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INLEIDING

Op 15Juni 1954 werd de Vereniging „Zeelands Proeftuin" omgezet in de
„Stichting tot Exploitatie van het Proefstation voor de Fruitteelt in de Volle
Grond in Nederland". Hiermede is een einde gekomen aan het bestaan van
de oude Zeeuwse vereniging, die meer dan 50jaren de bekende proeftuin te
Wilhelminadorp exploiteerde.
De resultaten van „Zeelands Proeftuin" zijn van grote waarde geweest,
niet alleen voor de Zeeuwse, maar voor de gehele Nederlandse fruitteelt. Zo
heeft bijvoorbeeld het proefveld met Cox's Orange Pippin en Schone van
Boskoop opMalling-onderstammen de stoot gegeven tot een snelle en succesvolle invoering van deze onderstammen in Nederland. Door bekwame onderzoekers werd voor Nederland de oplossing gevonden voor de bestrijding van
een aantal belangrijke plagen, o.m. appel-, pere- en pruimezaagwesp, appelbloesemkever, pereknopkever en spint.
Deze sprekende resultaten en het baanbrekende werk, dat op het gebied
van het fruitteeltkundig onderzoek werd verricht, zijn zeker mede aanleiding
geweest, dat „Zeelands Proeftuin" haar werk als „Landelijk Proefstation
voor de Fruitteelt in de Volle Grond" kan voortzetten.
Het Bestuur heeft gemeend debelangrijkste feiten uit de historie van „Zeelands Proeftuin" te doen vastleggen. De heer J. KAKEBEEKE,secretaris van het
Bestuur, was zo bereidwillig een overzicht hiervan samen te stellen, dat in
dit jaarverslag is opgenomen.
De plaats, die onze instelling inneemt in het tuinbouwkundig onderzoek,
is geheel anders geworden. Het isniet meer een specifiek Zeeuwse, maar een
landelijke instelling, zodat de taak vooral gericht dient te zijn op landelijke
problemen in de fruitteelt. Deze landelijke taak komt tot uiting in de samenstelling van het Bestuur van denieuwe stichting, waarin naast vijf vertegenwoordigers van Zeeuwse organisaties, zes vertegenwoordigers van landelijke
organisaties zitting hebben.
Het onderzoek op het Proefstation, dat uiteraard geheel gericht is op problemen in devollegronds fruitteelt, zalopeen verantwoord wetenschappelijk
peil dienen te staan, hoewel meer toegepast wetenschappelijk dan bij de
Wageningse Instituten.
Dooreen intensief contact met deze instanties en vooral ook door detachering van onderzoekers bij het Proefstation, zal het wetenschappelijk peil van
het onderzoek gehandhaafd kunnen worden. Deze wijze van samenwerken

blijkt in het eerste verslagjaar uitstekend te hebben voldaan en voor de toekomst een belofte in te houden. Ook de samenwerking met andere diensten
eninstellingen, vooral de consulentschappen, zal niet kunnen worden gemist.
Van de noodzakelijkheid van wetenschappelijk onderzoek voor de verdere
ontwikkeling van de fruitteelt is tegenwoordig een ieder overtuigd.
De betekenis van het onderzoek neemt nog steeds toe, vooral bij een zo
intensieve en in bepaalde centra op zo hoog peil staande productietak als de
fruitteelt. Het Proefstation voor de Fruitteelt zal hierbij een bijdrage hebben
te leveren alnaar de eisen, die op een bepaald moment door de practijk worden gesteld. Het werkterrein kan liggen op het gebied van bodem en bemesting, onderstammen- en rassenkeuze, bestrijding van ziekten of andere
belangrijke facetten van de teelttechniek.
Zal het Proefstation haartaak naar behoren kunnen vervullen, dan is hiervoor niet alleen inzicht entoewijding van deonderzoekers noodzakelijk, maar
vooral ook voldoende outillage en financiële middelen. De voorbereidingen
voor een betere outillage worden getroffen. Er zal binnenkort een nieuw
laboratorium tot stand komen, waardoor het thans zo nijpende tekort aan
ruimte en inrichting zal kunnen worden opgeheven en het bovendien mogelijk zal zijn, het zo noodzakelijke, meer physiologisch georiënteerde fruitteeltkundige onderzoek te verrichten.
Moge het Proefstation ook in de toekomst in belangrijke mate bijdragen
tot de verdere ontwikkeling van de fruitteelt, en dat het haar daarbij niet zal
ontbreken aan belangstelling en daadwerkelijke steun van overheid en bedrijfsleven.

De directeur,
Ir J. J. VAN HENNIK

Afb. 1. H. A. Hanken, directeur van de Maatschap „de Wilhelminapolder"
en medeoprichter van de Vereniging „Zeelands Proeftuin"

