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VOORWOORD
In 1979 verscheen als publikatie 4 van het Consulentschap in algemene dienst voor de
Fruitteelt en het Proefstation voor de Fruitteelt van de hand van de heer J. Blommers de
brochure "De teelt van blauwe bessen". Voor deze teeltbeschrijving bestond zoveel
belangstelling dat ze aleen aantaljaren uitverkocht is. Dit hangt ongetwijfeld samen met
de belangstelling die er nu in ons land is voor de teelt van blauwe bessen.
In Nederland is de blauwe bes bepaald een "slow starter". In 1923werd in Drenthe met
de teelt begonnen, maar in 1942schreef Wasscher dat er, behalve deze eerste aanplant
inons land,slechts sprakewasvaneenaantal proefbeplantingen. Eenbezoekvan Nederlandse kleinfruitdeskundigen in 1951 aan Noord-Amerika leidde opnieuw tot een aantal
proefbeplantingen verspreid over het land. Aan heteind van dejaren vijftig was er echter
in Helenaveen ook sprake van enige commerciële teelt van blauwe bessen. De bessen
werden overwegend geëxporteerd naar West-Duitsland.
Blommersschatte het Nederlandseareaal in1979opcirca75ha.Nuteltdeteelt ongeveer
200 ha. Dit is circa 40% van de totale met houtige kleinfruitgewassen beteelde oppervlakte. Dankzij de exportvraag naar blauwe bessen is er nog steeds sprake van uitbreiding. Ook van het in ons land gekweekte plantmateriaal wordt een deel uitgevoerd.
Indewinkels zijntegenwoordig ook zowel verse alsverwerkte geïmporteerde cranberries
te koop. Over (verwerkte) vossebessen wordt gesproken. Het voorgaande is reden
geweest indezepublikatiedeervaringen uitonderzoek enpraktijk metdeteeltvan blauwe
bessen en literatuurstudies over de teelt van cranberries en vossebessen bijeen tebrengen.
De heer ir.J. Dijkstra (PFW) was coördinerend eindredacteur van deze publikatie. Bijdragen werden verder geleverd door mw. ing. J. M. Wijsmuller (Fruitteeltproeftuin te Horst)
en de heren M. L. Joosse en ing. J. Kodde (afdeling Fruitteelt van het IKC-AT). Deze
auteurs komt dank toe voor hun bijdragen.
Met name voor het samenstellen van het economische hoofdstuk is ook dank verschuldigdaande heer M. M.G. Boumans,oud-bedrijfstakdeskundige Fruitteelt inLimburg,aan
hetFruitteeltteam vandeDienst Landbouwvoorlichting enaan hetbestuur vandeBlauwebessenstudieclub. Dankzij hun medewerking bleek het mogelijk voldoende basis te krijgen voor een globale bedrijfseconomische benadering.
Tenslottespreek ikdewens uit dat deze publikatie haar wegzalvinden naar degeïnteresseerden in de teelt van de genoemde l/acc/n/umsoorten.
Ir. R.K. Elema
Consulent van de afdeling
Fruitteelt van het IKC-AT
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1. INLEIDING
J. Dijkstra
Zoweldeblauwebes(Vacciniumcorymbosum)alsdevossebes (Vaccinium vitis-idaea)en
decranberry (Vaccinium macrocarpon) behoren tot het geslacht Vacciniumindeplantenfamilie van de Ericaceae of Heide-achtigen. Het zijn alle zuurminnende gewassen die
alleen goed gedijen op licht zure gronden. Van nature komen ze meestal voor op zandof veengronden met een lage pH.
Het geslacht Vaccinium omvat, verspreid over de hele wereld, zo'n 200 tot 400 soorten
(5,7). In Noord-Amerika, van Canada tot aan de Golf van Mexico, zijn circa 26 soorten
inheems (2),terwijl er in Europa slechts 4tot 6 inheems zijn (5,7). Het onderscheiden van
soorten blijkt echter moeilijk omdat in de loop der tijd vele kruisingen tussen Vacciniumsoorten hebben plaatsgevonden.Zoonderscheidt Vander Kloet (7)weliswaar ook26soorten in Noord-Amerika, maar daaronder zijn ook de 4 Europese soorten. Andere soorten
zijnjuist samengevoegd.Zo beschouwt Vander Kloet Vacciniumashei(üe rabbiteye blueberry) als een ondersoort van Vaccinium corymbosum (de highbush blueberry).
Eenaantal soorten isdiploid(2n = 24),andere zijntetraploïd(2n = 48)ofzelfs hexaploïd
(2n = 72).Onder dediploïde soortenzijn Vacciniummyrtillus, V. uliginosum, V. vitis-idaea
en V macrocarpon. Tetraploïd zijn onder andere V corymbosum en V angustifolium, terwijl V. asheihexaploïd is.Vander Kloet (7)beschouwt Vcorymbosum alseensoort waarbij
zoweldiploïde,tetraploïde als hexaploïde populatiesvoorkomen.Ook bijV. oxycoccuszou
dit het geval zijn.
Vande Vacc/n/umsoortengroeit eenaantal,waaronder deblauwe besende(blauwe)bosbes {V myrtillus), van nature in de halfschaduw of schaduw van bomen.Andere groeien
juist opzonnige plaatsen,zowelopdrogezandgronden alsop natteveenachtige gronden.
Sommige soorten zijn bodembedekkers of lage struiken, terwijl andere 1,5 tot 3 meter
hoog worden.
Devruchtenvande l/acc/n/umsoortenzijn, metuitzondering vandievanV. arboreum,eetbaar.Zevariëren insmaakvanbittertotzuurenzoetenwordenvers,gedroogdofverwerkt
tot jam of sap geconsumeerd.
Verschillende soorten worden in het wild geplukt en daarna verhandeld. Slechts enkele
soorten worden speciaal geteeld. In Noord-Amerika zijn vooral de volgende soorten van
commercieel belang:de highbush blueberry of blauwe bes(V. corymbosum (incl. V. ashei
of rabbiteye blueberry)), de (sweet) lowbush blueberry (V. angustifolium) en de cranberry
(V. macrocarpon).
Deeerste cranberrypercelen werden in het begin van de vorige eeuw aangelegd, waarbij
selecties uit hetwildwerden gebruikt. Decultuur van de blauwe bes isechter nog relatief
jong en veredeling is pas in het begin van de 20e eeuw gestart. De derde soort waarbij
gecontroleerde kruisingen zijn gemaakt, is de lowbush blueberry.
Ookenkele Europese soortenworden in hetwildgeplukt, hetbetreft danvooralde blauwe
bosbes (V.myrtillus) en de rode bosbes of vossebes (V.vitis-idaea).
In Nederland komen van nature vooral de blauwe bosbes ende vossebes voor, maar ook
de Europese cranberry (V. oxycoccus) en de rijsbes (V. uliginosum) zijn in Nederland
inheems. Decranberry is niet inheems, maar komt inde duinen vanTerschelling voor. De
eerste bessen zijn er waarschijnlijk bij een schipbreuk aangespoeld. De blauwe bes is

rond 1923 in Nederland geïmporteerd en de teelt ervan neemt geleidelijk toe (1).
Inverschillende landen bestaan vaak meerdere namen voor één soort. De waarschijnlijk
meest gangbare Engelse, Franse, Duitse en Nederlandse namen staan intabel 1,achter
de Latijnse naam.

Tabel 1. Namen van een aantal l/acc/n/'umsoorten in het Latijn, Engels, Frans, Duits en
Nederlands (3,6).
Latijn

Engels

Frans

V. angustifolium Ait. Lowbush blueberry Bleuet nain 1)
V. corymbosum L. Highbush blueberry Myrtille américaine
V. macrocarpon Ait. Cranberry
Canneberge
(large of American)
Whortleberry/
V. myrtülus L.
Myrtille
Mountain bilberry
Small cranberry
V. oxycoccus L.
Canneberge commune/
Airelle des marais
Bilberry/
V. uliginosum L.
Brimbelle des marais
Tundra bilberry
Lingonberry/
V. vitis-idaea L.
Airelle rouge
Cowberry

Duits

Nederlands

Kulturheidelbeere
Blauwe bes
Kulturpreiselbeere/
Amerikaanse veenbes/
groszfrüchtige Moosbeere Lepeltjesheide
(Wald)heidelbeere
(Blauwe) bosbes
Moosbeere

Veenbes

Moorbeere

Rijsbes

Preiselbeere

Vossebes/
Rode bosbes

1

) in Canada

In Nederland heeft de blauwe bes zich langzamerhand een duidelijke plaats verworven
indecommerciële teelt. Deteeltvandit gewaswordt daarom,opbasisvanzowel literatuur
als Nederlandse teeltervaringen in hoofdstuk 2 uitgebreid beschreven. Deteelt van cranberries envossebessen komt in Nederland nog niet of nauwelijks voor. Omdat het Nederlandse klimaat veel overeenkomst heeft met dat in gebieden waar cranberries op grote
schaal geteeld worden, moeten er echter voor dit gewas in ons land wel mogelijkheden
liggen.Ookvandevossebesdie inNoordwest-Europa inheems is,moetteelt in Nederland
zeker mogelijk zijn. Daarom wordt de teelt van cranberries en vossebessen in de hoofdstukken 3 en 4 op basis van de beschikbare literatuur beschreven. Helaas ontbraken de
gegevens die nodig zijn voor een economische evaluatie van deze gewassen. Hoofdstuk
5 handelt tenslotte over onderzoek en voorlichting betreffende deze gewassen in Nederland.

