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I.

Inleidinr.
IndeNoordoostpolder,naar ook elders inhot lani,komen afwijkende
verschijnselen inCox'sOranje Pippin voor,welkekortweg "Cox'sziekte"
wordengenoemd.Deze ziektekomt overwegend voofbijonderstam E.M.IX?
ookwel bijandere onderstammen enrassen,maardan ishet ziektebeeld
andersenniet zocatastrofaal.Menwas aanvankelijk vanmeningdatde
ziektealleen bijjonge bomenvoorkwam. Laterewaarnemingenwezenuit,dat
ook oudere bomen de ziekteverschijnselenkunnenvertonen.

1.1

Het "ziekte"beeld.
Men spreekt over "voorjaarsziekte"enover"zomerver'schijnselen
ofmiddenscheutsbladval".Devoorjaarsziekte treedtop bijhetuitlogenvan
deknoppen.Dezomerverschijnselenkomen inaugustus-septembervoor.

1.1.1 uitlopen,bloei endracht.
Devoorjaarziekte openbaart zichdoorhetni«tofnauwelijks
uitlopen van deknoppen opde één-en tweejarige scheuten.Inhetergste
geval zijndezeknoppen geheelverdroogd. In andere gevallen lopen zenog
weluit,maarvormenalleen enkele zeerkleine blaadjes,welke latertoch
nogafsterven.Ishet beeld'minderernstig,danlopen deknoppen enkele
dagen lateruit dannormaal.De bloemen enblaadjes,welkeuitdeze
knoppen tevoorschijn komen,zijnkleiner en compacter.De bloemen zijn
roodachtig vankleur.De bloei isalsregel zeerrijk,waardoor deboom
alshetwarewordtuitgeput.
Jonge bomenruiennaeen rijke bloei indemeeste gevallen zeer
sterk,waardoor maar enkele appelsaande boom blijven hangen. Ineen
echt "Cox's-jaar"behouden ookdeze bomenmeer appels,waardoor deziekteverschijnselenbovengrondsminder duidelijk zijn.
Oudere bomen behouden indemeeste gevallende appels,waardoorze
zwaardragenmetalsgevolg eenkleine appel,welkemeestal ruw is.De
appels kleuren,mede doordat erweinig enkleinbladwordt gevormd,goed.
Devrucht isechtergevoeligvoor allerleiweersinvloeden.Veel regen geeft
gebarsten vruchten;felle zonneschijnzonverbranding.Vaak zijndeze
vruchten "stipgevoelig".
1.1.2

Scheutgroei enhoutkleur.
Jonge bomen geven inieN.O.P.eensterke scheutgroei tezien,vooral
alserweinigappelsaande boomhangen.Bij zieke bomen stoptdezegroei
eind juli/begin augustus.H?t bladvsrkleurtenvaltgedeeltelijk af.Een
jonge boomwelke gedurende enkele jaren ziek isgeweest,gaatminder
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scheutgroei geven, terwijl ookminderscheuten worden gevormd.Hethout
vandeharttak ende legers verkleurt roodachtig.
Oudere bomenvormenweinigenkleine scheuten.Deknoppen,die hierop
gevormd zijn,bloeien vooreen grootgedeelte inhetvolgendevoorjaar.
Hethoutvanharttakenleggers isnogroder danvande jon/re'bomen.De
bomen blijven inhetgeheolkleiner.Indepraktijk zegtmen dandat
"degroei eruit is".Ook de stamomvangiakleinerda.nbijgezondebomen.
1.1.2. H«stbind.
Jongere bomenhebbonmeestal groter blad danoudere bomen.Heeftde
boomvoorjaarziekte,dan is ditblad lichtgekleurd,variërend van licht
geel,soms roodachtig, totlicht groen.Later inhet seizoen,meestal na
dezetting,herstelt dekleur sichenwordt bijnanormaal.
Treden erzomerverschijnselenop,danverkleuren de bladerenroodachtig,terwijl zeenigszinshol gaan staan.Het bladvoelt stugaan.De
toppen vande scheuten kleuren lichtgroen met indeergste gevallen
roodachtig gekleurde nerven.Debladeren aandevoetvan de scheut (meestal
3 tot 4stuks)vertonen indemeeste gevallen ?reenziekteverschijnselen.
Eedaaropvolgende bladerenkrijgen,naastderoodverkleuring,bruine
vlekken tussendenerven en.vallen af.Een grootgedeelte vandebomen
staatreedsmidden augustuskaal.