UIT DE GESCHIEDENIS VAN „ZEELANDS PROEFTUIN"
J. KAKEBEEKE

Rond de eeuwwisseling legden enkele vooraanstaande personen op landentuinbouwgebied degrondslag voordestichtingvan eenproeftuin die,naar
zij meenden, een stimulans kon betekenen voor de zich ontwikkelende tuinbouw in Zeeland.
Degene, die het initiatief tot deze stichting heeft genomen, was een landbouwer, de heer H. A. HANKEN, de toenmalige directeur van de Maatschap
„de Wilhelminapolder". Dank zij de medewerking van het Bestuur van
bovengenoemde Maatschap kon er grond worden gepacht in de Wilhelminapolder, zodat in 1902werd begonnen met het opzetten van proeven.
In eerste instantie gingen de gedachten in de richting van de groenteteelt,
doch reeds spoedig veranderde men van inzicht en werd overgegaan tot het
planten van vruchtbomen. De oorspronkelijke oppervlakte van de tuin was
85are; de huidige is plus minus 12ha.
In de eerste plaats wilde men de fruitteler leren, hoe in 't klein op rendabele wijze fruit kon worden geteeld. Daarnaast wilde men ervaring opdoen
met develerassen diedoor deboomkwekers in omloop werden gebracht, ten
einde tot een verantwoord sortiment te komen. Bovendien zou de tuin ook
gebruikt kunnen worden voor het nemen van proeven, het geven van demonstraties en practisch onderwijs. Daartoe was de beschikbare oppervlakte in
vier gelijke delen verdeeld.
Vak I werd aangelegd als „fijne fruittuin", met verscheidene soorten en
rassen, gekweekt in allerlei vormen.
Vak II werd beplant met een sortiment appelen en peren, gerangschikt
naar hun tijd van rijpheid.
Vak III deed dienst als type boomgaard met alleen struikbeplanting.
Vak IV werd hoogstamboomgaard, met onderbeplanting van bessen.
De gehele tuin werd omgeven door een windscherm van populieren. Uit
de uitgebreidheid van het sortiment en de verschillende typen van aanplant
blijkt wel, dat men 53iaren geleden nog niet precies wist, in welke richting
defruitteelt zich zouontwikkelen. In de afgelopen periode iseen uitgebreide
ervaring opgedaan. Veel is komen te vervallen en de nieuwe gedeelten van
de tuin vertonen een geheel ander beeld dan de oudere.
Oppractisch elk gebied werden proeven genomen, waarnemingen gedaan,
enz.De resultaten hiervan werden regelmatig gepubliceerd. Het gevolg was,
dat de Proeftuin algemeen bekend werd in vakkringen, en in de loop der
jaren door tal van excursies endoor individuele bezoekers, zowel uit buitenals binnenland, werd bezocht.
Langejaren heeft detuinhet karakter van een demonstratietuin gedragen,
ondanks de vele proeven die er werden genomen. Dit karakter, benevens het
zeer goed gevoerde beleid, had tot resultaat, dat de exploitatie niet alleen
lonend was, maar dat er zelfs overschotten ontstonden. Aanvanklijk werd
de Proeftuin door het Rijk gesubsidieerd, doch in 1912 kon het Bestuur berichten, dat verdere subsidie voorlopig niet nodig was. De Proeftuin maakte
zelfs zulke gunstigejaren mee,dat zijin 1924Prof. SPRENGERƒ 4000,—kon ter

hand stellen als tegenprestatie voor het waardevolle onderstammenmateriaal
dat hij aan de tuin ter beproeving had gegeven.
In 1927 werd besloten met kascultures te beginnen. Regelmatig werd de
tuin uitgebreid, maar bleef toch haar karakter van demonstratiebedrijf behouden. Wel werd natuurlijk steeds rekening gehouden met de veranderende
inzichten op fruitteeltgebied. Dit was ook noodzakelijk, niet alleen omdat
een proeftuin toonaangevend behoort te zijn, maar vooral ook met het oog
op de Fruitteeltschool, die in 1936 in de Proeftuin werd gevestigd en waar de
jonge fruittelers de nieuwste inzichten op fruitteeltgebied bijgebracht
moesten worden. Ook op het terrein van het onderwijs heeft de tuin steeds
een zeer belangrijke rol gespeeld.
Vanaf de oprichting tot omstreeks 1940 waren de demonstraties en de
opleiding vooral gericht op de practijk van de fruitteelt, maar hoe langer hoe
meer brak het inzicht baan, hoe belangrijk het wetenschappelijk onderzoek
is. In 1940 werd dan ook besloten tot stichting van een laboratorium en hiermede brak een nieuwe phase aan in de ontwikkeling van de fruitteelt en de
Proeftuin.
Na een korte huisvesting in de Rijkslandbouwwinterschool werd het
eerste laboratorium gevestigd in de veeartsenijkundige stal van „de Wilhelminapolder". De huisvesting van de wetenschappelijke onderzoekers
was dan ook wel primitief. Het uitbreken van de oorlog in 1940 verhinderde
de bouw van een behoorlijk laboratorium. Toch verrichtten de onderzoekers,
ondanks de primitieve omstandigheden, zeer goed werk. Spoedig bleek, dat
dit gebouwtje volstrekt onvoldoende was. Aan het einde van de oorlog werd
het zwaar beschadigd door granaatvuur. Gelukkig kon kort na de oorlog
overgegaan worden tot de bouw van een laboratorium dat veel groter mogelijkheden bood dan bovengenoemde stal. Door de ontwikkeling van het
wetenschappelijk werk en de uitbreiding die er aan gegeven werd, bleek al
na verloop van enige jaren, dat ook dit gebouw te klein was. Op grond van
de belangrijke rol, die de Proeftuin en het laboratorium hadden gespeeld bij
de ontwikkeling van de fruitteelt, kreeg in 1954 de Proeftuin de status van
Landelijk Proefstation voor de Fruitteelt in de Volle Grond.
Thans nog een enkel woord over de financiering van de Proeftuin. Al
dadelijk bij de stichting werd Rijkssubsidie aangevraagd en toegezegd, nl.
ƒ750,—per jaar. Na enige jaren werd deze verhoogd tot ƒ1000,—.Zoals reeds
in het voorgaande is meegedeeld, maakte de tuin zulke gunstige jaren mee,
dat zij een aantal jaren niet gesubsidieerd behoefde te worden.
Maar naarmate het onderzoek grotere kosten meebracht, moest opnieuw
een verzoek om subsidie aan het Rijk worden gericht. In deze subsidies zat
een sterk stijgende lijn, vooral na de oorlog, toen wetenschappelijk werk ter
hand werd genomen, dat niet alleen van provinciale betekenis, maar ook
landelijk v a n groot belang is. Dit rechtvaardigde een subsidie van de fruittelers buiten Zeeland, wat wordt gedemonstreerd door de bijdrage die verleend werd door het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland. Ook de Zeeuwse fruittelers dragen daarnaast nog bij in de vorm van
een subsidie, verleend door de Provinciale Commissie der Veilingen in
Zeeland.
Tot slot nog een overzicht over de samenstelling van het Bestuur en het
beheer van de Proeftuin.
De initiatiefnemer was een landbouwer, de heer H. A. HANKEN; zijn mede10