2.DETEELTVANBLAUWEBESSEN
2.1. ALGEMEEN
J. Dijkstra
2.1.1. PLANTKUNDIGE ACHTERGRONDEN
Er is een aantal in Noord-Amerika inheemse Vacciniumsoortenwaarvan de vruchten als
"blauwe bes" verhandeld worden. De belangrijkste daarvan isde zogenaamde highbush
blueberrydieopgroteschaal incultuur isgebracht. Dezesoort isinheems indenoordoostelijke staten van de USA (met als zuidgrens North Carolina) en in Oost-Canada. Ze komt
van naturevoor inmoerassige gebieden enopzandige oeversvan merenen beken,soms
indehalfschaduw. Dewinterhardheid isvergelijkbaar metdievandeperzik. Door kruising
en selectie zijn wat meer winterharde rassen ontstaan. De planten zijn struiken met een
duidelijke kroon.Zekunnen eenhoogtevan2tot3mbereiken.Devruchtenzijn dofblauw
van kleur en vaak bedauwd. Ze hebben een diameter van 7tot 9 mm (de gekweekte rassen soms tot circa 2 cm).
Naast de highbush blueberry levert ook de lowbush blueberry blauwe bessen. Er zijn
meerdere lowbush-blueberrysoorten, maar de belangrijkste is wel Vaccinium angustifoliumdieook (maarwat minder zuidelijk) indenoordoostelijke statenvande USA(NewJersey, Michigan, Maine) en inOost-Canada voorkomt. Deze soort wordt vooral nog in wilde
bestanden geplukt, hoewel er door bewuste kruising ook rassen zijn ontstaan. De planten
zijn laagblijvende struikjes die 10tot 30 cm hoog worden (soms tot 100 cm). Ze vormen
via uitlopers dichte bestanden en groeien zowel op hoge veengronden als op droge, zandige bodems. De vruchten zijn blauw en 7 tot 9 mm groot.
Tenslotte is er de rabbiteye blueberry. Deze soort heeft zeer groeikrachtige struiken die 3
tot 3,5 m hoog kunnen worden. Ze komt in enkele zuidoostelijke staten van de USA voor,
namelijk in Noordwest-Florida, Zuidwest-Georgia enZuidoost-Alabama. North Carolina is
eengrensgebied waar zowel de highbush als de rabbiteye blueberry voorkomen. Delaatste rijpen dan wat later. Om dewinterrust tedoorbreken heeft de rabbiteye blueberry veel
minder koude nodig dan de highbush blueberry. Een temperatuur beneden 7,2 °Cgedurende een periode van ongeveer 500 uur is bij de rabbiteye blueberry voldoende om de
winterrust te doorbreken. Bij de highbush blueberry is vaak meer dan 1000 tot 1200 uur
nodig (10). De vruchten van de rabbiteye blueberry hebben in het algemeen wat minder
smaak en zijn kleiner en donkerder dan die van de highbush blueberry. De vruchtkleur
is blauw tot dof of glanzend zwart (26,28).
Deteelt in Nederland omvat alleende highbush blueberry. Daaromwordt inde hiernavolgende subhoofdstukken alleen nader ingegaan op de teelt van deze highbush blueberry.
2.1.2. TEELTGEBIEDEN EN PRODUKTIE
De teelt van blauwe bessen is nog relatief jong. De belangrijkste teeltgebieden liggen in
het noordoosten van de USA. Sinds er,vanaf het begin van deze eeuw, doelgerichte kruisingenwordengemaakt,zijn produktiviteit enkwaliteit (vruchtgrootte, kleur,enz.)toegenomen en heeft de teelt zich sterk uitgebreid. In 1986 besloeg de oppervlakte geteelde
blauwe bessen in Noord-Amerika rond 19.000 ha,waarvan ruim 2.100 ha rabbiteye blueberries. Van detotaleoppervlakte zou circa 80% in produktie zijn. Naar schatting worden

in Europa 1.000 ha blauwe bessen geteeld,waarvan circa 500 ha in Duitsland (4) en 175
tot 200 ha in Nederland. Ook op het Zuidelijk halfrond (Australië, Nieuw-Zeeland, Chili) is
er een toenemende belangstelling voor de teelt van blauwe bessen. Het areaal zou er
totaal zo'n 700 ha bedragen (10).
In Nederland zijn de eerste blauwe bessen in 1923 geplant in Drenthe. Rond 1940waren
er verschillende proefbeplantingen (29), maar de totale oppervlakte bleef tot 1950 zeer
beperkt. Naar aanleiding van een studiereis van enkele Nederlandse kleinfruitdeskundigen naar de USA in 1951 werd getracht de teelt in Nederland te stimuleren. Er werden
toen opnieuw op meerdere plaatsen proefvelden aangelegd. De meeste van deze proefvelden mislukten door onvoldoende aandacht voor grond en verzorging. De aanloopperiode van een beplanting bleek toen bovendien erg lang (6).
Geleidelijk aan heeft zich de laatste 15jaar de oppervlakte blauwe bessen in Nederland
uitgebreid tot naar schatting 75 ha in 1979 en 175 tot 200 ha in 1990. Het aantal telers
bedraagt 50tot 60.Deoppervlakte blauwe bessen per bedrijf loopt uiteenvanenkele honderden m2tot enkele tientallen hectares. De meeste bedrijven bevinden zich in hetgrensgebied van Noord-Brabant en Noord-Limburg, maar er zijn ook enkele bedrijven in Drenthe en Overijssel en op de Veluwe.
Zowel door de toename van de oppervlakte als door de toegenomen kennis over het
gewas en de intensivering van deteelt stijgt de produktie nogsteeds. Opvallend is echter
dat de prijs zich nog steeds op een goed niveau weet te handhaven (Tabel 2).

Tabel 2. Veilingaanvoer, invoer, uitvoer (x 1.000 kg), prijs en omzet van blauwe bessen
(bron: 2).
Jaar

Aanvoer

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

52
73
92
114
130
213
202
234
171
303
429
417
392

Binnenlands
verbruik

Invoer

Uitvoer

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

318
382
1043
935
969
804
169
222

218
317
949
947
870
640
122
182

113
137
140
183
204
265
370
352

Prijs
gld/kg

Omzet x
milj. gld

4,99
5,64
5,04
5,50
7,81
6,65
6,48
5,03
7,08
5,91
5,41
7,54
7,31

0,26
0,41
0,46
0,63
1,02
1,42
1,31
1,18
1,21
1,79
2,32
3,15
2,87

Ingevoerdwordtvoornamelijk (half)verwerkt produkt bestemdvoor deverwerkende industrie,de uitvoer betreft vooralvers produkt. Uitdecijfers blijkt dat de uitvoer de laatstejaren
voortdurend isgestegen.Veruit hetbelangrijkste exportland isDuitsland.De binnenlandse
consumptie lijkt ook geleidelijk toe te nemen.
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2.2. BODEM, WATER EN BEMESTING
J. Kodde
2.2.1. BODEM EN WATER
De blauwe bes heeft een duidelijke voorkeur vodr een lichte, zure grond met een goede
luchtvoorziening. Daarnaast is hetgewas,onder andere door devrij ondiepe beworteling,
gevoelig voor vochttekort. In Duitsland wordt het gewas vooral geteeld op oorspronkelijke
bosgronden (5). Naast een geschikte bodem speelt een goede beschutting een belangrijke rol bij het verkrijgen van een goede groei (17,18).
Blauwe bessen verdragen verslemping en wateroverlast vrij slecht. De beworteling is fijnvertakt en vrij intensief, maar ondiep. Zo was op de fruitteeltproeftuin te Horst de grond
in horizontale richting slechts tot 60cmvanaf het hart van de struik en tot een diepte van
30 cm intensief doorworteld. Daarbuiten hield de wortelgroei vrij abrupt op, ondanks het
feit dat de bodem tot op grotere diepte nog geschikt was voor wortelgroei. Deze struiken
stonden 7 tot 8 groeijaren op hun standplaats.
- Zuurgraad
De zuurgraad (pH) van de grond is één van de voornaamste factoren bij de beoordeling
vandegeschiktheid voor blauwebessen.DepH heeft eengrote invloedopzoweldegroei
en de opname van mineralen als op het optreden van gebreksziekten. Uit Amerikaans
onderzoek is gebleken dat, in het trajekt pH 4,5 tot 7,0, de droge-stofproduktie afneemt
naarmate de pH hoger is. Bij een pH van 3,8 is er ook minder groei. Rond pH 4,5 is er
eengoede opname van ijzer (Fe), mangaan (Mn), koper (Cu)en zink (Zn). Bij een pH van
6,5 komen vooral ernstige Fe-en Mn-gebreksverschijnselen voor (10).
Bij vergelijkend onderzoek in Nieuw-Zeeland met teelt in containers werd bemest met de
spoorelementen Fe, Mn, Zn en Cu bij 2 pH-niveaus namelijk 4,5 en 6,5. Bij een pH van
4,5 waren de droge-stofproduktie en de opname van Fe, Mn en Al (aluminium) duidelijk
hoger. De planten bij een pH van 6,5 groeiden minder en vertoonden ernstig Fe-en Mngebrek. De bladgehaltes aan calcium (Ca), kalium (K), natrium (Na) en Zn waren bij een
pH van 6,5 hoger.
HetBedrijfslaboratoriumvoor Grond-enGewasonderzoek teOosterbeek (BLGG) hanteert
bij grondonderzoek voor blauwe bessen de volgende waarderingsklassen:
pH - KCl