I.?.

LoV^tiovandeziekebomen.
In ;-r;-epercelen ishet beeld somsvrijgrillig.Erkomen gezonde
naast zieke bomen voor,alhoe-velop sommige percelenwaar tenemen is,dat
de zieke bomen zich concentreren inbepaalde stroken ofhoeken.DazieVe
bomenkunnen zich latergeheel ofgedeeltelijk herstellen,maar toch
blijftheteen ongelijkperceel.
Inoudere percelen concentreert deziekte zich totplekken.Een
gedeelte vanh?t perceelvertoont deziekteverschijnselen, terwijlde
andere bomennormaal groeien.Inenkele gevallen zijnalle bomen geheel
ofgedeeltelijk ziek.
Cox's-bonendienaastv/indsingelsvoorkomen,vertonen overhetalgemeendeverschijnselen niet.Ook kopakkerswelkeduidelijk ietshoger
liggendandekavel,gevenhet beeld nietof inminderemate.
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1.3

Waarnemingen aan Cov'nOrange Pirminvóór 1966.'

1.3.1

Be^orteling jongebom^n in19*39.
Inmei 195e?werden opeen tweetal bedrijven,resp.teMarknesse en
Kranenburg,bewortelingsopnamen gemaakt.De bonenwaren toenreap,
vier envijf jaaroud.Deworteldichtheid,zowelvande ziekealsvande
gezonde bomen,wasnietgroot.De zieke bomenhadden evenwel duidelijk
minderwortels dan degezonde.Dodewortelswerdennagenoegnietaangetroffen.Bijhet onderzoek inI966werd bij .-jongebomen ditzelfde beeld
gevonden.

I.3.? Eindonderzoek.
Bladonderzoek heeftuitgewezen dathet percentagedroge stofvanziek
blad hoger isdandat vangezond blad.Aangezien dezedroge stofvoor
eengroot gedeelteuitassimilatieprodukten bestaat,werd de conclusie
getrokken,datdeafvoervandezeProduktenwerd belemmerd.
De gehalten aanvoedingsstoffen zijn inhit zieke blad veel lager
dan inhetgezonde.
Tabel 1.
f>droge

N

K^O

40.0

1.73

I.58

0.23

1.33

0.37

ge^onl blad 37«0

2.60

1.62

0.41

3.19

O.56

stof

ziek blad

MgO
CaO
PpOs
in f. vandedroge stof

De assimilatieprodukten van goeddragende jon»ebomenkunnen worden
opgenomen,v/aardoor deboomuiterlijk gezond blijft.Zijn ergeenof
weinigappelsaanwezig,danwordthstblad roodvankleur,krijgt bruine
tussenner7igevlekkenengaatvallen.

I.3.3

B^^puitingsproeven.
Omdatdevoedingsgehalten inh^tblad vanzieke bomen zeerlaagzijn,
zoalsuitdegegevensvan tabel 1blijkt,werdenenkele bespuitingsproeven
opgezet.Erwerd metdevolgenievoedingszoutengespoten:
bitterzout,superfosfaat,diammoniumfosfaat,kalksalpeter,ureum,
zinksulfaat,Zineb,Maneb,mangaansulfaat,borax,encombinatiesTan
kalksalpeter,ureum,bitterzout endiammoniumfosfaat.
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D8zebespuitingen zijnopdiverse "bedrijvenuitgevoerd,zoweldoorhet
consulentschap Emmeloord alsdoorhetI.B.teGroningen.Deproevenhebben
geen positieveresultaten opgeleverd.
Ondanks bespuitingen,somswel12maal,werden geeri duidelijk hogere
gehalten aanvoedingselementen inhetblad gevonden.
Tabel2.
Behandeling