bestuursleden waren tuinbouwers en een bankier. De latere bestuursleden
waren bijna altijd fruittelers. De opvolger van de heer HANKEN is de heer
A. MINDERHOUD, de huidige directeur van de Maatschap „de Wilhelminapolder" en thans voorzitter van het Proefstation.
Voor een niet gering deel is het succes van de Proeftuin toe te schrijven
aan de krachtige steun die zij steeds mocht ontvangen van de zijde van de
Maatschap „de Wilhelminapolder" en de voortreffelijke leiding die steeds is
uitgegaan van haar beide voorzitters die, ofschoon beide landbouwers en
qualitate qua voorzitter, dit steeds op de meest loyale en prettige wijze gedaan hebben. Een woord van grote erkentelijkheid voor wat „de Wilhelminapolder" en haar beide directeuren reeds hebben gedaan en thans nog doen, is
hier zeker op zijn plaats. Daarnaast hebben de verschillende tuinbouwconsulenten, die elkaar opvolgden als directeur van de Proeftuin, steeds een open
oog voor de mogelijkheden gehad en mede aan hun ambitie en inzicht is het
succes van de Proeftuin te danken. Dit geldt ook zeker voor de verschillende
tuinchefs, die de leiding van de practische werkzaamheden in de tuin hadden.
Wij hebben het geluk gehad, dat wij voor de tuin steeds over een prima chef
konden en nog kunnen beschikken; ook hen willen wij graag danken voor
hetgeen zij presteerden in het belang van de fruitteelt.
In de afgelopen 53jaren won de Proeftuin zich de reputatie van een prima
Proeftuin en als erkenning voor deze prestaties werd zij Proefstation. Dat
zij in deze nieuwe positie van evenveel belang mag blijken te zijn als in het
verleden de Proeftuin, wens ik haar van harte toe.
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DE WERKZAAMHEDEN VAN HET PROEFSTATION
VOOR DE FRUITTEELT IN DE VOLLE GROND IN 1954

I ALGEMEEN OVERZICHT
Ir J. J. VAN HENNIK

Oprichting. Bestuur
Op 15J u n i werd de „Stichting tot Exploitatie van het Proefstation voor de
Fruitteelt in de Volle Grond in Nederland" opgericht.
Voor het bestuur werden aangewezen één vertegenwoordiger van de Maatschap „de Wilhelminapolder" te Wilhelminadorp, en twee vertegenwoordigers van elk der volgende organisaties: Hoofdbestuur van de Nederlandse
Fruittelers Organisatie, Provinciale Commissie der Tuinbouwveilingen in
Zeeland, Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland, de Stichting voor de Landbouw en de Kring Zeeland van de Nederlandse Fruittelers
Organisatie.
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar viermaal.
Personeel
Bij de aanvang van 1954 waren op het Proefstation werkzaam zes onderzoekers, waarvan drie gedetacheerd door het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek te Wageningen, één door de Landbouworganisatie T.N.O.
te Den Haag en één door het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek
in de Natuur te Oosterbeek. Verder waren werkzaam een administratieve
kracht, vijf assistenten, een analist, een analiste en twee leerling analisten.
In de tuin werkte zes man personeel.
In de loop van het verslagjaar werd Ir G. S. ROOSJE aangesteld als eerst
aanwezig onderzoeker.
In verband met de vele problemen in de fruitteelt, die meer verband houden met de physiologie van het gewas, o.m.de relatie vegetatieve-generatieve
groei en de invloed van bestrijdingsmiddelen op het gewas, werd per 1 Maart
1954 mej. Dr W. TERPSTRA aangesteld als physiologe.
P e r 15J u n i vertrok de bodemkundige assistent A. JONKHEER naar Marokko
en werd in zijn plaats aangesteld M. OUDEMAN.
De leerling-analiste mej. H. FABERBY DE JONGE en de analiste mej. W. F. VAN
VERRE vertrokken per 1 September resp. 31 December. Op 15Augustus werd
als leerling-analiste aangesteld Mej. N. DE KONING. Gedurende enige tijd
waren enkele studenten van de Landbouwhogeschool, de heren VAN KOUWENHOVENen JONKER, werkzaam bij het entomologisch en bodemkundig onderzoek.
Bij het tuinpersoneel kwamen geen mutaties voor.
In het verslagjaar werd gestreefd naar een verdere aanpassing van de
arbeidsvoorwaarden van het personeel aan de Rijksarbeidsvoorwaarden.
Onder meer is een pensioenregeling in voorbereiding, voor zover hiervoor
nog geen overeenkomst was getroffen.
12

