opgezet
omna tegaan oferniet eennormvoor demate enhet tijdstip van handdunnen
van dit ras is teontwikkelen.
Opbomen inhetvijfde groeijaar opM.9 teNisse werdenopdrie tijdstippen
(roze-knopstadium, 15en 30dagen invollebloei)vier duntrappen gelegd enwel:
dunnen op 1vrucht per tros,per 2trossen,per 4 trossen,of allevruchtenwegnemen.Geheel ongedundebomendiendenalsvergelijking.De dunningvond plaats
op 2mei,27-28mei en9juni.Vandeéénjarige lange twijgenwerdenbij alle
proefbomen debloemtrossenverwijderd.Devollebloeiviel op 9mei.De invloed
vandebehandelingen opdebeurtjarigheid zalpas indebloeivan 1976tot uiting
kunnenkomen.Welkon in 1975al een invloed op devruchtgroei endus op demaatsortering wordenvastgesteld. Reeds op 12juniblekendedunbehandelingen,die
inhet roze-knopstadiumwarenuitgevoerd, devruchtgroei vande overblijvende
vruchtjes tehebbenbevorderd. Dit goldniet meer bij eendunningvan 1vrucht
op 4trossen.
Bijdeoogstblekendegesteldenormenniethelemaal gehaald tezijn,omdat
in 1975opditperceel enige juniruivoorkwam,dit isoverigens een ongewoon
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verschijnsel bijdit ras.Intabel5 zijndebelangrijkste gegevens samengevat
naarduntijdstip en-trap.
Tabel5.Resultatenvaneenhanddunproefbij Benoniop M.9.
Behandeling

Ongedund
Gedund op 1vrucht per
1tros
2 trossen
4 trossen
Gedund in
Roze-knopstadium
+ 15dagen
VB
+ 30dagen
VB

Aantal
bomen

8
24
24
24
24
24
24

Vruchten/
Boom

100bloemtrossen

Kg/
boom

Vruchtgew.(g)

Kg/boomvan
vruchten
> 65 >70

78

1,1

12,6

111

9,6
6,1

139
164

7,2
8,3
5,8

3,4
5,7
5,0

9,7
9,4
9,2

136
129
122

8,0
6,9
6,3

5,7
4,8
3,6

196

146

15,4

14
69
37

79
48
26

72
73
75

50
51
53

* VB=volle bloei
Het blijkt uitdekolomvruchten per 100bloemtrossen,dat het object "eenvrucht
per tros"doorderuiniet gehaald is;erzijn 79 inplaatsvan 100vruchten per
100bloemtrossen.Debeide andere duntrappen voldeden wel aan degestelde eis
(50respectievelijk 25vruchtenper 100bloemtrossen),wat erop zoukunnen wijzendat de ruialléénvoorkomt bij onvoldoende gedunde bomen. Inderdaad toonden
ookongedunde bomen duidelijkrui.
Belangrijker isdat toename inmate van dunning van éénvrucht per trosnaar
éénvruchtper twee trossenheeft geleid tot eenbetere maatsortering. Verdere
dunning deed welhetpercentage grotevruchten stijgenmaar niet het absolute
aantal,zodatminder kgvan de gewenste maten (boven 65of 70mm)werden geoogst
danvanbomen die gedund waren tot éénvrucht per twee trossen.Voor devruchtgroottewas denorm "éénvrucht per twee trossen"wel ongeveer dejuiste.Afgewachtmoetworden ofdit ook geldtvoorhet tegengaan vanbeurtjaren.
Wat duntijdstip betreft,was een uitstel nadeligvoor demaatsortering (tabel
5 ) . Dit isbekend,maarwordt hierdoorweer eens onderstreept. Benonidient zo
vroegmogelijk gedund teworden.De gegevensvan debloei in 1976 zullenmoeten
uitwijzen ofditvoor debeurtjarigheid ookhet gevalis.