$ droge
stof

MgO

CaO

P2O5

in fovandedrogestof

kalksalpeter

41.4

2.14

1.80

0.21

1.45

0.44

magnesiumsulfaat

41.4

2.06

1.69

O.27

1.40

0.46

diammoniumfosfaat

40.9

2.03

1.85

0.21

1.38

0.43

ureum

41.6

2.10

I.95

0.25

1.55

0.40

combinatie

42.6

1.92

1.64

0.30

1.36

0.38

2.38

2.14

0.28

2.03

O.45

onbehandeld (gezond ) 39.1

I.3.4

K2O

N,

Infusie.
Degrond indeN.O.P.bevatveelkalk.Ditzoutotgevolgkunnenhebben,
dathetmono-calciumfosfaatuitdesuperomgezetwordt intri-calciumfosfaat,
watvoor plantenmindergemakkelijk opneembaar is.Omdatinhetbladvan
zieke bomendefosfaat-enmagnesiumgehalten laagzijn,zijnverschillende
bomendoormiddelvaninfusievandezevoedingsstoffen voorzien.Nadeinfusiewarendr gehaltenvandeze voedingselementen inhetblad hoger,maarhet
ziektebeeld veranderdeniet.
Tabel 3.

MgO

Behandeling

in 4,v.d.

P2O5
drogestof

één maalinfusie

fosfaat

0.29

O.57

tweemaalinfusie

fosfaat

0.32

O.58

één maalinfusie

magnesium

0.30

0.33

tweemaalinfusie

magnesium

0.38

O.34

0.23

0.33

onbehandeld
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I«3.5

Bemestinfpn.
Om een oplossingvanhetCox's-probleem tezoekenn.a.v.delage
gehalten aanvoedingselementen inhetblad,zijndevolgende bemestingsproeven opgezet.
1.een stikstoftijdstippenproef
2.eenmagnesiumhoeveelhedenproef
3.eenmangaansulfaatbemestingsproe-f
i . eenfosfaatbe-nestingsproef
5« eenbemestingmet superfosfaat indewortelzône
6.eenmagnesium-enfosfaatbemestingsproef
7.eenijzerchelaatbemesting
Geen vandeze proevenheefthet ziektebeeld verminderd.Wel bleek
datdoorgrotehoeveelheden fosfaatdekali-opname verminderde (tabel4 ) .
Tabel 4.
K20
Behandeling

1.68

0.19

3200kg super+2000kgbitterzout

1.90

0.23

O.38

3200kgsuper+1280kgkieseriet

2.03

0.22

0.43

onbehandeld

P?05

in*>v.d.drogeutof

3200kgsuperfosfaat

I.3.6

KgO

2.10

0.23

0.34

0.12

Praktijkervaringen.
Inde praktijkwerden devolgende experimenten uitgevoerd.
1.Plantmateriaalmetklein hout (geveerd) gebruiken, methetoogmerk
datde stam zichhierdoor beter zouverdikken (Geenresultaten).
2.Kurven overentknobbel snijdenomdeaan-enafvoervanassimilatieprodukten tebevorderen (Geen resultaten).
3.Andere onderstammen naastdeboomplanten enoverde entknobbel inde
stamvoeren (Geen resultaten).
4.Enkele malen inde jeugd verplanten.Het bleek datde boom hierdoor
vruchtbaarderwerd enindegoede cyclus terechtkwam.Wellichtis
eenstimuleringvaneenoppervlakkige bewortelinghiervandeoorzaak.
5."/ortelsnoei,methetdoel evenwicht tebrengen tussen boven-enondergrondsgewas.Wanneerdit opde juistewijze (dusnietteveelwortels
afsteken)gebeurt,kaneenpositiefresultaat bereiktworden.