PLATTEGROND PROEFTUIN

Peren-onderstammen
3 rassen op5 kwee-typen
en tussenstam B Hardy
XI
Appelonderstammen
5 rassen op
M-I.IUV
en XVI

_rXII b

XII £
Bestemd voor

Bestemd voor uitbreiding

boomkwekerij en laboratorium

IX
Appel-onderstammen
6 rassen op Ml, II.IV.IX.
XIII en XVI

Peren-onderstammen
Diverse rassen op kwee A, B
en Cen tussenstam B. Hardy

VIII

VII
Pruitnenrassen
13rassen op 4 onderstammen

Pruimen-onderstammen

4 rassen op 12 onderstammen

XV

VI b

Cultuurzorgenproefveld
(Kuenen's Hof)

Grondbewerkingsproef met
spillen

VI £

Peren-onderstammen
Diverse rassen op 21 kwee-typen

Appel-onderstammen
Cox's Orange Pippin en Seh.
van Boskoop op 16 M-typen

XIV
Appelrassen

nieuwe rassen op 4 M-typen

IV

III
Perenrassen
Bestemd voor

6 rassen op zaailing

laboratorium

XI11
Bestemd voor laboratorium

1)
Diverse appel- en Perenrassen
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Afb. 2. Het laboratoriumgebouw in 1954

Gebouwen. Inrichting
Door deuitbreiding vanhet onderzoek in de afgelopen jaren isde ruimte
inhetbestaande laboratoriumgebouw veelteklein geworden. Een voorlopige
oplossing werd gevonden door hetplaatsen vaneenbarak, waar twee onderzoekers konden worden ondergebracht.
Voorbereidingen werden getroffen voor de inrichting van het te bouwen
laboratorium. Enige nieuwe laboratoria werden bezocht omkennis te nemen
van bouwwijze en inrichting. Aan het einde van het verslagjaar werd aan
het architectenbureau HOOYKAAS, VANVEENen DEJONGteRotterdam opdracht
gegeven, eenontwerp te maken voor het nieuwe gebouw.
Verder ligt het in het voornemen een nieuwe bedrijfsschuur te bouwen,
terwijl debestaande bedrijfsschuur enhet oude laboratoriumgebouw zullen
worden verbouwd tot respectievelijk fruitbewaarplaats en ontvangst-lesruimte.
Proefterreinen
Een aanvang werd gemaakt meteenreorganisatie van de Proeftuin, aangezien meerdere percelen verouderd zijn en van weinig betekenis meer als
proef- of demonstratieobject. Gerooid werden de percelen I, III en XIIgedeeltelijk.
Perceel III werd bestemd voor het laboratorium als terrein voor potproeven, insectenkooien, enz.De hiervoor benodigde materialen, afdakken
en dergelijke, werden naar dit terrein verplaatst.
Aangelegd werden een proefveld met peren op diverse onderstammen
(perceel Xllb) eneenproefveld metnieuwe appelrassen (perceelXII).
14

In de loop van het verslagjaar werd een begin gemaakt met het aanleggen
van een proefterrein van 1ha te Kapelle, bestemd voor kleinfruitonderzoek.
Verder werd tijdelijk een bestaande oude verwaarloosde boomgaard ter
grootte van 1 ha gepacht, ten behoeve van het biologisch onderzoek van
mej. Dra A. POST.

Buitenlandse reizen
Ir G. S. ROOSJE maakte van 15t / m 20 Maart een reis naar West-Duitsland.
Er werd contact opgenomen met onderzoekers van „Der Obstbauversuchsanstalt der Landwirtschaftskammer Hannover" te Jork, gelegen in Das Alte
Land. Bovendien werd een bezoek gebracht aan de wetenschappelijke afdeling van de Farbwerke Hoechst te Frankfurt/M.-Höchst.
Mej. Dra A. POST verbleef in April gedurende enkele dagen in Zuid-Engeland, teneinde enige onderzoekers van het East Mailing Research Station te
kunnen ontmoeten. Ook het veldlaboratorium te Writtle (Essex) werd op
deze reis bezocht.
Van 3 t / m 15 September nam de bioloog van het I.T.B.O.N., Dr R. J. VAN
DER LINDE, deel aan een studiereis naar West-Duitsland en Denemarken ter
bestudering van beschuttingsproblemen in het algemeen. Deze reis werd
gemaakt in gezelschap van de heren OVERDIJKINK en BENTHEIM van het Staatsbosbeheer, Ir WESTERHOF van de Cultuurtechnische Dienst, Dr WOUDENBERG
van het K.N.M.I. en de heer ZEGUERS van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst.
Op 26November maakte hetzelfde gezelschap een dagexcursie naar Gronau
en Ahaus, zulks ter completering van de reis in September.
Voordrachten
Ir J. BUTIJN

„Bodembehandeling" — 19 Februari 1954 te Roermond, Fruitteeltdag
L.F.O.
„Bodemkundig Onderzoek" — 27, 28 Mei 1954 te Goes, Stichting voor
Bodemkartering.
„Bewortelingsproblemen in de fruitteelt" — 16 September 1954 te
Wageningen. B.cursus Ned. Genootschap voor Landbouwwetenschap.
Drs D. J. DEJONG

„Bestrijding van dierlijke parasieten, speciaal Carpocapsa en bladrollers" — 19 Februari 1954 te Roermond, Fruitteeltdag L.F.O.
Ir G. S. ROOSJE

„De bestrijding van schurft en meeldauw" —•8 Januari 1954 te Goes,
Fruitteeltdag N.F.O.-Kring Zeeland.
M. VAN DE VRIE