Chemische dunning -

Ethrel-A

Benoni
Opvijfjarige bomenvan Benoni opM.9 teWilhelminadorp werd 0,3% Ethrel-A
gespoten tijdenshetballonstadium van debloemen ophet oudere hout.Er trad een
zeer goede dunning op.Vanniet gespoten bomenmoesten 946vruchtjesperboommet
dehandworden afgedund,van demet Ethrel-A behandelde bomen 445.Per 100bloemtrossenwaren dit 556 respectievelijk 168vruchten.
Aanvankelijk bleek de scheutgroei endebladgroeinabehandelingmet Ethrel-A
iets geremd tezijn,maar inde loopvanhet groeiseizoenverdween ditverschil.
Debehandeling hadverder geennadelen.Het aantalvalvruchten voor deplukbedroeg 1vruchtperboombijonbehandeld en 3vruchtenperboombij behandelde
bomen. Opgemerkt moet worden dat alleproefbomen 10dagenvoor deplukmet
Fruitone-T tegen latevalwaren gespoten.Gezien de goedehanddunningkonden alle
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0,2

vruchten inéénkeerworden geplukt.Devruchtenvanbehandelde bomenwaren iets
kleiner danvanonbehandelde.Devruchtgewichtenwarennamelijk 156tegen 176g.
Het aantalkgperboomvanvruchten groter dan 70mmbedroeg indezelfde volgorde
echter 14,0en 13,4,zodatnietvaneenbelangrijk effectkanworden gesproken.
Devruchten van demet Ethrel-Abehandelde bomenwaren ietsbeter gekleurd.
Deproefwordt opdezelfdebomenvoortgezet.

Schone van Boskoop
Voor het derdeachtereenvolgende jaarwerd op dezelfdebomenvanhet ras
Schone van Boskoop Ethrel-A beproefd als dunningsmiddel.Ethrel-A (0,05 en
0,075%)werd éénmaal gespotenbijhetbegin vandebloei (10%openbloemen).
De zetting ophetperceel teBaarlandwas licht.Ethrel-Àbleekniet (0,05%)of
wel (0,075%)tedunnen.Omdat de lichte zetting elke dunning onnodigmaakte,
heeft 0,075% teveel gedund.
In 1974dundenbeidedoseringen ookbijeen lichte zetting testerk.Het is
dus gevaarlijk ombij lichte zettingmet Ethrel-A tedunnen.Omdat dit ophet
moment van spuiten-begin bloei -nogniet teoverzien is,blijft Ethrel-Avoor
dit raseen zeer riskant middel,overdedrie jaren totaalhebben ongedunde en
onbespotenbomen 87,6kgperboom opgeleverd,handgedunde 86,4kg,met 0,05%
Ethrel-Abespotenbomen 77,2kgenmet 0,075%bespotenbomen64,3kg.Het isdus
duidelijk dat dechemische bloemdunning opbrengstverlies heeft veroorzaakt.Het
enigevoordeelvande Ethrel-Abehandeling indezeproefwas dewatbetereregelmaat inbloei.Zoteldenhandgedunde bomen in 1973,1974en 1975 achtereenvolgens
572, 336 en895bloemtrossenperboom. Bijbomen diemet 0,05%Ethrel-Awaren
behandeld 504,515en889bloemtrossenperboom.

Laxton's Superb
Opdezelfde bomen als in 1974werd in 1975Ethrel-A getoetst alsbloemdunningsmiddel. In 1974was 0,25% Ethrel-A gebruikt,wat een lichte dunning tot gevolg
had. In 1975bloeiden denuvijfjarige bomen navoorafgaande Ethrel-behandeling
wat beterdande in 1974alléénhandgedunde.De aantallenbloemtrossen perboom
waren 150respectievelijk 103.Aanhetbegin van debloeiwerd nu 0,30% Ethrel-A
verspoten,wat een licht dunnend effect had.Van onbehandelde bomenmoesten gemiddeld 173vruchtjesperboomwordengedund,vanbespotenbomen 123.Over detwee
jaren getotaliseerd droegen handgedunde bomen 15,6kgperboomen chemisch gedunde
met aanvullende handdunning 17,2kg.
Op eenpraktijkbedrijf teKrabbendijkewerden inhet voorjaarvan 1975tellingenverricht aanvijfjarigebomen opM.9, die in 1974met 3liter Ethrel-Aperha
warenbespoten tenbehoevevande chemischebloemdunning. Tabel 6geeftvan deze
praktijkproef de resultaten.
Tabel 6.Aantal (%) beurtjarige bomenvanLaxton's Superb opM.9 in 1975 inhet
vijfde groeijaarnaEthrel-A dunning in1974.
Behandeling
1974