-6-

6.Hetplantenvanmeerjarige bomen.Bezebomen zijn eerdervruchtbaar,
waardoor zeindegoede cyclus terechtkomen.
7«Hetgebruikenvaneentussenstam (zoete aagt).Opeenenkele uitzondering
na zijnderesultaten totnutoebevredigend.Afgewacht dientteworden
ofdeze resultatenvanblijvende aard zijn.
8.AndererassenomentenmetCox's.Totnutoewerden /roederesultaten
geboektmetJonathan.Minder goedvoldeden LombartsCalvilleenClose.
9.Ringen.Indestamwordt eenkleinringetje aangebracht (0 1/4à1/5Tan
de stamomtreken+0.5cir.hoog),üeze ringwordtinapril-meiaangebracht.
Te zomerverschijnselenwordenhiermee vooreengrootgedeelte opgeheven,
waardoordeboomhetvolgende jaardevoorjaarsziektenietvertoonten
normaalkangaandragen.Indevolgende tabelwordenenkele gegevens
vanziekeengezonde bomen,welenniet geringd,vermeld.
Tabel5»
_
. j,.
Behandeling
&

standcijfer
opbrengst
. ü .,.
%. * •,
voorjaarsziekte
perboom inkg

geringd
nietgeringd

7.5 ^
5*7

10.5
5«0
1)10»goed

1.3*7 En-[uêteCox's-ziekte.
Een enquête,welke onderdefruitkwekerswerd gehouden,gaf, wat
betreftdevoorjaarziekte,devolgende resultaten.
Tabel6.
'fovoorjaarszieke

bomen
Marknesse

18.0

Kraggenburg

13.0

boomgaarden jongerdan5jaar

7«5

Op15bedrijven,waar onderstamIIwasaangeplant,werden geen
ziekteverschijnselen geconstateerd. Ineenmoderne aanplantmetkleine
plantafstanden brengtonderstamIIbezwarenmetzichmee.Debomenworden
groterdanoponderstam IXendevruchten zijn somskleiner.
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I•3»8 flrHersoek insamenwerkingmethetproefstation teWllhelminadorp.
Door ir.Celverzijn in1965opverschillende bedrijven grond-en
bladmonstersverzameld.
Degrondmonsters,genomen opeendieptevan+0.50 m,werdenonderzochtopvocht-enstikstofgehalte.Devochtgehalten liepenuiteenvan
30-50 gewichtsprocenten.
De bladmonsters zijnonderzocht opdevoedingselementen N f K2O,
CaO,MgO enP205« Dit onderzoek heeftuitbewezen,datnaarmate deboom
ziekerwordtdegehalten aanN,MgO,CaO enP2O5inhetblad lagerworden.
Dekaligehalten vanhet bladvan zieke engezonde bomenbleven ongeveer
gelijk.

II.

Resultaten onderzoek COT'g OrangePippin inI966in.deNoordooatpolder.

II.1

Gegevensbovengrondsgewas.
Omdereactiesvanhet gewas bovengronds tekunnen vergelijken met
deuitbetwortelonderzoek verkregen gegevens,zijndevolgende opnamen
verricht:standcijfers ziektebeeld gewas,vruchtdracht,schattingscijfers
voor dekg-opbrengst perboomenschattingscijfersvoordevruchtgrootte.
Per bedrijfwerden gewasmonatersgenomen opgoede en slechte plekken.
De standcijfersvoordeziektebeeldenvanhetgewas,metnamede
zoraerverschijnselenvandeCox's-ziekte,eijngegevenop 25-Póaugustus
enop8-9 september 1966.Om deze ziekteverschijnselenineencijferte
kunnenuitdrukken isdevolgende schaalgebruikt.

