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Begunstigers
Degenendiebelangstelleninhetwerkvan het
proefstationenhetonderzoekwillensteunen,
kunnenbegunstigervan hetproefstationworden.
Debegunstigersontvangenhetjaarverslagen
anderepublikatiesvan hetproefstationgratis.
Debijdragenvoorhetbegunstigersschapzijn:
voor natuurlijke personen inNederland mini-

maalf35,- perjaar,voorrechtspersonenminimaalf60,-perjaar.Voorhetbuitenland minimaalf50,-perjaar.
Bijdragen kunnenondervermeldingvan"begunstiger" worden gestort op postgirorekeningnummer495017ten namevan hetProefstationvoordeFruitteeltte Wilhelminadorp.

Opmerkingen over merkenvan gewasbeschermingsmiddelen
Deinditverslagvermeldedoseringenvangewasbeschermingsmiddelen hebben betrekking op de dosering van het gebruikte merk.
Hetisonvermijdelijk dat nietalleopde markt
zijndeproduktenmetdezelfdewerkzamestof
zijngenoemd.Hieruit mag nietwordenafgeleid dat een voorkeur bestaat voor het genoemdemerk.
Metnadrukwordteropgewezendatinditverslag ook proeven worden beschreven met

middelen en/of doseringen dieop grond van
deBestrijdingsmiddelenwet nietzijntoegelaten. De gebruiker van gewasbeschermingsmiddelendientzichtenalletijdeeerstvande
ophetetiketvan deverpakkingvangewasbeschermingsmiddelen voorkomende gebruiksaanwijzing te vergewissen, welke behandelingen in de praktijk mogen worden
uitgevoerd.Eenenandergeldtookvoordein
ditverslaggenoemdegroeiregulatoren.

Voorwoord
Toekomst organisatie:bestuur enplanning.
Dediscussiesoverdetoekomst vanhetfruitteeltpraktijkonderzoek van het Proefstation
voor de Fruitteelt en de fruitteeltproeftuinen
hebbenin1993geleidtoteen besluitvorming
overhetbestuurenprogrammeringervan.
Kernvandezebesluitvorming isdat in plaats
vanzesverschillende organisaties eréén organisatie voor fruitteeltpraktijkonderzoek
komt,zodatereenheidinbeleidenuitvoering
van het onderzoek kanworden gerealiseerd.
Eeneersteenzeer belangrijke stap inde uitvoering van deze besluitvorming was de installatie op27 mei 1993vanhet Bestuur van
het Fruitteeltpraktijkonderzoek in oprichting
(i.o.) door de heer ir. K.J. van Ast, Directeur
Akker- en Tuinbouw van het ministerie van
Landbouw,NatuurbeheerenVisserij.
Voor verdere vormgeving van het fruitteeltpraktijkonderzoek is in 1993ook deAdviesraadherstructurering Fruitteeltpraktijkonderzoek door het Bestuur geïnstalleerd. Deze
AdviesraadzalhetbestuurvanhetFPOadviserenoverdetoekomstigeopzetvanhetpraktijkonderzoek. Belangrijkeuitgangspunten bij
dezeopzetzijneenhoofdlocatie inhetRivierengebiedeneengelijkblijvendniveauvande
kosten.Vandetraditioneletaakverdelingtussenproefstationenproeftuinzaldanookgeen
sprakemeerzijn;erisdanéénorganisatiedie
op meerdere locatiesenbijtelers onderzoek
verricht.Opallelocatieskanzowelverklarend
fruitteeltonderzoekwordenverrichtalsonderzoekdatopdedrempelligtvantoepassingen
inpassinginhetfruitteeltbedrijf.
Inhetkadervanbovengenoemdeeenheidvan
beleid en uitvoering is ook besloten tot een
centraleprogrammeringdiezoisopgezetdat
een sterke betrokkenheid van het bedrijfslevenbijdekeuzesinhetnieuweenhetlopende
onderzoekisgegarandeerd.Aanheteindvan
hetverslagjaar zijn door het bestuur de Produktcommissies voor Appel, Peer, Aardbei,
Steenfruit, Houtig Kleinfruit en Vruchtboom-