Waardering

< 3,5
3,5 t/m 3,9
4,0 t/m 4,8
4,9 t/m 5,2
> 5,2

laag
vrij laag
goed
hoog
te hoog

Bijeen pH lager dan 3,8volgt een bekalkingsadvies om de pHteverhogen tot4,0.Bijeen
pH hoger dan 3,8wordt geadviseerd om zwavelzure ammoniak te gebruiken als stikstofmeststof, Bij een pH lager dan 3,8 wordt kalkammonsalpeter geadviseerd.
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- Mogelijkheden om de pH te beïnvloeden
Een te lage pH kan door middel van een bekalking zeer eenvoudig worden verhoogd.
Onder Nederlandse omstandigheden is de vraag hoe de pH verlaagd kan worden echter
veel actueler. De mogelijkheden daartoe zijn voor de teler vrij beperkt. Met de volgende
teeltmaatregelen kan de pH worden verlaagd:
1. Het gebruik van verzurende stikstofmeststoffen. Dit zijn de meststoffen met stikstof (N)
in de vorm van ammonium of van amide (in ureum). Zwavelzure ammoniak, waarin
naast ammonium ook sulfaat voorkomt, verzuurt het meest.
Uitgedrukt inkgCaO per kgNisdeverzurende invloedvanenkele gangbare meststoffen als volgt:
Invloed in kg CaO per kg N

Meststof
Zwavelzure ammoniak
Ammoniumnitraat
Ureum
Kalksalpeter
19 + 6 + 6 (Kristalon Lila)

- 2,9
- 1,0
- 1,0
+ 0,8
- 2,5

Hetgebruikvanorganisch materiaal meteen lagepH,bijvoorbeeldtuinturf in hetplantgat of als bodembedekker. Bekalkte potgronden en champignonmest werken pHverhogend enzijn voor blauwe bessen dus niet geschikt. Het planten van blauwe bessen in een grote hoeveelheid zure tuinturf op een kalkrijke grond biedt geen perspectief.Zodradestruik watgroter wordt envocht wordt aangetrokken van buiten hetplantgat, wordt de pH te hoog.
De toediening van water met een lage pH. Eventueel zou men voor dit doel kunnen
denken aan het opvangen van regenwater. Vooral grondwater, maar ook drinkwater,
heeft vaak een hoge pH.

Tabel 3. "Zwavelfaktor" voor zand- en dalgrond om de pH per 10 cm bouwvoor met 0,1
te verlagen (in kg S/ha).
% humus

zwavelfaktor

% humus

zwavelfaktor

1
2
3
4
5
6
7

26
38
49
59
69
78
86

8
9
10
11
12
13
14

94
102
109
115
122
128
134

Het toedienen van zwavelbevattende stoffen. Als de pH, bijvoorbeeld op een zand-of
dalgrond,te hoog is,kan met Produkten die elementair zwavel bevatten,de pH worden
verlaagd. De hoeveelheid pure zwavel (S) die daarvoor nodig is (de "zwavelfactor"),
is uit de zogenaamde kalkfactor te berekenen. Door de kalkfactor te vermenigvuldigen
met 32/56 (atoomgewicht van S = 32,van CaO = 56) krijgen we een "zwavelfactor".
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Dezegeeft het aantal kgSaandat per hectare nodig isomde pH per 10cm bouwvoor
met 0,1 te verlagen (zie tabel 3).
Opzand-,dal-ofveengronden meteente hoge pH ishiermee tewerken. Eenkalkhoudende kleigrond isook metzwavel nietgeschikttemakenvoor deteeltvanblauwebessen.
Bijtoepassing vandruppelbevloeiing of beregening moet ook rekening worden gehouden
met de invloed van de waterkwaliteit op de pH van de grond.

Foto 1. Het wortelstelsel van de blauwe bes is oppervlakkig en erg dicht.

- Waterbehoefte
Vanaf het uitlopen in hetvoorjaar tot aan heteindvan het seizoen hebben blauwe bessen
behoefteaaneenregelmatigevochtvoorziening. Deblauwebesvormt namelijk van nature
slechts een oppervlakkig wortelgestel. Dit zeer intensieve wortelgestel bestaat voornamelijk uit fijne, draadachtige wortels. Deze zijn meestal niet dikker dan 1 mm. Haarwortels
ontbreken in het geheel. Een goede vochtvoorziening is daarom voor blauwe bessen
onontbeerlijk (11). Door de oppervlakkige beworteling is, zeker bij de teelt op droogtegevoelige zandgronden, een aanvullende watervoorziening via beregening of druppelbevloeiing meestal nodig.
Soms kunnendebewortelingsmogelijkhedenenhetvochtleverendvermogenvaneenprofielwordenverbeterddoor het brekenvanstorende lagen.Dit moetvóór hetinplanten worden beoordeeld.
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Daarnaast moet bij de perceelskeuze rekening gehouden worden met het feit dat blauwe
bessen gedurende het groeiseizoen absoluut geen wateroverlast kunnen verdragen. Op
zich is een vrij hoge grondwaterstand (50 tot 60 cm beneden het maaiveld) gunstig. De
planten kunnen dan altijd voldoende vocht opnemen. Een sterk wisselende grondwaterstand is nadelig en (te) natte,slecht gedraineerde percelen zijn dus ongeschikt voor de
teelt van blauwe bessen (10).
Het afdekken van de grond beperkt de verdamping. Daarnaast is watergeven toch nog
vaak nodig.Afdekken kan de kans op nachtvorstschade tijdens de bloei vergroten. Op de
effecten van watergeven zal bij het onderdeel fertigatie nader worden ingegaan.
In de waterbehoefte kan voorzien worden door druppelbevloeiing en door beregening.
Beide systemen hebben voordelen. Beregening kanzowelvoor vochtvoorziening gebruikt
wordenalsvoor nachtvorstbestrijding. Druppelbevloeiing kanzowelvoor vochtvoorziening
alsvoor hettoedienenvan meststoffen gebruikt worden (fertigatie). Belangrijk isdater met
beide systemen voor gezorgd wordt dat de blauwe bessen gedurende het groeiseizoen
voortdurend optimaal vanwater wordenvoorzien. Bijdruppelbevloeiing moet menerrekening mee houden dat hetwortelstelsel indeeerstejaren nogzeer beperkt is. Hetdruppelpunt moet zich daarom boven op het plantgat bevinden. Tegenwoordig wordt voor het
watergeven ookgebruik gemaakt van kasberegening. Eenvoordeeltenopzichtevandruppelbevloeiing is dat een groter grondoppervlak ineens nat gemaakt wordt. Als het water
teveel ijzer bevat, mag zeker niet over het gewas heen beregend worden.

2.2.2. BEMESTING
- Bemestingsnormen voor de grond
Blauwe bessen hebben een niet zo grote behoefte aan mineralen. Ze zijn wel gevoelig
voor een hoge concentratie aan zouten in het bodemvocht. In de praktijk komt soms ernstige zoutschade voor door het strooien van een "handjevol" kunstmest bij iedere plant.
Het strooien van bijvoorbeeld 200 kg zwavelzure ammoniak per ha verdeeld over 4000
struiken, betekent maar 50 gram meststof per struik. Dit lijkt maar weinig, eerder een
"handjeleeg" dan een "handjevol", maar is meestal ruimschoots voldoende.
Bij een onvoldoende vochtvoorziening geeft te veel mest snel groeiremming en bij jonge
struiken heeft het zelfs afsterven tot gevolg.
Bijeen normalevoedingstoestand vandegrondgelden devolgende meststofgiften perha:
- 40 tot 80 kg N;
- 30 tot 60 kg P2O5;
- 50 tot 75 kg K2O;
- 50 tot 100 kg MgO.
Bij de adviesbasis voor het grondonderzoek worden de in tabel 4 samengevatte normen
aangehouden.
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Tabel 4. Normen grondonderzoek en de daarop gebaseerde bemesting.
Fosfaat (minimum streefgetal P-Al: 40)
P-Al

Waardering

< 25
25 t/m 34
35 t/m 44
45 t/m 59
> 59

laag
vrij laag
goed
vrij hoog
hoog

Advies in kg P2O5 per ha
100
60
30
0
0

Kalium (minimum streefgetal K-HCI: 7)
K-HCI

Waardering

<

laag
vrij laag
goed
vrij hoog
hoog

3
3 t/m 5
6 t/m 8
9 t/m 14
> 14

Advies in kg K2O per ha
100
75
50
0
0

Magnesium (minimum streefgetal MgO-NaCI: 90)
MgO-NaCI

Waardering

<

laag
vrij laag
goed
vrij hoog
hoog

50
50 t/m 74
75 t/m 99
100 t/m 149
> 149

Advies in kg MgO per ha
150
100
50
0
0

- Bemestingsnormen blad
De voedingstoestand van blauwe bessen kan via bladonderzoek worden gecontroleerd.
Hiervoor geldt de volgende werkwijze:
- bemonster eindjuli -begin augustus omdat indeze periode de gehaltes vrij stabiel zijn;
- pluk de jongste volgroeide bladeren van vruchtdragende scheuten;
- pluk verspreid over het perceel van 10 struiken 5 bladeren per struik.
Debladeren worden geanalyseerd op het BLGG teOosterbeek. Als richtlijnen kunnen de
in tabel 5 aangegeven gehaltes worden aangehouden.
Bij hetvergelijken vancijfers van Nederlandse bladanalyses met die uit de literatuur moet
men er rekening mee houden dat niet overal dezelfde bemonsteringsmethoden worden
gebruikt. In Noord-Amerika plukt men,evenals in Nederland, voor bladanalyse bladeren
vanvruchtdragende scheuten. In Duitsland worden hiervoor echter bladeren geplukt van
langlotscheuten. De cijfers zijn daarom onderling niet zonder meer vergelijkbaar.
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Tabel 5. Waardering voor bladgehaltes van blauwe bessen (10).
Hoofdelementen
element