Langlotenkaal|topbladeren lichtgekleurd,knijpen enigszins;
onderzijde topbladeren bruinrodekleur;blad ouderehout

0 à1

bruine enpaarsrode tinten
6ö* derbladeren van delangloten afgevallen}restvandebladerenderlanlotengrotetussennervigebruinevlekken (blad
somsgeel)} toppen langloten lichtgekleurd} onderzijde top-

3

bladeren langloten bruinrodekleur;blad ouderehout bruine
enpaarsrode tinten
30"/derbladerenvandelanglotenafgevallen;oudere bladeren
opde langloten tussennervige bruinevlekken} toppen langlot

5

licht gekleurd
Bladeren langlotennietafgevallen;+30$der bladerenvande

7

langloten met tussennervige bruinevlekken;topbladeren gezond
Geen tussennervige bruinevlekken} toppengroenengezond

10

Bijdevruchtdrachtwerd hetaantalvruchtenpereenheidvruchtdragendhout ineencijferuitgedrukt.Dit cijfergeeft geenexacte
gegevens overdekilogram-opbrengst.Bijeendrachtcijfer 10vooreen
bepaalde boom isde dracht tegoed.
Dekilogram-opbrengst isenkeledagenvoordeoogstgeschat.Bij
navraagbijdefruitkwekers bleken de schattingendichtbijdewerkelijkheid teliggen.
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Voor schattingen vandevruchtgrootte werden bijenkele bomen aan
2 of 3takken alleappelengemeten.Hiervoorwerd eenplasticmalmeteen
wijdtevan 65mmgebruikt.Om berekeningen (indeboomgaard endaarna)te
vermijden,werd er zoveelmogelijk naargestreefd om+100vruchten per
proefplek temeten.
(Debesproken gegevens betreffende het bovengrondsgewas staan
vermeld inbijlageI ) .
Voorhetgewasonderzoek.verdenhetderde envierde blad onderaande
langlotenverzameld.Monstersvanallegoede enslechte plekken zijn
verzameld op 25en26augustus I966. (Deresultatenhiervanz*jnnognietbekend.)Omdat verwachtwerd dat suikersen zetmeel een storende invloed
opdegehalten aanmineralen inhetblad zoudenuitoefenen,isop8en9
septemï.ereennieuwe seriemonstersverzameld, rpeciaal voorhet onderzoek
opzetmeel en suikers.Deresultaten hiervan zijnalsvolgt:
Tabel 7.
Bedrijf
Poels
P.A.Jansen

Man
Ewalds
Oroeneweg

suikerV.I
slecht
goed

suik BTN.I
goed
slecht

2.7I
3.39
3.40

2.93

6.09

6.14

3.45
3.63

5.45
5.66

2.49
3.66

3.13

6.64

+

4.43

6.16

suiker V.I+N.I
goed
slecht

zetme el
goed
slecht

9.O7
9.3O

2.88

2.20

5.85
6.40

8.80
8.84

2.91

9.06

7.03
7.04

9.13
9.82

10.03
10.16

2.39
3.42

2.16
2.18

11.47

+

2.80

+ Heronderzoek aangevraagd

Het suikergehalte indedroge stof isvandebladeren opslechte
plekkenhogerdanvan datopdegoede plekken.Hetzetmeelgehaltedaarentegen isinde droge stofvan debladerenopdegoede plekkenhoger.Het
gemiddelde percentage droge stof isvoorde goede plekken 37*3envoorde
slechte plekken 38.8,voormonstersgenomen op25en26augustus 1966.
(Depercentagesdroge stofstaanvermeld inbijlageII).

II.2

Gegevens bewortelingper structuurlaag.
Indemaanden junien juli1966zijnopeen20-tal bedrijven
structuur-enbewortelingsopnamen gemaakt.Deze opnamen zijnverrichtop
slechte en goedeplekken.
Indebijlagen III,IV,IVaenVworden devolgende gegevensopgenomenthetaamtalonderscheiden structuurlagen,dedieptewaarop dezevoor-