kwekerij en de Programmeringscommissie
Fruitteelt en Vruchtboomkwekerij geïnstalleerd. Deze commissies adviseren het FPObestuuroverhetonderzoeksprogramma.Een
nieuweopzetenstructuurzijnbelangrijkvoor
het bereiken van het gestelde doel; onontbeerlijk isechterookdeinstellingvandemedewerkers van hetfruitteeltonderzoek, commissieleden en bedrijfsleven:zij moeten oog
enoorvoorelkaarhebben.
In1993isbeslotenplannentemakenvooreen
bundeling van het praktijkonderzoek voor
boomteelt, fruitteelt en champignonteelt en
eenconcentratieervanopeenhoofdlocatiein
het Rivierengebied. Naar alle waarschijnlijkheidzullendezeplannenin1994wordenafgerond.
Ookdezeontwikkelingpastinhetstrevenom
hetpraktijkonderzoekteversterkenenzoook
opzijntaakindetoekomst berekendtelaten
zijn. Speciale aandacht zal worden besteed
aan de herkenbaarheid van geldstromen en
onderzoek en ingezette capaciteit voor de
deelnemendesectoren.
De verzelfstandiging van de proefstations
heeft in1993nauwelijksenigevoortganggeboekt. Tussen overheid en bedrijfsleven en
binnen de verschillende sectoren en het bedrijfslevenisernietaltijddieeenstemmigheid
diedoor hetfruitteeltbedrijfsleven noodzakelijkwordtgevondenvooreensterkpraktijkonderzoek.
Onderzoeksprogramma
In1993ishetonderzoeksprogramma verder
omgebogen naar onderzoek ter verbetering
vandekwaliteitvanteeltsystemenenvanhet
Produktenwattevenskostenbesparendis.Bij
verschillende onderzoeksdisciplines zoals
teelt, gebruikswaarde, bewaring, gewasbescherming, geïntegreerde fruitteelt en bedrijfseconomieblijktdituitdekeuzevandeonderzoeksonderwerpen.
De verslaggeving verder in dit jaarverslag is
daarvaneenduidelijkvoorbeeld.

Financiering
Naastdereguliere50/50-financieringdoorhet
collectievebedrijfslevenenoverheidisin1993
inbelangrijke mateextraonderzoek uit additionelefondsengefinancierd.Ditisnietalleen
gebeurddooroverheidenhetcollectievebedrijfsleven,maarookaanzienlijkdoordeEuropeseUnieinhetEurofru-programmavoorpromotie van de appelconsumptie en in
grensoverschrijdende programma's als SanufruenEuregioScheidemondvanBelgiëen
Nederland.
Inbeperktemateisookdoorprovincialeoverheden en commercieel bedrijfsleven onderzoek medegefinancierd. Verwacht mag worden dat het aandeel van de additionele
fondsen in de financiering van het fruitteeltpraktijkonderzoekgroterzalworden.Deregulierefinancieringvanoverheidenbedrijfsleven
staatonderdruk.Vanbelangisweldatopenheidenonafhankelijkheidbehoudenblijven.
Samenwerking
Drukopdeonderzoeksbudgetten enhet perpectief van meer en beter onderzoek zijn de
belangrijkstedrijfveren omde samenwerking
nationaaleninternationaalteversterken.Binnen Nederland worden gezamenlijke programma'smetinstitutenenpraktijkonderzoek
vananderesectorennagestreefd.

In Europees verband wordt in het fruitteeltkundig onderzoek intensief gewerkt aan een
daadwerkelijke coördinatie. In het najaar in
Bonn is besloten tot verdere afstemming op
eentientalonderzoeksveldenenzijnbijdeEuropese Unie twaalf coördinatievoorstellen
voor medefinanciering ingediend. Van groot
belang is dat op managementniveau een
coördinatiestructuur isopgebouwdwaarbinnen de afstemming verder vorm kan krijgen.
Ook zal het in de toekomst nodig zijn het
thema samenwerking internationaal op bestuurlijkniveauaandeordetestellen.Ditisnu
nogmeernodigdanvoorheen,omdatoveralin
Europadefruitsectorsterkonderdrukstaaten
aanzienlijkzalmoetenveranderenenaanpassen.
Onderzoek zal hier een belangrijke bijdrage
moetenleveren.EenbijdragedieeenEuropesesamenwerkingfeitelijkvereist.
Slot
Hetjaar1993waseenbelangrijkjaarvanwege
de ontwikkelingen in het fruitteeltpraktijkonderzoekinNederlandzelfenophetinternationalevlak.Beideontwikkelingenzijnessentieel
omvoordeNederlandsefruitteeltookvoorde
toekomst van een goed fruitteeltkundig onderzoekverzekerdtezijn.
Ir.RobJ.M.Meijer
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Ir.H.T.J.Peelen,DenHaag