Spoorelementen

minimumgehalte streeftrajekt
in % van de

N
P
K
Ca
Mg

element

minimumgehalte streeftrajekt

droge stof

1,70 *
0,10
0,30
0,13
0,10 **

in delen per miljoen(dpm)

1,80- 2,10
0,12 - 0,40
0,35 - 0,65
0,40 - 0,80
0,12 - 0,25

Mn
Fe
Zn
Cu
B

23
60
8
5
20

50 - 350
60 - 200
8 - 30
5 - 20
30 - 70

* Hancock en Hansen (16) houden 1,65% aan als minimum.
** De betrouwbaarheid van bladonderzoek op Mg als richtlijn voor de bemesting
is vrij gering.
- Stikstof (N)
Een volwassen aanplant neemt ongeveer 40 kg N per ha per jaar op. De verdeling over
de bovengrondse delen is globaal als volgt:
- scheuten 5 kg N;
- bladeren 25 kg N;
- vruchten 10 kg N.
Bij hoge produkties kan de opname wat hoger zijn.
* Hoogte van de stikstofgift
In de Nederlandse praktijk varieert de N-gift van 40 tot 80 kg per ha. De reactie op Ntrappen isvaak betrekkelijk gering. Eek(10)vond in hettrajekt 34tot 136kgNper havaak
nauwelijks opbrengstreactie. Een te hoge N-bemesting verlaat de rijping, verhoogt de
vorstgevoeligheid en geeft soms produktiedaling.
Een verhoging van de N-gift verhoogt het N-gehalte in het blad. Ook het P-gehalte in het
blad wordt door een hoger N-aanbod iets verhoogd. De gehaltes aan K, Ca en Mg in het
blad dalen bij een toename van de N-gift. Amerikaans onderzoek naar het effect van Ngiften gaf de bladgehaltes zoals vermeld in tabel 6.

Tabel 6. Gemiddelde bladgehaltes in vijfjarige N-trappen proef (% droge stof) (10).
N-gift (kg/ha)
34
68
136

N

P

K

1,65
1,78
1,86

0,120
0,122
0,127

0,513
0,510
0,490

Ca
0,330
0,307
0,302

Mg
0,264
0,255
0,247

Een Duitse proef waarin gedurende 3jaar stikstofbemestingstrappen werden vergeleken,
gaf ongeveer dezelfde tendens weer. De reactie in produktie op de N-trappen uit deze
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proef isweergegeven infiguur 1. Dezegegevenstonen aandatdeblauwebesslechts een
matige bemesting vraagt (19).
De N-bemesting wordt meestal als één gift toegediend in het vroege voorjaar. Deling van
de gift isook mogelijk. Men kandan bijvoorbeeld 50%van degift pas nade bloei toedienen. Bij een totale bemesting van 40 tot 50 kg,wat meestal voldoende is, is deling praktisch moeilijk uitvoerbaar.

Produktie in kg per plant
12
10

30

60

90

120

Kg stikstof per ha.
Figuur 1.Effect van N-bemesting op de cumulatieve produktie in 1979en 1980 (naar 19).

*Stikstofvorm
De stikstofvorm moet vooral worden bezien in relatie tot de pH. Stikstof in de vorm van
ammoniumwerkt pH-verlagendenstikstof indevormvan nitraatverhoogt depH.Ditbetekentdat men indepraktijk vrijwel altijddevoorkeur geeft aan N-bemesting indevorm van
ammonium. Alleen bij pH's beneden 4,0 kan ook de nitraatvorm worden gebruikt.
Op de regionale proeftuin te Horst loopt bij het ras Dixi onderzoek naar N-hoeveelheden
enN-vorm. Deproef isindecember 1986geplant. Destikstofgiften zijnsteedsviafertigatië
inde periode half april tot halfjuli gegeven. Enkele resultaten zijn intabel 7 samengevat.
De conclusie die tot dusverre uit deze proef getrokken kan worden, is dat zwavelzure
ammoniak en ureum qua groei en produktie de voorkeur verdienen. Tevens is in deze
proef detendens aanwezigdat hetstikstofniveauvan80kgNper haeen hogere produktie
levert dan het niveau van 40 kg N.
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Tabel 7. Scheutgroei in 1987, groeibeoordeling 1988, cumulatieve produktie (1988/1990)
en bladgehaltes in 1989, proeftuin Horst.
Object
kg N/ha *

Zwavelz.Ammoniak/80 N
Zwavelz.Ammoniak/40 N
Kalksalpeter
/80 N
Kalksalpeter
/40 N
Ureum
/80 N
Ureum
/40 N
*) 80 kg N per

ha = 25

Scheutgroei
(cm)

Groeicijfer

**

Produktie
in g per
struik

712
655
649
539
726
638

7,2
6,7
6,6
5,4
7,2
6,6

4450
3900
3930
2880
4290
3790

g N/struik, 40 kg N

per ha =

Bla dgehaltes
in % van de droge stof
N
P
K
Ca
Mg
1,93
1,69
1,77
1,70
1,48
1,50

0,13
0,12
0,12
0,12
0,11
0,11

0,46
0,44
0,43
0,49
0,40
0,42

0,46
0,51
0,70
0,67
0,55
0,60

12,5 g N/stru k

- Fosfaat (P)
Fosfaat stimuleert de vegetatieve groei van jonge planten. Meer fosfaat geeft hogere Pgehaltes in het blad, maar verlaagt de Mg- en Cu-bladgehaltes. De P-gehaltes zijn het
hoogst injong blad. Ze dalen langzaam na het bladmaximum en lopen aan het eind van
het seizoen weer iets op. Verschijnselen van fosfaatgebrek komen onder Nederlandse
omstandigheden zeldenvoor.Tehoge P-giften kunnen het Fe-gebrek bevorderen. Diverse
onderzoekers waarschuwen in dit verband voor te hoge P-giften. In voedingsoplossingen
gaf meer dan 5 ppm P duidelijke Fe-gebreksverschijnselen (10). Men moet er rekening
mee houden dat volgens de mestwetgeving maximaal 125 kg P2O5per ha per jaar in de
vorm van organische mest gegeven mag worden.
- Kalium (K)
Het optimale bladgehalte voor kalium is 0,45 tot 0,55% Kin de droge stof. Injong blad is
het gehalte hoger, het daalt gedurende de periode van vruchtrijping en stijgt weer na de
oogst.
Beneden 0,35% Kneemt de kansopgebreksverschijnselen sterk toe.Kalibemesting geeft
hogere K- en hogere Ca-gehaltes in het blad en verlaagt het N- en het Mg-gehalte. De
vruchtdracht heeft een wat wisselende invloed op het K-gehalte in het blad. Tijdens de
periode van rijping neemt detotale hoeveelheid Kindevruchten sterk toe. Dezehoeveelheidwordt deels aan het bladonttrokken. Eenonvoldoende K-voorziening kande produktie sterk verlagen. Kalibemesting wordt bij voorkeur als chloorarme kali toegediend.
Kaliumchloride geeft snel opbrengstderving door de grote gevoeligheid voor zoutschade
van blauwe bessen.
- Calcium (Ca)
Bekalking van degrondvoor deteelt van blauwe bessenwordt alleen geadviseerd bijeen
pH lager dan 4,0. In Nederland komt dit slechts zeer zelden voor. In het begin van het seizoen is het Ca-gehalte in het blad het laagst, later volgt een geringe stijging. Naarmate
de produktie hoger is,stijgt ook het Ca-gehalte in het blad. Bij geen enkel ander element
isdeze relatiezoduidelijk aanwezig alsbijCa.Bijeen minderevruchtdracht komtals regel
meer scheutgroei voor. Hierdoor wordt de hoeveelheid Ca in de plant meer verdund.
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0,18
0,17
0,15
0,17
0,19
0,10