2.53
3.73+
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- komen,werkelijk bewortelde oppervlakte vandeze structuurlaag(-lagen)
(dieptexbreedte a l m ) , wortels <1mm0,worteldichtheid enaantal dode
wortelsperstructuurlaag.
Deworteldichtheid,doorButijn ook bewortelingsintensiteit genoemd,
geefthetaantal dunnewortels (dunnerdan 1mm0)aan,datgemiddeld per m 2
ineenverticale profielwandwordtaangetroffen.
Naast deworteldichtheden vanleveniewortels,zijn ookdeworteldichthedenvan dedodewortelsuitgerekend. Dezeworteldichtheden van levendeen
dodewortels zijn per structuurlaag ofper combinatie vanlagenmetweinig
verschillen instructuur,grafisch uitgezet (fig.1,2,3en 4 ) .Indeze
grafieken zijn degegevens perbedrijfverwerkt,waarbijhetwortelonderzoek
heeft plaatsgevonden opéén plek zonderenéénmetCox's-ziekebomen.
Op 16vande 13bedrijvenwashet totale aantalwortels (levende +dode)
opdepreedeplekken groterdan opde slechte plekken (gem.resp. 54?en407)»
Opdemeeste bedrijvenwerden opde slechte plekkenminderlevendeenmeer
-iodewortels gevondendanopde goedeplekken.
Inde bovengrond (bovenste 25-30cm)werdengemiddeld preengroteverschillen in totaal aantalv/ortelswaargenomen. InhetgebiedKraggenburg
kwamenmeerdodewortels indebovengrond voordan inMarknesse. InKraggenburgwerden opgoede enslechte plekken resp.19en 3^dodewortels per
profielkuil inde bovengrond aangetroffen en inMarknesse waren dezeaantallenresp.5©o17«
II.3

Pe-vortelingenstructuurvandeondergrond.
Van debedrijven diebijhetonderzoek betrokken zijn,i3nagegaanof
erverband bestaat tussende bewortelingende structuurvandegrond.De
bovengronden zijnhierbijbuiten beschouwinggelaten.Er isdusuitsluitend
gelet opde bewortelingdie beneden 30à40cmdieptewerd aangetroffen
. (bijlagenVlaen VIb).
Verder is tijdensdeveldwerkzaamhedendeverzadigingsgrens inhet
profiel bepaald.Onderdeverzadigingsgrenswordt verstaande grenswaar bij
persing (knijpen)vande grond nog juistwater vrijkomt (bijlagenVlaenVIb).
Opde goede plekken inMarknesse komtde structuur indevormvan
samengestelde prismatavoor.Deze prismatakomengemakkelijk losuitde
profielwand en zijnopgebouwd uit goed poreuze,blokki^eelenenten,dieeen
onderlinge losse ligginghebben.Overhet algemeenwordthiereen redelijk
goede beworteling aangetroffen;naasteengrootaantal levende (495/m )komt
eenklein aantal dode (96/m )wortelsvoor.
De slechte plekkendaarentegen helbeneenstructuurvorm,dievoorde
beworteling reel minder toegankelijk is.Hierkomtdo structuur voor inde
•vormvanenkelvoudige prismata,diedoordeonderlinge compacteligging
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geringeporositeit vandeprismata,heeftde beworteling bijnauitsluitend
plaatsdoordeweinige scheuren tussen deprismata.Hetgeringeaantal
lerende (li2/m )wortels t.o.v.hetgrote aantaldode (210/m ) ,geeftde
beperkte bewortelingsmogelijkheden indeze structuurvormweer.
Ook inKraggenburgkomt opdegoede plekkende structuur voor inde
vorm van samengestelde prismata,welke zijnopgebouwiuitblokki^e
elementen.Deze prismatahelben een losse ligging,maarde elementen
waaruit zezijn opgebouwd, zijnmatigporeus enhebben eenvastere onderlinge ligging.Het aantal levende (343/m'")wortels ishierkleiner dan in
Marknesse,terv;ijlhet aantal dode (136/m )wortels groteris.
Opde'slechte plekkenwordt hier een ietsgunstiger structuurvorm
aangetroffen,v/elkebestaatuitsamengesteldeprismata.Deze hebben echter
eenonderlingvaste ligging,hetgeen ook geldtvoorde elementenwaaruit
ze zijnopgebouwd,terwijluitsluitend grote poriënvoorkomen.Het aantal
dode en levendewortelsontloopt elkaarniet veel (resp.1?0en170/m) .
Vergeleken metMarknesse ishet aantal dodewortelshierkleiner enhet
aantal levendewortelsgroter.
Opvallend is,datopde goede plekken-waar eenbetere structuurvorm
voorkomt -deverzadigingsgrens dieper (+0.70 m)inhet profielwordt
aangetroffen.Opde slechte plekken daarentegen-dieeenduidelijk
slechtere structuur hebben-komt deverzadigingsgrenshoger inhetprofiel
voor (+O.55 m ) Hetaantal doiewortels isopdegoede plekken aanmerkelijk lager
dan opde slechte plekken.De tendens isaanwezig,dathetvoorkomen van
veel dodewortelsgekoppeld isaaneenhoger inhetprofiel voorkomende
verzadigingsgrens eneendichtere liggingder structuurelementen (lage
structuurgraad).