MinisterievanLandbouw,Natuurbeheeren
Visserij,DirectieAkker-enTuinbouw
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Bibliotheek en Redactie
Mw.M.M.Cremers-vanScherpenzeel
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Dr.Ir.A.deJager(hoofd)
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Ir.M.P.vanderMaas(wetenschappelijk
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Fytopathologie en Kruidbeheersing
Drs.H.A.Th,vander Scheer (wetenschappelijkonderzoeker)
H.J.Wondergem(onderzoeksassistent)
Ir. H.J. van Hartingsveldt (wetenschappelijk
onderzoeker)
Entomologie enGeïntegreerde Plaagbestrijding
Ir.J.Woets(wetenschappelijk onderzoeker)
W.Remijnse(onderzoeksassistent)
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Mw.Ir.A.M.E.Schenk (projectleider)

H.M.C.Nuyten(bedrijfsleider)
J.deBruijn(onderzoeker)
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lr.J.E.vandenEnde(wetenschappelijkonderzoeker)
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Ir.J.Geervliet(directeur)
G.J.Alink(bedrijfsleider)
A.Scholtens(onderzoeker)

Automatisering
W. Beeke (systeemanalist, systeembeheerder)
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Ir.J.Geervliet(directeur)
Th.Veens(bedrijfsleider)
Mw.Ing.W.A.G.M.Jansen(onderzoeker)

J.A.M.Kouwenberg(hoofd)
Administratie
Mw. A.M.Th. Mateijsen (directie-secretaresse)
Mw.T.L Buizer-Schuit
Mw. M.C. Schrier-Nijssen (financiëleadministratie)
Mw.J.G.Snaterse-vanLoo(personeelsadministratie)
Mw.P.E.vanVossen-Hopmans
Mw.M.S. Westerweele-Korsuize
Huishoudelijke Dienst
Mw.D.N. Nijsse-Hoogesteger
Mw.M.M.Stuck

Afdeling Bedrijf
J.L.Baarends(hoofd)
J.deSchipper(chefteelt)
D.R.M.Acda
R.H.N.Anbergen
A.A.Janse
M.C.vanMaris
P.C.Oostdijk
S.Smits
J.vanDalen(technicus)

Fruitteeltproeftuinen
Stichting Proeftuin Noord-Brabant, Breda
Ir.G.J.Staring(directeur)

Fruitteeltproefbedrijf vande Vereniging
"Naar Beter Fruit", Numansdorp
Ir.G.J.Staring(directeur)
J.Westerlaken(bedrijfsleider)
Mw.Ing.E.A.vanHermon(onderzoeker)
H.Veijer(onderzoeksassistent geïntegreerde
fruitteelt)
Stichting Fruitteeltproeftuin voor NoordNederland, Zeewolde
Ir.A.P.M,vanDongen(directeur)
W.Lugtenberg(bedrijfsleider)
Ing.J.H.Bootsma(onderzoeker)
Mw. J.J.H. Dekker-Kets (onderzoeksassistentgeïntegreerdefruitteelt)

Afdeling Fruitteeltvan het
Informatie- enKennisCentrum
voorAkker- en Tuinbouw
Ir.R.K.Elema(consulent)
Ir.P.A.M.Besseling(bedrijfstak-ingenieur)
Ing. C. Kortleve (bedrijfsdeskundige sr. teelt
grootfruitenvruchtboomkwekerij)
A.J.P. van der Waart (bedrijfsdeskundige jr.
teelthoutigkleinfruitenproduktkwaliteit)
Ir. E.J.M. Regouin MSc.(vakdeskundige gewasbescherming)
Ing.J. Kodde (vakdeskundige bodem,water
enbemesting)
M.L.Joosse(vakdeskundigeeconomie)
Mw.M.T.Kruijssen(secretaresse)