„Fruitspintbestrijding" — 8Januari 1954te Goes, Fruitteeltdag N.F.O.Kring Zeeland.
„Spintbestrijding" — 3 Februari 1954 te Venlo. Ontwikkelingsdag
L.F.O.
„Spintbestrijding" — 23 December 1954 te Ovezande. Afd. N.F.O.
«
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Bezoekers
In het verslagjaar werden buitenlandse bezoekers ontvangen uit België,
Duitsland, Egypte, Engeland, Frankrijk, N.Ierland, Noorwegen, Schotland,
U.S.A.en Zwitserland.
Het Proefstation werd onder meer bezocht door een Franse missie, die het
Tuinbouwkundig Onderzoek in Nederland kwam bestuderen.
Ook uit eigen land werden vele bezoekers in proeftuin en laboratorium
ontvangen.
Samenwerking met andere instellingen, diensten en onderzoekers
De contacten, gelegd door de onderzoekers van de vroegere „Zeelands
Proeftuin" met andere instellingen, diensten en onderzoekers in binnen- en
buitenland, werden in het verslagjaar verstevigd en uitgebreid.
Uiteraard was er een intensieve samenwerking met de diverse instituten,
waarvan onderzoekers op het proefstation zijn gedetacheerd, met name het
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek en het Instituut voor ToegepastBiologisch Onderzoek indeNatuur. Ookmet andere instituten werden
regelmatig contacten onderhouden, o.a. met het Instituut voor Tuinbouwtechniek, het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten en het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen.
Vrij intensief was ook het contact tussen onderzoekers en universiteiten
en Landbouwhogeschool, waardoor nuttige en gewaardeerde hulp en medewerking werd ondervonden. Met verscheidene Rijkstuinbouwconsulentschappen werden gegevens uitgewisseld en proefvelden aangelegd. Met de
Plantenziektenkundige Dienst was de samenwerking eveneens intensief en
aangenaam. Verschillende onderzoekers maken deeluit of werken onder auspiciënvan een werkgroep of commissie, o.a.de Commissie Schürftonderzoek,
de Tuinbouwbemestingsgroep, de CommissieWaterbeheersing en Ontzilting
in Zeeland.
Deze commissies en werkgroepen zijn dikwijls een grote steun voor het
desbetreffende onderzoek.
Tenslotte moet hier met dankbaarheid de samenwerking met en de medewerking van verscheidene fruittelers, in het bijzonder die, welke het nemen
van proeven in hun bedrijven toestonden, worden gereleveerd.
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II RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK
DE PROEFTUIN

Inleiding
Het onderzoek in de Proeftuin is een afspiegeling van de ontwikkeling,
die de fruitteelt in de laatste 30 jaren heeft doorgemaakt.
Omstreeks 1925 opende de selectie van onderstammen grote perspectieven
en uit die tijd dateren twee proefvelden, één met de Malling-appelonderstammen en het andere opgezet met 21kwee-typen. Men streefde er toen naar op
deze proefvelden alle onderstammen vertegenwoordigd te hebben. Later zijn
uit dit materiaal volgens ervaringen op de proefvelden en in de practijk de
beste voor verdere proefnemingen gekozen. Van beide fruitsoorten zijn thans
in totaal drie onderstammenproefvelden aanwezig (perceel Vla, X en XI
resp. perceel V, I X en X l l b ) .
Ongeveer 20 jaar geleden zijn ook twee pruimeproefvelden aangelegd.
Op het ene wordt het gedrag van enkele rassen op het onderstammensortiment nagegaan, terwijl het andere dient voor vergelijking van vele rassen
op enkele onderstammen (perceel VII en VIII).
Na bijna 30 jaar onderzoek is het onderstammenprobleem nog lang niet
uitgeput. Immers van de onderstam hangt de boomvorm af, de vruchtbaarheid, vatbaarheid voor ziekten, bewaarkwaliteit van het fruit, het optreden
van gebreksverschijnselen, enz. Dit jaar zijn enkele MM-appelonderstammen
ontvangen, welke echter wegens plaatsgebrek elders zullen worden ondergebracht. Ook het aanbrengen van een tussenstam biedt nog vele mogelijkheden.
Na de tweede wereldoorlog begon de fruitteelt in het teken van de kleine
boomvorm te staan. Mede door de hogere eisen, gesteld aan de productie van
de vruchtbomen, k w a m de verhouding tussen groei en vruchtbaarheid meer
in het middelpunt van de belangstelling. Behalve snoeimethoden speelt hierbij bemesting en bodembehandeling een belangrijke rol. Een gedeelte is daartoe ingericht voor een bodembedekkings- en behandelingsproef, welke onder
leiding van Ir J. BUTIJN staat (perceel XIII).
De kleine boomvorm, waarvan de vrije spil de voornaamste is, gaf aanleiding tot het opzetten van enkele veldjes. Op één daarvan is vóór de aanplant de grond gedeeltelijk omgewerkt, om de reactie van de bomen hierop
na te gaan (perceel VIb).
De teelt van kleine boomvormen en verschillende onvolkomenheden in het
sortiment gaf na de oorlog veel belangstelling voor nieuwe rassen, vooral
van appels. De voornaamste zijn op aparte gedeelten samengebracht (perceel
XHa en XIV).
De nevelspuit werd een gewaardeerd hulpmiddel om de ziektebestrijding
te vergemakkelijken. Evenals het prototype in 1950 is dit jaar de rugnevelspuit het eerst in Zeeland geprobeerd, ditmaal in de Proeftuin. De rugnevelspuit en daarvan afgeleide vormen bieden vooral de kleinere fruitkwekers
grote perspectieven.
De grote opgang van chemische ziektebestrijdingsmiddelen, waarvan
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Afb.3.