Onbehandeld
Ethrel-A

Vak1

Vak 2

Aantal
bomen

Aantal
beurtjarig (%)

Aantal
bomen

Aantal
beurtjarig (%)

206
206

65
7

206
199

92
6

(31,6)
( 3,4)

(44,6)
(3,0)

Duidelijk blijkthoe sterkEthrel-Ahetbeurtjaarritmeheeftdoorbroken.Opgemerktmoetworden datde 'beurtjarige'bomen inderdaad nietbloeiden,terwijlde
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niet-beurtjarigevoldoendebloemtrossenbezatenvoor eennormale opbrengst.
Tenslotte zijnogopgemerkt dat dedunning doorEthrel-A in 1974niet te sterk
was.

Winston
Op tienjarige bomen opM.9 te 'sHeerArendskerkewerd Ethrel-Avoor het
tweede achtereenvolgende jaar beproefd. Gespotenwerd 0,25% of0,30%bij 15%open
bloemen.Evenals in 1974dundenbeide concentraties te sterk.Dedunning leidde
wel tot groterevruchten,maar ditkonhet verlies aan aantalvruchtenniet goedmaken (tabel 7 ) .Bloemdunningmet Ethrel-A inde gebruikte concentraties kan
daaromniet aanbevolenworden.
Tabel 7.Resultaten van chemischebloemdunning met Ethrel-AbijWinston in 1974
en 1975.Getallen zijn gemiddeldenvan 10banen per behandeling.
Behandeling

Bloemtrossen/
boom
1974 1975

Ongedund
245 227
0,25%Ethrel-A 244 293
0,30%Ethrel-A 241 309
Handgedund ') 249 269

Vr./100
bloemtr.
bij oogst
1974 1975
77a 102a
38b 6 1 c
3 3 b 49 c
75a 77b

Kg/boom

Kg/boom
van vruchten
>65mm

1974 1975 Totaal 1974 1975 Totaa
23,2 30,5 53,7
13,9 25,6 39,5
12,4 23,5 35,9
24,0 27,3 51,3

17,7 25,4 43,1
12,5 23,0 35,5
11,6 21,8 33,4
18,9 24,2 43,1

B

Getallen gevolgd door deverschillende letter,verschillen betrouwbaar(P=0,05).
1)In 197446en in 197583vruchtenperboommet dehand gedund of 19resp.31
per 100bloemtrossen.

Carbaryl en Amid thin

Cox's Orange Pippin
Ineenproef teNisse op zesjarige bomen opM.9werd nagegaan of devruchtgrootte eenmaatstafkan zijnvoorhet spuitenmet carbaryl voorde chemische
vruchtdunning inplaatsvanhet aantal dagennavolle bloei.Bij Golden Delicious
isdit ookmogelijk gebleken.Verder werd dewaarde vanAmid-thin alsdunningsmiddel voorCox'sOrange Pippinbekeken.
Carbaryl (0,15%vaneen50%handelsprodukt)werd gespoten op 15,20,27of35
dagennavolle bloei;bij 6,5, 9,8, 14,4en 22,6mm gemiddelde vruchtdoorsnede.
Tijdensbloeiwas dit 2,8 mm.Amid thin (0,072%)werd gespoten 8, 15,20of 27
dagennavollebloei.Acht dagennavolle bloeiwas de gemiddelde vruchtgrootte
3,5 mm.De zettingwas redelijk; 116vruchtjes per 100bloemtrossen voor derui
aan onbespotenbomen.Door eenflinke rui echterbehoefdeweinig gedund teworden;
20vruchtjes perboomof 6per 100bloemtrossen aandehandgedunde controlebomen.
Géénvandebehandelingen dundebetrouwbaar.Door de laatsteAmid thinbehandelingwerd integendeel devruchtdracht betrouwbaar verhoogd,namelijk van 50
vruchten per 100bloemtrossen bij ongedunde bomen tot 79vruchten.Dit iseen
bekend effect van een te latebespuitingmet een auxine-bevattend dunningsmiddel.
Deproef beantwoordde dusniet aan zijn doel. Het onderzoekwordtvoortgezet.

Golden Delicious
Ineenproef te 'sHeerArendskerkewerd nagegaanwat het gunstigste tijdstip
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