Stikstofbemesting inde vorm van ammonium verlaagt het Ca-gehalte in het blad. Stikstof
in de vorm van nitraat kan dit gehalte verhogen (zie ook tabel 7).
- Magnesium (Mg)
Magnesium is een belangrijk element voor de vorming van bladgroen. Op zure gronden
met een zeer lage kationenadsorptiecapaciteit kan Mg-gebrek voorkomen.Op het veld is
zelden Mg-gebrek te zien. Waarschijnlijk iser alsprake van opbrengstderving engroeireductie vóór de gebreksverschijnselen zichtbaar zijn. Het Mg-gehalte van het blad neemt
toegedurende hetgroeiseizoen en ishethoogst inaugustus.Als hetbladbegint aftesterven, daalt het Mg-gehalte. Een hogere kaliumbemesting verlaagt het Mg-gehalte. Grondonderzoek geeft informatie over het Mg-gehalte in de grond en de gewenste Mgbemesting.
- Spoorelementen
DepHbeïnvloedt inbelangrijke mate hetoptredenvangebrekdoorspoorelementen.Deze
invloed kan zowel direct als ook indirect zijn. Vooral Fe-en Mn-gebrek treden op bij een
pH die hoger is5,2. Een hoog kationenniveau in het blad kanook Fe-gebrek bevorderen.
Invoedingsoplossingen gaf ook een hoge fosfaattoediening een toename van Fe-gebrek.
Op het veld zal Fe-gebrek alleen optreden bij een pH-niveau waarbij de teelt van blauwe
bessen al niet meer mogelijk is. Ook nitraatbemesting stimuleert, waarschijnlijk indirect
vanwege de pH verhoging, het optreden van Fe-gebrek. Bladonderzoek op Fe-gehalte
heeft niet zoveel zin. In bladeren met Fe-gebrek zijn de Fe-gehaltes soms even hoog als
ineen normaal groen blad. Mangaangebrek komt inhetpH-trajectvan4,0tot4,5nietvoor.
Bij hogere pH's kan wel Mn-gebrek voorkomen. De verschijnselen worden gemakkelijk
verwisseld met die van Fe-gebrek. Bij Mn-gebrek blijft in tegenstelling tot Fe-gebrek een
smalle strook langs de nerven groen.
Mn-overmaat komt wel voor bij een te lage pH. Bekalking of het gebruik van pH verhogende meststoffen zijn dan mogelijkheden om dit op te heffen.
Borium, koper, zink en molybdeen zijn slechts in zeer kleine hoeveelheden nodig. Onder
veldomstandigheden zullen gebreksverschijnselen zeer zelden voorkomen.
- Fertigatie
Watergeven en fertigatie (meststof meegeven met het druppelwater) kunnen de groei en
de produktie gunstig beïnvloeden. Op de proeftuin Horst wordt breedwerpige bemesting
zonder potgrond inhetplantgat enzonder druppelbevloeiingvergeleken met potgrondtoediening, watergeven en fertigatie.
Debemesting wordt uitgevoerd metzwavelzure ammoniak opeen niveauvan40 kg N/ha.
De groeimetingen van 1987 (1e groeijaar) en de produktiegegevens tot en met 1990 zijn
weergegeven in tabel 8.
Uit deze tabel blijkt dat fertigatie de groei in het eerstejaar heeft bevorderd. Inde daarop
volgende jaren heeft fertigatie het produktieniveau verhoogd. Deze tendens zal zich de
komendejaren waarschijnlijk inversterkte matevoortzetten,omdat de gefertigeerde struiken meer volume hebben dan de struiken zonder fertigatie.
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Tabel8.Scheutgroei en aantal scheuten per struik in 1987,groeicijfer in 1988,cumulatieve
produktie (1988/1990) en gemiddeld vruchtgewicht, proeftuin Horst.
Object
( p = potgrond)
( w = water)
Breedwerpig -p/-w
Breedwerpig -p/+w
Breedwerpig +p/+w
Fertigatie
4 l./-p
Fertigatie
4 l./+p
Fertigatie 2x2 l./+p

Scheutgroei
in cm

Aantal
scheuten

420
422
495
632
513
477

24
24
25
28
24
25

Groeicijfer

*)

Produktie
in g per
struik

Gemiddeld
vruchtgewicht in g

3,3
3,3
4,6
8,1
8,1
7,3

1520
1830
2180
2430
2840
2260

1,4
2,0
1,9
2,0
2,0
2,0

*) 1 = zeer weinig groei, 10 = zeer veel groei.

Ook ten opzichte van de struiken die druppelbevloeiing krijgen (al dan niet in combinatie
met een breedwerpige bemesting) hebben de gefertigeerde struiken een voorsprong qua
volume en groeikracht opgebouwd voor de komende jaren. Twee druppelpunten hebben
indeze proef tot op heden geen voordelen gegeven. Dit kan veroorzaakt worden door het
feit dat hetwortelvolume vandezejonge struiken nog beperkt is.Watergeven en potgrond
in het plantgat hebben beide de produktie duidelijk verhoogd. Debladanalyses tonen aan
dat de gehaltes aan elementen het hoogste zijn als er geen druppelbevloeiing wordt toegepast (maar tevens is er veel minder volume gecreëerd). Vergelijkt men druppelbevloeiing en fertigatie dan hebben de gefertigeerde objecten hogere gehaltes aan elementen
in de bladeren (en minstens zoveel groei) als de bedruppelde objecten.
Inpotproeven waarbij dewortelpruik van éénstruik in2potten met eenverschillendevoedingsoplossing werd gezet konden sterke groeiverschillen binnen dezelfde struik worden
gecreëerd. Het zijdelings transport is in de plant minimaal. Bij fertigatie moet de druppelaar dicht bij de struik liggen om centrum van de plant goed te bevochtigen en van voedingsstoffen te voorzien (1).
2.2.3. GEBREKSVERSCHIJNSELEN
In tabel 9 staat een globale beschrijving van een aantal gebreksverschijnselen. Ook is
aangegeven welke maatregelen de gebreksverschijnselen laten verminderen of verdwijnen.
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Tabel 9. Overzicht van gebreksverschijnselen in blauwe bes en mogelijl
daartegen te nemen maatregelen

Element

Gebreksverschijnselen

Maatregelen

Stikstof

- achterblijvende scheutgroei.
- kleinere bladeren.
- geelkleuring van het blad,
te beginnen bij de oudste
bladeren.

N bijbemesten, bij voorkeur
via fertigatie of inregenen.

Fosfaat
(gebrek in Ned.
zeer zeldzaam)

bladeren blijven kleiner,
kleuren dofgroen tot paars.
Het eerst in de oudere bladeren,
groei blijft achter.

fosfaat bijmesten.

Kalium

verdorring van de bladranden
aan de oudere bladeren,
bladval.

bijmesten bij voorkeur via
fertigatie of inregenen.

Calcium
(gebrek zeer
zeldzaam)

- verkleuring tussen de nerven
van de jongere bladeren,
- bovenste scheuten blijven korter.
- rozetvorming van de bovenste
bladeren, omdat de nerven
korter blijven.

pH verhogen door bijvoorbeeld
kalksalpeter als N-meststof
te gebruiken.

Magnesium
(gebrek vrij
zeldzaam)

- gele en roodachtige vlekken
tussen de zijnerven, soms
blijft alleen de bladpunt groen.
- het eerst op de oudste bladeren
van snel groeiende scheuten.

bijbemesten met een MgObevattende meststof.

IJzer

- geelkleuring tussen de nerven
van de jongste bladeren.
- de bladeren blijven groen.

zo mogelijk pH verlagen.
Bijbemesten met Fe-chelaat.
Bladbespuiting met Fe-chelaat
als de gebreksverschijnselen
zichtbaar worden.

Mangaan

dezelfde verschijnselen als
bij Fe-gebrek. Bij Mn-gebrek
blijft een smalle strook
langs de hoofdnerven groen.

pH verlagen tot < 5,0.
bladbespuiting met mangaansulfaat of Mn-chelaat.
Bij tekort in de bodem
bijbemesten met mangaansulfaat.

Zink

kleinere bladeren,
kortere nerven,
verkleuring van de jongste
bladeren.

pH verlagen tot < 5,0.
Zn-chelaat spuiten.
Bemesten met Zn-chelaat.
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Koper

vergelijkbaar met Mn-gebrek.

pH verlagen tot < 5,0.
Bijmesten met bijvoorbeeld
kopersulfaat.
Bladbespuitingen met kopersulfaat.

Borium

topscheuten sterven af.
bladeren blijven kleiner en
de jongste bladeren krijgen een
blauwgroenachtige kleur.

bladbespuiting met borium
bevattende meststoffen.

2.2.4. SAMENVATTING EN ADVIEZEN
Enkele belangrijke punten betreffende bodem en bemesting kunnen als volgt worden
samengevat:
1. Blauwe bessen vereisen een zure, goed doorluchte grond. De teelt van dit gewas op
gronden met een pH hoger dan 5,2 is niet goed mogelijk.
2. Het gewas is zeer dankbaar voor een plantgatopvulling met zuur organisch materiaal
dat gemakkelijk water kan opnemen, bijvoorbeeld tuinturf. Per plant 15tot 20 liter toevoegen. Geen bekalkte potgronden, champignon- of kippemest gebruiken.
3. Mede door het oppervlakkige wortelstelsel is een aanvullende watervoorziening door
beregening of druppelbevloeiing een voorwaarde voor een geslaagde teelt. Vooral na
het planten moet het gehele plantgat goed vochtig worden gehouden.
4. De methode van watergeven moet er op gericht zijn om regelmatig water te geven en
om een grote oppervlakte te bevochtigen. Beregening dichtbij de grond,zoals bijvoorbeeld in kassen (kasberegening) of druppelbevloeiing met meerdere druppeldoppen
perstruik, lijken daarvoor bruikbare methoden.Twee keer per dagwatergeven iswaarschijnlijk beter dan een keer.
Fertigatie is een goede methode om de groei en daardoor de produktie te stimuleren.
De behoefte aan en de reactie op de toediening van mineralen is niet zo groot. Voor
controle op devoedingstoestand isbladonderzoek een bruikbaar middel. Blauwe bessen zijn zeer gevoelig voor een te hoge zoutconcentratie.
Daarom voorzichtig zijn met bemesten.