Chemisch laboratorium (afd. grondonderzoek)

SkJ Zt vI- Z e e r g l f t l g , Z 1 l j n ' d e e d d e b e h o e f t e n a a r beïnvloeding van
ziekte-enbeschadigingverwekkende organismen door anderedan chemische
middelen toenemen. In een perceel zal mej. Dra A. POST de invloed IZ c u ï
tuurhandelingen op insectenpopulaties nagaan (perceel XV)
Perceel III dat in 1953werd gerooid, wordt ingericht als proefterrein voor
de onderzoekers van het Proefstation. Het isvoornamenjk bestemd voor

oSrmen en g 6 d e e l t e ^ " ^ ^ ^
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In het volgende zal een beknopt overzicht worden gegeven van de resultaten, diedit jaar op de proefvelden zijn verkregen.
Onderstammenproeven
Appel.
. U N A T KJkSG ° P b r e n g s t e n v a n het Cox's-Goudreinetteproefveld (perceel Vla) brengen geen nieuwe gezichtspunten meer over de waardering
van de onderstammen op het betreffende^bodemprofiel. Bij C o ï s O r a n S
Pippm hebben de M-typen I, II,IV,V,VI,VII, VIII,IX en XI de beste resultaten per eenheid van oppervlakte boomspiegél gegeven. Dit was bii Schone
van Boskoophet geval met M-I, II, IV,V,VII, V I I I J X en XI;Taarvan spant
ld
he
™dîlndZ^trfr
?\ï°ge e n belang"Jke historischewïrde
mede omdat dit het oudste proefveld van appelonderstammen in ons land is!
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Van het in 1935 geplante onderstammenproefveld op perceel X zijn de
geaccumuleerde gemiddelde opbrengsten per boom en per m2 boomspiegel
t/m 1954van enkele rassen per onderstam de volgende:
Gem. opbrengst/boom
Ras
I
II
IV
IX XIII XVI
Jonathan
397
620
546
168
715 797
Glorie van Holland . . 771 882
802
284 1304 975
Winston
594
622
545
180
694
535
2
Gem. opbrengst/m boomspiegel
Ras
I
II
IV
IX XIII XVI
Jonathan
33
44
39
42
31
27
Glorie van Holland . . 59
55
57
—
50
39
Winston
25
26
36
22
25
23
De matig sterke onderstammen hebben per m2 oppervlakte een hogere opbrengst gegeven dan de sterke. Jonathan op M II en Glorie van Holland op
M I zijn devruchtbaarsten. Winston, diein 1945opPater van den Elzen werd
geënt, gaf op M IV de beste resultaten.
Het in 1946 geplante proefveld (perceel XI) met 5rassen op M-I, II, IV en
XVI geeft, hoewel nog jong, reeds enigeresultaten te zien:
Ras
G. Delicious
J. Grieve . .
Laxton's Superb
Lombartscalville
Winston . . .

Gem. opbrengst/boom
I
II
170
168
101
98
113
121
141
169
121
137

IV
241
126
118
152
113

XVI
195
151
75
89
125

tot.

XVI
16
13
6
8
14

tot.

774
476
427
551
496

igst/'m 2boomspiegel

Ras
G. Delicious
J. Grieve . .
Laxton's Superb
Lombartscalville
Winston . . .

I
19
11
13
14
12

II
17
11
11
13
14

IV
27
16
11
17
13

79
51
41
52
53

M IV geeft in de meeste gevallen de beste resultaten, hetgeen overeenkomt met zijn naam vroeg vruchtbaar te zijn. Laxton's Superb blijkt hier de
voorkeur aan M I te geven en Winston gaf op de M II enXVI de hoogste
opbrengsten per m 2 boomspiegel. Uit de totale opbrengsten per m2 boomspiegel blijkt de grote vroege vruchtbaarheid van Golden Delicious. De andere rassen ontlopen wat dat betreft elkaar niet veel. Laxton's Superb is tot
nu toehet minst vruchtbaar, wat voor een belangrijk deel tewijten isaan het
optreden van beurtjaren bij dit ras.
Het onderzoek naar het optreden van gebreksverschijnselen in 1954leverde
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op, dat Mg-gebrek meer op M I dan opMII voorkwam. Met Mn-gebrek was
dit over het algemeen andersom. M IV had in alle gevallen de ernstigste
verschijnselen. Bij de sterke onderstammen kwamen de gebreksziekten zeer
weinig voor.
Peer.
Het oudste onderstammenproefveld (perceel V), waar in 1928zeven rassen
op 21kwee-typen zijn geplant, wordt niet meer als zodanig gebruikt, omdat
van verscheidene rassen exemplaren eigen wortels hebben gevormd. Het
perceel wordt sedert enkele jaren gebruikt als proefterrein voor de onderzoekers van het Proefstation en het Rijkstuinbouwconsulentschap.
In 1935 is een tweede proefveld aangelegd met verschillende rassen op
kwee A, B en C met of zonder tussenstam Beurré Hardy. Sommige combinaties voldeden niet en zijn in de loop der jaren omgeënt of gerooid. Vergelijken we de geaccumuleerde opbrengsten van de overgebleven objecten
tot en met dit jaar (in kg):
Gem. opbrengst/boom t/m 1954
A
B
C
A+tst B+tst C+tst
Ras
Tr. de Vienne . .
. 311
228
93
225
240
174
Conference . . .
. 313
223
204
340
289
140
B.Alex.Lucas . .
. 232
227
133
—
—
—
Comt. de Paris
. 232
125
99
—
—
—
B.Lebrun . . .
. 565
510
246
—
—
—
Forellenpeer . .
. 232
—
90
—
—
—
Juttepeer . . .
. 300
—
199
—
—
—
2
Gem. opbrengst/m boomspiegel t/m 1954
A
B
C A+tst B+tst C+t£
Ras
50
52
Tr. de Vienne . .
. 56
58
46
70
Conference . . .
. 80
77
102
74
70
70
B.Alex.Lucas . .
. 56
58
39
—
—
—
Comt. de Paris
. 44
42
55
—
—
—
B.Lebrun . . .
. 50
47
50
—
—
—
Forellenpeer . .
. 57
—
45
—
—
—
Juttepeer . . .
. 32
—
34
—
—
—
De tussenstam Beurré Hardy voldeed bij Triomphe de Vienne over het algemeen beter, bij Conference minder goed dan direct op kwee veredeld. De
hoge gem. opbrengsten per m 2 boomspiegel, die kwee C bij sommige rassen
opleverde, wordt veroorzaakt door de kleinere omvang der bomen. Van een
vroegere vruchtbaarheid van kwee C t.o.v. de andere kan niet worden gesproken, behalvemisschien bij Conference. Vooralsnog blijkt duskweeAnog
één der beste pere-onderstammen. De invloed van de tussenstam, Beurré
Hardy,moetperrasworden bestudeerd.Degrotevruchtbaarheid van Beurré
Lebrun per boom valt direct in het oog, maar per m 2 boomspiegel moet hij
het toch afleggen tegen Conference, Triomphe de Vienne en Beurré AlexandreLucas;Conference blijkt devruchtbaarste te zijn.
Intussen is het in Nederland aanwezige materiaal van kwee A verre van
eenvormig. Door het I.V.T. te Wageningen en het district Zeeland van de
20