II.4.

Bewortelingdoorwortplbareprofiel.
InbijlageVIIworden de gegevens,verzameld bijhet bewortelinpsonderzoek,getotaliseerd overhet gehele profielweergegeven.Opgenomen zijn:
totaal aantal dodewortels,totaal aantal levendewortels,totaaldodeen
levendewortels,percentagedodewortels,bewortelde verticale profielwand
inm 2 ,aantalwortels <1mm endeworteldichtheid.
Op de jonge bedrijven (eerste 5bedrijvenopbijlageVil)worden nog
geenhoge percentages dodewortels gevonden.Erzijnwelreedsaanwijzingen
datopde slechte plekkenhetaantal dodewortels groteris.
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IndegebiedenMarknesse enKranenburgworden opdeonderzochte
bedrijvenverschillen inpercentagesdodewortelsgevonden.Inhetgebied
Marknesseworden opdegoede en slechte plekken gemiddeld 11,1en 23,2^
dodewortelsaangetroffen,terwijl dezegegevensvoorKraggenburgresp.
22,2en4l,4»bedragen.Het totale aantaldunnewortelsperprofiel
(worteldichtheid)is inhetgebiedMarknesse metresp.443en 316wortels
opgoedeen slechte plekken ook duidelijk beterdan inhetgebied Kraggenburg,waareenworteldichtheid vanresp.342en193werd gevonden.

II.5

Verband boven-enondergrondsgewas.
Nade besprekingv m de gegevens betreffende het bovengrondse gewas
endebeworteling,wordt indithoofdstuk getrachtverband teleggen tussen
deze tweegrootheden.
Inde figuren 5en6wordteenverband aangetoond tussenhetpercentagedodewortels (berekend overhet geheledoorwortelbareprofiel)ende
geschatte oogst enhet percentage vruchten >65mm0.Uit dezegrafieken
blijktdatopde slechte plekken deoogst inkwantiteit enkwaliteitduidelijkminder isdanopdegoede plekken.Opvele bedrijven i3"goed"nogniet
altijd optimaal;èrkomenDogvele overgangen tussengoed enslechtvoor.
Opde slechte plekkenworden overhetalgemeenminderkilogrammen geplukt,
waarbijde appelsooknogklein van stukzijn.
Verder isnagegaanwelke invloed het aantalafgestorven wortels
heeft opdestamomtre' enhetoptredenvan de zomerverschijn3slen (middenscheutsbladval).
De omvangvande stam op 30cmhoogte isduidelijk minderopde
slechte plekken dan opde goede (fig.7).
Deverschillen inbeworteling tussengoede en slechteplekkenworden
duidelijk teruggevonden indestand vanhet gewasop25-26augustus1966
(standcijfersresp.8,3 en 2,7). Hoewel ergrote verschillen zijn inde
percentages dodewortelsopgoede enslechte plekken tussende gebieden
Marknesse enKraggenburg(resp. 11,4en22,2opde slechte plekkenen
18,2en 41,4opdegoede plekken)werden slecht«kleineverschillen inde
stand vanhetgewas inaugustusgevonden. (Figuur8 ) .