2.3.VEREDELINGENRASSENKEUZE
J. M. Wijsmuller en J. Dijkstra
2.3.1. VEREDELING
Aanvankelijk werden inde USAinwilde bestanden plantengeselecteerd envegetatief vermeerderd. Zoslaagden deAmerikanen erin de produkties teverhogen en devruchtkwaliteit te verbeteren. In het begin van de 20e eeuw begon men met gerichte kruisingen. In
1920 werden de eerste rassen uit het veredelingsprogramma van F.V Coville geïntroduceerd. In de loop van de jaren volgde nog een groot aantal rassen.
Bij deveredeling werd niet alleen binnen de soort Vacciniumcorymbosum gekruist, maar
werden ook kruisingen met andere l/acc/n/umsoorten gemaakt. Vooral V.darrowi en V.
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ashei, maar ook V.angustifolium werden gebruikt (10, 12, 14). De doelstelling van de
blauwe-bessenveredeling breidde zich in de loop der jaren uit van produktie en kwaliteit
naar onder andere groeiwijze, aanpassing aan grond en klimaat (droogte- en kouderesistentie,koudebehoefte), spreidingvandeoogstperiode, resistentietegenziekten enplagen en geschiktheid voor machinale oogst.
Kruisingenvanblauwe bes kunnenzowel indevollegrond als inde kasworden gemaakt.
Het is daarbij van belang dat het ras dat het stuifmeel levert enkele dagen eerder bloeit
dan het moederras. Hetstuifmeel wordt danverzameld uit netgeopende bloemen en kan
bij2tot 7 °Ctenminsteenkele dagen bewaardworden.Bijtemperaturen rond0 °Cofveel
lager en een lage relatieve luchtvochtigheid (50%) blijft het stuifmeel veel langer goed.
Omdat deblauwe beszelfverdraagzaam is(enerdus spontaan zelfbestuiving kanplaatsvinden) moeten bij gecontroleerde kruisingen de meeldraden van het moederras tijdig
worden weggenomen.Van noggesloten bloemen wordt een deel van de kroon weggenomen, waarna de meeldraden kunnen worden verwijderd. Daarna worden de bloemen
(trossen) ingehuld. Bestuiving kan dan het beste na 2 tot 4 dagen plaatsvinden. Daarna
wordt opnieuw ingehuld enworden de plantenvoorzien van etiketten.Alsdevruchten rijp
zijn, worden devruchtenfijngemaakt enworden dezaden er met de hand uitgehaald. Bij
grote hoeveelheden worden de vruchten met een beetje water in een mixer even fijngemaakt. Pulp en loze zaden gaan dan drijven en kunnen enkele keren worden afgegoten.
Degoede zaden die naar de bodem zakken,wordentenslotte op een vochtabsorberende
ondergrond gelegd.Ze kunnen dan zonder droging tot kieming worden gebracht doorze,
na wassen in een fermentatie-oplossing, gedurende 2 maanden te stratificeren bij een
temperatuur van 1,5 tot 4,5 °C. Daarna worden gedurende een maand afwisselend hoge
en lagetemperaturen aangehouden. Worden de zaden gedroogd dan moeten ze,voor ze
tot kieminggebracht kunnenworden,5tot 6maanden droogworden bewaardbij eentemperatuur van 1,5 tot 7 °C.
Licht en temperatuur spelen een belangrijke rol bij de kieming van het zaad. Het zaad
wordt bovenop een zand-veenmengsel (tenminste 50% veen) gelegd of afgedekt met 3
mm sphagnum. Een goede methode om de zaden dan te laten kiemen is een 32-tot 64daagse periode, waarin vierdaagse periodes met temperaturen van 0,5 en 21 °C worden
afgewisseld. Daarnavindt kieming plaats ineen kas bij eentemperatuur tussen 10en 24
°C. In lichtarme periodes kan worden bijbelicht. De zaailingen worden verspeend als ze
2tot 3 cm groot zijn. Het substraat waarin ze geplant worden, moet tenminste voor eenderde uit organisch materiaal bestaan. Nadewinter kunnen de zaailingen buiten worden
uitgeplant. Er treedt een zeer sterke uitsplitsing van eigenschappen op en in het tweede
jaar in het veld mogen de eerste vruchten worden verwacht.
Galetta(14)heeft de methodevan kruisen ende kieming uitgebreid beschreven. Hij geeft
daarbij een uitgebreide lijst van voor allerlei eigenschappen goed bruikbare ouders.