N.A.K.-B. zijn enige stammen geselecteerd, nl. C 51,C 52, C 53 en C 54 van
het I.V.T. en C 12, C 13, Groenewegen Nr 2 en 5, Woets Nr 1, 2 en 3 van
de N.A.K.-B.Deze worden vergeleken met kwee A en kwee A -\- tussenstam
Beurré Hardy. Van dit materiaal, veredeld met Conference, Beurré Alexandre Lucas en Bonne Louise d'Avranches, zal in 1955 een proefveld op perceel
XII worden aangelegd.
Pruim.
De beide proefvelden voor pruime-onderstammen op perceel VII en VIII
zijn in 1934t / m 1937 aangelegd. Ze zijn dus momenteel ongeveer 20jaar oud.
In de loop der j a r e n zijn van sommige combinaties van ras en onderstam verscheidene bomen gerooid wegens loodglansziekte, vooral bij Victoria. Hieronder volgen de gemiddelde opbrengsten t / m 1954per boom en per m 2 boomspiegel van de bij de aanleg geplante exemplaren.
Perceel VII.
Gem. opbrengst/boom
Ras
1 2
3
4
Czar
393 736 956 297
D. Boerenwitte . .
586 838 924 652
P. Pershore
458 435 679 695
Doyenné
488 683 764 619
R. Cl. d'Althann . 440 601 636 597
R. Cl. sel. Hoefer . 443 568 661 305
G e l e H e r e n p r u i m . 478 486 595 402
Ontario
338 394
— 420
Monarch
269 395 456 203
Kirkes
229 307 293 174
R. Cl. d'Oullins ..
(perceel VIII)
Victoria
(perceel VIII)
Jefferson
(perceel VIII)
Early Laxton . . . .
(perceel VIII)
1 = Varkenspruim (bij Czar Tonneboer)
3 = Myrobalan B

Gem. opbrengst/m 2 boomsp.
1 2
3
4 totaal
56 41 45 30 172
27 40 32 31 130
23 33 34 35 125
19 19 22 19
79
27 25 30 35 117
18 26 19 15
78
25 24 26 19
94
21 26 — 26
—
19 19 20 15
73
15 16 13 13
57
30 38 33 33 134
— 36 31 37
—
— 21 33 39 125
22 29 29 23 103
2 = Common Mussel
4 = Kroosjespruim

Perceel VIII.
Ras
R. Cl. d'Oullins
Victoria
Jefferson
Early Laxton
Ras
R. Cl. d'Oullins
Victoria
Jefferson
Early Laxton