2.3.2. RASSENKEUZE
- Algemeen
De in Nederland geteelde rassen van de blauwe bes behoren alle tot de soort Vaccinium
corymbosum.Ominhetvoorjaar tekunnenuitlopenenbloeienhebbendezerassengedurendedewinter een koudeperiode van800tot 1200uur nodig(25).Uitonderzoek isgebleken dat zowel temperaturen rond 12 °C als rond 1 °C een bijdrage kunnen leveren aan
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de koudebehoefte. Deoptimaletemperatuur lijktechter rondde6tot7°Cteliggen. DeUniversiteit van Florida heeft tevens blauwe-besserassen ontwikkeld die een lagere koudebehoefte hebben. Deze rassen zijn ontstaan door kruisingen tussen Vaccinium darrowi, Vaccinium ashei (rabbiteye blueberry) en Vaccinium corymbosum (highbush blueberry). De
hieruit ontstane rassen als Flordablue, Sharpblue en Avonblue hebben een koudebehoefte van 200 tot 250 uur bij 10 °C. Dergelijke rassen zijn mogelijk interessant voor vervroeging in kassen. Daarmee is echter nog onvoldoende ervaring.
- Rasbeschrijvingen
Vooral de Amerikaanse veredelingsprogramma's hebben een scala aan rassen opgeleverd.Ook uit Duitsselectiewerk zijnenkele goede rassenontstaan. Inde laatste decennia
zijn ook in Australië en Nieuw-Zeeland veredelaars actief. Ook daar zijn de laatste jaren
enkele rassen vrijgegeven.
In Nederland is tot nu toe alleen ervaring opgedaan met Amerikaanse en Duitse rassen.
Dezeworden hierna het eerst beschreven. Daarnavolgt een beschrijving vande nieuwste
rassen, waarmee in Nederland nog geen ervaring is opgedaan.
*Rassen,waarmeeinNederlandreedservaringisopgedaan(involgordevanrijptijd):
HARRISON (Croatan x US 11-93),geïntroduceerd in 1974door North Carolina Agricultural
Research Service and USDA.
Zeer vroeg ras met matig grote bessen (vergelijkbaar met die van Meader en Bluejay).
Uiterlijk en smaak van de bessen zijn goed. Harrison is resistent tegen taksterfte.
BLUETTA ((North Sedgwick lowbush x Coville) x Earliblue), geïntroduceerd in 1968 door
de USDA en New Jersey Agricultural Experiment Station.
Bluetta heeft eencompacte, bossige groeiwijze. Degroeivandestruiken kan achterblijven
als de grondcondities niet optimaal zijn. Het produktieniveau van het ras Bluetta is matig.
Het grote voordeel van dit ras is echter zijn vroegheid. De besgrootte is matig. De smaak
van de bessen is goed.
Debessen kunnen ineen kortetijd geoogst worden. Invergelijking metandere rassen lijkt
Bluetta niet erg wintervorstgevoelig te zijn.
EARLIBLUE (Stanley x Weymouth), geïntroduceerd in 1952 door USDA en New Jersey
Agricultural Experiment Station.
Destruiken van Earliblue zijn opgaand en matig produktief. Devruchten rijpen ergvroeg.
Ze zijn redelijk groot tot groot. De smaak is goed.
PATRIOT ((Dixi x Michigan LB-1) x Earliblue), geïntroduceerd in 1976 door USDA, Beltsville, Maryland.
Patriot is groeikrachtig met open struiken. Het ras is matig produktief. Hoewel het oogsttijdstip van dit ras wat later is dan van het zeer vroege ras Bluetta, behoort het zeker nog
tot de vroege rassen. Patriot produceert grote bessen die een goede smaak hebben en
stevig zijn. Een probleem vormen bij dit ras de dichte trossen. Hetjuiste rijpheidsstadium
van de individuele bessen is hierdoor bij het begin van de oogst moeilijk vast te stellen.
Het ras is zeer winterhard.
SPARTAN (Earliblue x US 11-93),geïntroduceerd in 1977door de USDA, Beltsville, Maryland.
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Spartan iseenvroeg,groeikrachtig enopgaand ras.Quaoogsttijdstip isdit rastevergelijken met Patriot. Spartan is produktief en de bessen zijn zeer groot en zeer goed van
smaak.
COLLINS (Stanley xWeymouth), geïntroduceerd in 1959door USDA en NewJersey Agricultural Experiment Station.
Groeikracht en produktie van dit raszijn matig. De rijping istamelijk vroeg,enkele dagen
na Earliblue. De bessen zijn groot en lichtblauw. Ze zijn ook wat meer afgeplat dan die
van Earliblue.
BLUEJAY (Berkeley x Michigan 241 (Pioneer x Taylor)), geïntroduceerd in 1978 door de
Michigan State University Agricultural Experiment Station.
Bluejay is een tamelijk groeikrachtig ras met stevige, opgerichte takken. Het produktieniveau is matig. Qua oogsttijdstip behoort Bluejay nog tot de vroege rassen. De oogstperiode van Bluejay is relatief kort. De lichtblauwe bessen zijn matig groot. De smaak wordt
in het algemeen gewaardeerd. De struiken zijn zeer winterhard.
BLUEHAVEN (Berkeley x (lowbush x Pioneer seedling)), geïntroduceerd in 1968 door de
Michigan State University Agricultural Experiment Station.
Bluehaven groeit vrij compact, maar heeft de neiging te gaan hangen. De bessen liggen
daardoor vrijsnelopdegrond.Hetproduktieniveau ismatig.Quaoogsttijdstip hoort Bluehaven bij de vroege tot middentijdse rassen. De bessen zijn tamelijk groot en enigszins
lichtblauw van kleur. Ze smaken goed.
MEADER (Earliblue x Bluecrop),geïntroduceerd in 1971door de New Hampshire Agricultural Experiment Station.
Meader is niet erg groeikrachtig. Het is daarom moeilijk een vitale, groeikrachtige struik
tevormen. Het produktieniveau is slecht en qua oogsttijdstip hoort Meader bij de vroege
tot middentijdse rassen. De bessen zijn matig van grootte en tamelijk donker van kleur.
Vooral na de eerste twee plukken worden de bessen snel kleiner. De rijping vindt in een
korte periode plaats.
AMA(Vacciniumcorymbosumx Vacciniumangustifolium), rond 1960geïntroduceerd door
W. Heermann, Grethem über Walsrode, Duitsland.
Ama is een zeer vitaal en groeikrachtig ras,dat opgaande en bossige struiken vormt. De
produktievan dit ras isgoed.Qua oogsttijdstip hoort Amatot de middentijdse rassen.De
bessenvandit raszijn(te) kleinentamelijk donker. Deoogstperiode isvrij langen incombinatie met de kleine bessen bevordert dit de plukprestatie niet.
BLUECROP ((Jersey x Pioneer) x (Stanley x June)), geïntroduceerd in 1952 door USDA
en New Jersey Agricultural Experiment Station.
De struiken van Bluecrop zijn opgaand en groeikrachtig. Men moet echter wel voor voldoende stevigetakken inde struik zorgen,daar langejonge,vruchtdragende takken kunnen gaan hangen. Bluecrop is een produktief ras met een middentijds oogsttijdstip. De
bessen zijn groot, stevig,goed van smaak en licht van kleur. Destruiken lijken de wintervorst goed te verdragen.
BLUERAY ((Jersey x Pioneer) x (Stanley x June)), geïntroduceerd in 1955.
Blueray heeft een opgaande groei en is produktief. Het ras rijpt in een periode vergelijkbaar met Bluecrop. De bessen zijn groot, stevig en donkerblauw.
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GOLDTRAUBE 71 of G71 (Vaccinium corymbosum x Vaccinium angustifolium), in 1958
geïntroduceerd door W. Heermann, Grethem über Walsrode, Duitsland.
G71 is een erg groeikrachtig ras met een goede produktie, een middentijds oogsttijdstip
en matig grote bessen.Debessen zijn goedvansmaak, stevigen niet tedonker van kleur.
Dit ras lijkt geschikt voor de machinale oogst vanwege de hoge produktiviteit, de matige
besgrootte en de relatief korte oogstperiode.
HERBERT (Stanley x (Jersey x Pioneer)), geïntroduceerd in 1952.
Degroei van dit ras is opgaand. De produktie is matig. Het is een middentijds tot laat ras
met grote donkerblauwe, afgeplatte bessen.
NELSON (Bluecrop x G-107(F-72 x Berkeley)) geïntroduceerd in 1988 door USDA en de
New Jersey Agricultural Experiment Station.
Nelson is groeikrachtig en produktief. Het oogsttijdstip is middentijds (tot laat), terwijl de
oogstperiode relatief kort is. De bessen zijn kwalitatief goed.Ze zijn groot en lichtblauw.
BERKELEY (Stanley x(JerseyxPioneer)),geïntroduceerd in1949door USDAen NewJersey Agricultural Experiment Station.
Berkeley is een tamelijk groeikrachtig ras met een goede produktie. Het stelt hoge eisen
aan de groeiomstandigheden. Het oogsttijdstip is middentijds tot laat. De bessen van dit
raszijn van zeer goede kwaliteit. Ze zijn groot ensmaken goed.Tevens is het uiterlijk van
de bessen zeer goed: lichtblauw met een waslaag. Dit ras is echter wel tamelijk wintervorstgevoelig en staat in de literatuur beschreven als gevoelig voor taksterfte.
COVILLE ((Jersey x Pioneer) x Stanley), geïntroduceerd in 1949 door USDA, Weymouth,
New Jersey.
De groei van dit ras is opgaand en de produktie is goed. Het is een middentijds tot laat
ras. De bessen zijn tamelijk groot, mooi van kleur en goed van smaak.
DIXI ((Jersey x Pioneer )x Stanley), geïntroduceerd in 1936door USDA, Weymouth, New
Jersey.
Dixi is een redelijk groeikrachtig ras met een redelijk produktieniveau. De oogstperiode
valt laat. De bessen zijn van een redelijke kwaliteit. Ze zijn tamelijk groot en vrij donker
(niet te donker) van kleur. De stevigheid is matig. De smaak van de bessen is vrij goed.
Dixi heeft een relatief lange oogstperiode.
DARROW ((Wareham x Pioneer) x Bluecrop), geïntroduceerd in 1965.
Darrow is een bossig groeiend ras met een redelijke produktiviteit. De bessen zijn groot
en smaken goed. Darrow lijkt enigszins gevoelig voor vorst.
ELLIOTT (Burlington x (Dixi x (Jersey x Pioneer)), geïntroduceerd in 1974 door USDA.
De struiken van het ras Elliott zijn zeer bossig, opgaand en groeikrachtig. De produktie
van het ras isgoed en het oogsttijdstip iszeer laat. Debessen zijn redelijk groot, licht van
kleur en goedvansmaak. Deoogstperiode kanonder invloed van de weersomstandigheden lang duren.
* Nieuwe rassen waarmeein Nederland noggeen ervaring is opgedaan (inalfabetische volgorde)
BLUECHIP (Croatan xUS 11-93),geïntroduceerd in 1979door de USDA en North Carolina
Agricultural Research Service.
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De groei van dit ras is opgaand en krachtig. De produktie is goed,vergelijkbaar met die
van Bluecrop. Het oogsttijdstip valt vroeg, vergelijkbaar dat van met Patriot en Spartan.
De bessen zijn groot, goed van smaak en stevig. Ze hebben een mooi uiterlijk.
BLUE ROSE(?x USS-52H), geïntroduceerd in 1980door Victoria Department ofAgriculture, Australië.
Dit ras iserg groeikrachtig met opgaande struiken. De produktie is hoog (hoogste van de
Australische rassen). Blue Rose istamelijk vroeg met grote lichtblauwe bessen. Nadelen
vandit raszijndedichte klusters endetamelijk zure bessen(tenzijzevolledig rijpzijn)(7).
BRIGITTA BLUE (? x Lateblue), geïntroduceerd in 1980door Victoria Department of Agriculture, Australië.
Destruikenvan Brigitta Bluezijngroeikrachtig enopgaand.Debessenzijngroot entamelijk zoet. Het ras lijkt door zijn zeer korte oogstperiode geschikt voor machinale oogst (7).
CAROLINE BLUE (?xLateblue),geïntroduceerd in 1988door Victoria Department ofAgriculture, Australië.
Caroline Blue is een middentijds tot laat ras. De groeikracht van de struiken is matig. De
bessen zijn groot en smaken goed. Door de geconcentreerde rijping van de bessen lijkt
dit ras geschikt voor mechanische oogst (7).
DENISE BLUE (?x Bluehaven), geïntroduceerd in 1980door Victoria Department of Agriculture, Australië.
Degroeikracht vandit rasismatigendegroeiwijze isenigszins gespreid.Hetiseenvroeg
ras met grote, zeer goed smakende bessen. Denise Blue heeft de neiging teveel bessen
teproduceren.Andere nadelenzijndeslechte kleuring bijhetsteeltje (blijftenigszins rood)
en de neiging van de bessen snel melig te worden na rijping (7).
DUKE ((Ivanhoe x Earliblue) x(E-30x E-11)),geïntroduceerd in 1986door de USDA en de
New Jersey Agricultural Experiment Station.
De struiken van dit ras zijn groeikrachtig en opgaand. Ze leveren een goede produktie.
Qua oogstijdstip is Duke te vergelijken met Bluetta. De vruchten zijn wat groter dan van
Bluetta, maar vergelijkbaar met die van Patriot.
NUI (=groot) ((Ashworth x Earliblue) x Bluecrop), geïntroduceerd in 1987 door Ruakura
Agricultural Centre, Hamilton, New Zealand.
Produktief metzeer grotevruchten vaneengoedesmaak. Inrijptijdvergelijkbaar met Earliblue.
PURU (=helder) ((AshworthxEarliblue)xBluecrop),geïntroduceerd in1987door Ruakura
Agricultural Centre, Hamilton, New Zealand.
Produktief met zeer grote bessen die goed smaken. In rijptijd vergelijkbaar met Earliblue.
REKA(=blauw) ((AshworthxEarliblue) xBluecrop),geïntroduceerd in 1987,RuakuraAgricultural Centre, Hamilton, New Zealand.
Zeer produktief met matig grote vruchten. In rijptijd vergelijkbaar met Earliblue.
TORO (herkomst USA)
Toro is een zeer produktief en groeikrachtig ras. Het oogsttijdstip is middentijds, als dat
van Bluecrop. Debessenzijn ietskleiner danvan Bluecrop maarvergelijkbaar metdievan
Bluejay en Elliott.
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De Universiteit van Florida heeft de blauwe-besserassen Avonblue, Flordablue en Sharpblue uitgegeven. Deze rassen hebben een lage koudebehoefte. Omdat alveel eerder aan
de koudebehoefte is voldaan, starten deze rassen veel eerder met uitlopen als de temperaturenoplopen (10).Zezijn mogelijk geschikt voor deteelt inde kas.Deze rassen kunnen
als volgt worden omschreven:
AVONBLUE (Florida 1-3 x (Berkeley x (Pioneer x Wareham)), geïntroduceerd in 1977.
De struiken van Avonblue zijn niet erg groot. Een zware snoei is vereist om overmatige
vruchtdracht tevoorkomen.Hetrasrijptongeveertweewekenlater danSharpblue en Flordablue. De bessen zijn iets kleiner dan van Flordablue maar qua uiterlijk en kwaliteit voldoen ze zeer goed.
FLORDABLUE (Florida 63-20 x Florida 63-12), geïntroduceerd in 1976.
Groeikracht en produktie van Flordablue zijn redelijk. Het ras produceert redelijk grote,
lichtblauwe bessen met een goede smaak.
SHARPBLUE (Florida 61-5 x Florida 62-4), geïntroduceerd in 1976.
Vertoont grote overeenkomst met Flordablue. Alleen zijn de bessen wat donkerder van
kleur.