Gemiddelde opbrengst/boom t / m 1954
1 2
3
4
5
6
813
662 1063
574
791 1390
—
439
—
451
—
678
600
—
515
474
431 1206
745
413
516
413
664
868
Gemiddelde opbrengst/boom t / m 1954
7
8
9
10
11
12
1137 1306 1192 1255 1206 1087
619
810
649
842
627
659
385
723
814
624
722
634
273
658
637
667
671
519
21
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omdat dekleur van een goed gekweekte vrucht daarvan reeds goed is.Overigens hebben zewaarschijnlijk minder last van magnesiumgebrek.
Rode mutaties van Jonathan zijn geen aanwinst. Jonared heeft meer last
van spot en Jonathanbederf en de mutatie uit Zwitserland heeft een lelijke
kleur.
Lord Lambourne. Rijpt gelijk met Glorie van Holland. Vrucht is mooier en
beter van smaak. Nadelen: zeer gevoelig voor stip en rubbery wood.
Ingrid Marie. Vruchtbaarder dan Cox's O.P. Nadelen: de smaak is matig,
houdbaarheid minder dan Cox's O.P., veel scheurtjes rond de neus.
Inmiddels zijn een aantal nieuwe rassen in de boomkwekerij van de Proeftuin veredeld met het doel deze te zijner tijd uit te planten. Het zijn:
Bowden's Seedling
Gulborg
Laxton's Early Crimson
Herring Pippin
Lodi
Laxton's Fortune
Merton Beauty
Ruby
Jan Steen
Merton Charm
Topaas
Kameleon
Merton Prolific
Winter Perzikappel
Patricia
Merton Worcester
8typen v. Gravensteiner Vada Orange
Kidd's Orange Red
McIntosh Dubble Red Winston, Rode
Citrine
Peasgood Nonsuch
Rode Astrakan
Ejby
Stark June Wealthy
Peer.
Het aantal beproevenswaardige pererassen is veel geringer dan bij
de appel.In het voorjaar van 1953werden de volgende rassen geplant:
1. Clapp's Favourite met grote vruchten, afkomstig van de heer Mange te
Schore.
2. Nordhauser Forellenpeer heeft grotere vruchten dan de Forellenpeer,
die heel lang houdbaar is,maar te klein van stuk.
3. Président Drouard van de Proeftuin te Geldermalsen.
Dit jaar werden opdereeds geplante Beurré Hardy opkwee Ade volgende
rassen geënt: Winterrietpeer, Rode Bartlett, Bristol Cross en Précoce de
Trévoux met grote vruchten, een mutatie van het Proefstation.
Grondbewerkingsproefveld
Op perceel VI b,waar het bodemprofiel op 55cm diepte in grof grijs zand
overgaat, zijn enkele gedeelten zodanig 1m diep omgewerkt, dat de zware
zavel onder inhet profiel isgebracht en het zand boven. Opdeze wijze is het
doorwortelbare profiel verdiept. De reactie van de daarna in 1951 geplante
bomen (vrije spillen) isdit jaar overeenkomstig de verwachting geweest. De
opbrengsten van de objecten waren als volgt:
niet
aantal
omgewerkt
omgewerkt bomen/object
Crimson Cox
238kg
168kg
42
Golden Delicious .
178kg
129kg
42
Behalve in de opbrengsten waren er ook reeds verschillen in de boomgrootte en de stamomtrek:
Crimson Cox
147
138
96
84
28
24
Golden Delicious ...
124
107
100
94
20
16
24
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Afb. 5. Afdak in pereperceel, voor insectenkweken en depótkisten van het
fruitmotje (Enarmonia pomonella L.)

De eerste kolom geeft de gem. kroonhoogte, omgewerkt en niet omgewerkt, de tweede kolom de gem. kroondoorsnede en de derde kolom de gem.
stamomtrek, alle maten in cm.
Devoorlopige conclusie is, dat door de verdieping van het doorwortelbare
profiel de waterhuishouding van de bodem isverbeterd. Deinvloed van deze
betere vochthuishouding komt duidelijk uit in groei en opbrengst.
Ziektebestrijding
Derugnevelspuit isaan de hand van het model van deFa. Kiekens-Dekker
op zijn kwaliteiten als werktuig voor de ziektebestrijding in de fruitteelt getoetst. Het bleek mogelijk te zijn het gehele jaar een goede ziektebestrijding
uit te voeren bij bomen van ongeveer 3.50 m hoogte. Wel bestaat het gevaar
van overdosering, vooral met een middel als organisch kwik. Het is daarom
aan te bevelen middelen te kiezen met een zo klein mogelijke beschadigingskans. Inmiddels zijn vele modellen aan de markt gekomen, die ieder hun
voor- en nadelen bezitten, waarop niet nader zal worden ingegaan.
Derugnevelspuit iste gebruiken in:
1. Jonge aanplantingen met onderteelt.
2. Kleine intensieve fruitteeltbedrijven met kleine boomvormen.
3. Groenteteelt-, kleinfruitbedrijven en boomkwekerijen.
4. Het landbouwbedrijf voor bepaalde werkzaamheden.
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Wegens de kleine omvang en de verschillende beplantingen van de percelen op de Proeftuin is het moeilijk een goede vergelijking van het effect
van de middelen te krijgen. Enige verschijnselen vielen echter op:
Schürftbestrijding. Appels werden eind Mei curatief gespoten en geneveld
resp. met 0.1 en 1% organisch kwik. Schade trad op bij Cox's O.P., één van
de rassen die met de rugnevelspuit waren behandeld. De oorzaak is waarschijnlijk overdosering.
Peren werden ook curatief met 0.1% kwik gespoten. Op alle rassen kwam
tengevolge daarvan bladbeschadiging voor, zij het meestal van geringe betekenis. Alleen Doyenné du Comice kreeg zwarte bladranden en -vlekken,
gevolgd door een ernstige vruchtval.
Cox'sOrangePippin en Schone van Boskoop werden met ziram enferbam
gespoten. Ferbam gaf bij dezerassen meer ruwe vruchten dan ziram.
Spintbestrijding. Een bespuiting van appels met Systox had een zeer fraai
effect. Zoweldebladeren alsdevruchten hadden de helezomer en herfst een
mooie,frisse kleur. Een gecombineerde bespuiting van chloorparacide (Chlorocide) + parathion op peren in begin Juli voldeed ook zeer goed. Pruimen
werden met chloorparacide + parathion, V 18, PCPCBS + parathion en
chloorbenzilaat behandeld.Allemiddelen voldeden goed,behalve het laatste.
Chloorbenzilaat gaf een onvoldoende doding en een zeer grote bladval, vooral bij Reine Claude selectie Hoefer en Dubbele Boerenwitte.
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