2.3.3.AANBEVOLENENBEPROEVENSWAARDIGERASSEN
Van de hiervoor beschreven rassen kunnen de volgende, op grond van de in Nederland
opgedane ervaring, aanbevolen worden:

zeer vroeg

vroeg

middentijds

laat

zeer laat

eind juni begin juli

begin juli eind juli

half juli half augustus

eind juli eind augustus

begin augustus begin september

Bluetta

Earliblue
Patriot
Spartan
Bluejay

Bluecrop
Berkeley

Coville
Darrow
Dixi

Elliott

Met de volgende rassen is nog onvoldoende ervaring onder Nederlandse omstandigheden. Op basis van de literatuur lijken deze rassen (op beperkte schaal) echter het beproeven waard:

vroeg

middentijds

laat

Duke
Bluechip
Puru
Nui
Reka

Nelson
Tora
Brigitta Blue

Caroline Blue
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2.4. VERMEERDERING
J. M. Wijsmuller
2.4.1. ALGEMEEN
Blauwe bessen zijn niet zaadvast. Devermeerdering vindt daarom plaats viastekken. Dit
kanzowel door middel van winter- als door zomerstek. Het voordeel van zomerstek isdat
van slechts een gering aantal moederplanten veel stekken verkregen kunnen worden.
Zomerstek vraagt inde periode van het stekken echter zeer veel zorg en aandacht. Inde
meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van winterstekken. Winterstek kanover een veel
langere periode geknipt en gestoken worden en vraagt na het stekken minder aandacht
dan zomerstek.

2.4.2. UITGANGSMATERIAAL
Sinds 1989geeft de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen
(NAKB)vermeerderingsmateriaal uit van blauwe bessen. Hierdoor isde mogelijkheid ontstaan plantmateriaal voor blauwe bessen te keuren op soortechtheid.
Voor de aanleg van nieuwe moerhoeken moeten de vermeerderaars materiaal via de
NAKB afnemen. Daarnaast keurt de NAKB sinds 1989 bestaande moerhoeken bij de vermeerderaars. DeNAKB kanopdezewijzegaranties biedentenaanzien van soortechtheid
van het materiaal dat devermeerderaars aan de blauwe-bessentelers leveren. Daarnaast
wordt het materiaal gekeurd op gezondheid. Een partij plantmateriaal van blauwe bessen
wordt bij goedkeuring begeleid door een Eigen Verklaring van de NAKB.

2.4.3. WINTERSTEK
Winterstek kanzowelvoor als nadewinter genomen worden.Als destekken voor de winter geknipt worden,vermijdt men hetrisicovanvorstschade.Voorwaarde isdatdestruiken
zich inwinterrust bevinden.Stekken die in hetvoorjaar na het knippen direct ineen stekmedium gestoken worden,groeien in het algemeen beter weg.Om een zo hoog mogelijk
slagingspercentage te krijgen moeten de stekken genomen worden van groeikrachtige
eenjarige scheuten. Dit houdt indat destekken niettedik en niet tedun moetenzijn. Stek
met de dikte van een pen is optimaal (7 tot 8 mm diameter).
Voor het verkrijgen van deze stekken moet sinds 1989 worden uitgegaan van door de
NAKBgekeurde moederplanten. Hetverdient devoorkeur dergelijke planten uitsluitendte
bestemmen voor houtproduktie. Dit houdt indat ze praktisch inzijn geheel teruggesnoeid
kunnen worden in de winter. Er ontstaan dan krachtige jonge scheuten die erg geschikt
zijn als winterstek. Verder moeten de toppen van scheuten niet gebruikt worden voor het
nemenvanstekken.Vaakbevindenzichhier bloemknoppen enishet houtdunner en minder goed afgehard. De beste resultaten worden bereikt met stekken geknipt van de basis
en in het midden vanscheuten (20).Voor dewinter gesneden stekken kunnen gedurende
dewinter het beste inenigszins vochtige plastic zakken bewaardworden bijeen temperatuur tussen de -1 en +1 °C.
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Foto2.Winterstek, indezomer doorgekweekt ineentunnel.

In maart-april kunnen de stekken in een kas of tunnel in een stekmedium gestoken worden. Destekken moeten een lengte hebben van 10tot 15cm. Stekken meteen dergelijke
afmeting hebben minimaal 4 tot 5 knoppen. Zowel aan de onderzijde als aan de bovenzijde moet de stekjuist boven een oogworden afgeknipt (10). Het stekmedium moet minimaal voor de helft uitturf bestaan. Hetandere deel kandanworden gevormd door scherp
zand. Het isbelangrijk dat het bewortelingsmediumvocht kanvasthouden, maar ook moet
het medium goed overmatig vocht kunnen draineren. Het moeilijk te vermeerderen, maar
zeer veel geteelde ras Bluecrop geeft de voorkeur aan een zo hoog mogelijk percentage
turf in het bewortelingsmedium (verhouding turf : zand 2 : 1tot 3 : 1)(23).
Op het stekbed worden de stekken in de rij op een afstand van 2,5 tot 5cm en tussen de
rijenopeen afstandvan5cm inhet medium gestoken (15).Ook is het mogelijk de stekken
rechtstreeks in potjes te stekken. Onderzoek heeft uitgewezen dat het gebruik van
groeistoffen ter bevordering van de beworteling van winterstekken bij blauwe bessen
slechts zeer zelden tot een beter resultaat leidt (10).Toepassing hiervan lijkt dus geen zin
te hebben. Het medium waarin de stekken worden gestoken, moet minimaal 10 cm dik
zijn.
Pasnaminimaal 8weken,alsdeeerstegroeiperiode (bovengronds) wordt afgesloten,ontstaan deeerstewortels (21).Vooral indeze eerste periode is het erg belangrijk het klimaat
te beheersen. De stekken zijn dan niet in staat zelf hun vochthuishouding te regelen.
Vochtvoorziening,ventilatie entemperatuurregeling moetenveelaandacht krijgen. Nahet
ontstaan van de eerste wortels ontstaat een tweede periode van bovengrondse groei. In
deze groeiperiode zijn de stekken al wat minder gevoelig omdat ze zelf de vochthuishouding al beter kunnen regelen. De bemesting moet dan meer aandacht krijgen.
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Inverwarmde kassen is het mogelijk al in de winter de stekken te knippen en te steken,
mitsdestruiken voldoende koude hebbenontvangen (1000tot 1200uur bij 7,2 °C).Dergelijke stekken hebben in het voorjaar reeds een voorsprong op stekken die pas in maart in
een bewortelingsmedium gestoken zijn. Als de inde winter gestoken stekken nog te diep
in winterrust zijn, verloopt de beworteling echter weer moeilijker. Het slagingspercentage
loopt daardoor sterkterug. Het isdanverstandiger tewachten metstekkentot het voorjaar
(10).

2.4.4. ZOMERSTEK
Ook met zomerstek kunnen bij blauwe bessen goede resultaten bereikt worden. Van
slechts een gering aantal moederplanten kunnen veel stekken verkregen worden, meer
dan met winterstek. Als men krachtige, éénjarige scheuten insnoeit, ontstaan vele zijscheuten die gebruikt kunnen worden voor zomerstek. Daarnaast kan zomerstek voordelenbieden bijdevermeerderingvandie rassendiemoeilijkviawinterstektevermeerderen
zijnzoals bijvoorbeeld Concord, Herbert, Bluecrop, Ivanhoeen Stanley (8).Zomerstekken
vragenechter indeperiodevanbeworteling zeerveelaandacht. Deoptimale periodevoor
het nemen van zomerstekken ligt tussen de eerste en tweede groeiperiode van de moederstruik. Degroei staat dan gedurende ongeveer een week even stil. Afhankelijk van het
klimaat en ras vindt deze groeistilstand begin juni plaats. De stekken worden met het
hieltje van de scheut afgeplukt en direct ineen plastic zak gedeponeerd. Het verdient de
voorkeur de stekken in de vroege morgenuren te plukken omdat dan de celspanning in
dejonge scheuten het hoogst is. Een steklengte van 10cm is voldoende. De bovenste 2
tot 3 bladeren van het stekje die goed afgerijpt en volgroeid moeten zijn, laat men eraan
zitten.
Door het toepassen van bewortelingshormonen kan de beworteling bevorderd worden
(0,8% Indolylboterzuur op talkbasis). Het stekmedium is vergelijkbaar met dat van winterstek, een mengsel van turf en zand in de verhouding van 1 : 1(10).
Na het stekken moeten watervoorziening en ventilatie zeer veel aandacht krijgen. Met
deze twee factoren moet tevens de temperatuur geregeld worden.
Na ongeveer 2 tot 3 weken ontstaat al callusontwikkeling. Het verdient dan de voorkeur
de stekken in een potje met een diameter van 6tot 7cm te zetten (medium: uitgevroren
veen en verteerde dennenaalden in een verhouding van 1: 1). Dit medium bevordert de
wortelvorming en gaat verdere callusvorming tegen (9). In de praktijk blijven de stekken
echter gedurende de zomer staan in het medium waarin ze gestekt zijn.
Vandezomerstekken die normaal gesproken inde herfst eenachterstand hebben op winterstekken, kandegroeiperiode verlengdworden. Door het gevenvan een nachttemperatuurvan 16°Cenlange-dagbehandelingmetbehulpvanbelichting(daglengte 16uur)kan
mendestekken indewinter door latengroeien.Opdezewijze ishet mogelijk de opkweek
te versnellen (12).

2.4.5.DEOPKWEEKNAHETEERSTEJAAR
Zowel winter- als zomerstekken moeten gedurende de winter beschermd worden tegen
vorst. Destekken kunnen indestekkas blijven staangedurende dewinter.Als het stekbed
zich buiten bevindt, is het ook mogelijk de stekken met plastic of stro af te dekken.
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