Algemeen
Bestuur
Een belangrijke gebeurtenis in 1993 was de
vorming van het Bestuur van het Fruitteeltpraktijkonderzoek i.o. Ditbestuurwerdop27
meigeïnstalleerd door dedirecteur Akker-en
Tuinbouw, ir. K.J.vanAst. Dit bestuur kreeg
van het bestuur van het proefstation voor de
fruitteeltenvandevijffruitteeltproeftuinen de
volgendetakenopgedragen:
-hetjaarlijksopstellenvanhetlandelijkonderzoeksprogramma met de daarbij behorende
financiering (inclusief aanschaffingen en investeringen)
- hetjaarlijks opstellen van het planvan herstructurering met personeelsplan en sociaal
plan.
Omstatutaireredenenzullendeafzonderlijke
besturendezeprogramma'senplannenvaststellen.
Hierdoor is inhetverslagjaar een belangrijke
stapgezetnaardevormingvanéénorganisatie van fruitteeltpraktijkonderzoek onder één
bestuurenééndirectie.Op22decemberheeft
hetbestuurvanhetProefstationvoordeFruitteeltbeslotentoteenstatutenwijziging,zodat
het bestuur van het Fruitteeltpraktijkonderzoek inoprichtingvandanaftevensfungeert
alsbestuurvanhetproefstation.
In het verslagjaar hebben het Dagelijks BestuurenhetAlgemeenBestuurvanhetproefstationrepectievelijk een-endriemaalvergaderd, waarvan eenmaal op het Proefstation
voordeChampignoncultuurinHorst.HetBestuur van het Fruitteeltpraktijkonderzoek i.o.
heeft met inbegrip vande installatievergaderingzeskeervergaderd.Erwerdopverschillende locatiesvanhet fruitteeltpraktijkonderzoekvergaderd. InZeewolde,Geldermalsen,
NumansdorpenWilhelminadorp.
Door de besturen werd gesproken over het
Bestuur en programmering van hetfruitteeltpraktijkonderzoek, over aansturing van het
onderzoek, over de communicatie van het
FPO-bestuurmetdebesturenvandeproeftuinen, over informatievoorziening vanuit het
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FPO-bestuur encommissies enover deomvorming van een clustersgewijze opzet van
het beheer en management van proeftuinen
naar een sectorsgewijze. Ook is gesproken
over de bundeling van het praktijkonderzoek
voor boom-,champignon- enfruitteelt ende
locatievoorvestigingvandezenieuweorganisatie, over de relatie met de verschillende
voorlichtingsdiensten, over de verzelfstandiging, over de kosten van onderzoeksprojecten en over de financiële aangelegenheden
vanhetlopendeenkomendejaarvanhetgehelefruitteeltpraktijkonderzoek.Tenbehoeve
vanhetsysteemonderzoekaanappelteeltmet
resistente rassen heeft het FPO-bestuur in
dezeperiodeooknogbeslotentot uitbreiding
vandeoppervlakte inerfpacht. Door het bestuur isdeAdviesraad Herstructurering FPO
geïnstalleerd.Dezezalhet bestuur adviseren
overdeherstructureringvanhetfruitteeltpraktijkonderzoek.Ookinstalleerdehetbestuurde
produktcommissies voor Appel, Peer,Aardbei, Steenfruit, Houtig Kleinfruit en VruchtboomkwkerijendeProgrammeringscommissie, waar vooral vertegenwoordigers vanuit
hetbedrijfslevenzittinginhebben.Zijadviserenhetbestuuroverdeinhoudvanhetonderzoeksprogramma vanhet FPO,het proefstationendeproeftuinen.
Personeel
In1993warenereenbeperkt aantalwijzigingen in de personeelsbezetting. In het kader
van het Eurofru-programma was mw.dra.
C.M.E.deGendtintijdelijkedienstvan1 januaritot 1novemberalstechnisch onderzoeker
gewasbescherming vooronderzoekaanrose
appelluis.
De heer ing. H. de Putter trad, gefinancierd
vanuithetEurofru-programma,per1 maartin
tijdelijkedienstvooronderzoektervermindering van het fungicidengebruik vlak voor de
oogstvanbewaarfruit.
Mw.ing.M.vanderMeer-vanderWillikverliet
per1 maartdedienst.DeheerF. Nijsseper31
maartnaeendienstverbandvanmeerdan40

jaar.Doorzijinzetvoorhetfruitteeltpraktijkonderzoekenvoorhetalgemeenmaatschappelijk belang ontving hij een koninklijke onderscheiding. Op 1 november verliet mw.ing.
M.M.Giezendedienst naeentijdelijk dienstverbandvandriejaaralsonderzoekergeïntegreerdeplaagbestrijding.
DeheerJ.P.A.vanDierentradeind1993vervroegd uit, na een dienstverband van eveneens40jaar.
n 1993warentweegastmedewerkers uithet
buitenland,deherenM.AwaduitEgypteenF.
Weibel uit Zwitserland, werkzaam op het
proefstation.Beidengingenindeloopvanhet
jaar naar hun geboorteland terug. De heer
Awadronddezijnwerkaanscaldaanappelaf;
deheerWeibelzijnonderzoeknaarmetingvan
vochttransport inbomen.
De volgende personen waren in tijdelijke
dienstbijhetPFW:
ophetlaboratoriumdeheerV.M.deJong,mw.
C.M.M. Klip,mw.C.G.M. Nijsse-Platenkamp
enmw.J.J.CWillemse-Reijckers.OpdeafdelingAlgemeneZakenmw.A.M.Leijs.BijdeafdelingBedrijfmw.A.P.M.SchrierendeheerC.
Burger.
Evenalsinvorigejarenzijnbijdeverschillende
afdelingenstagiaireswerkzaamgeweest.Van
de Streekschool Middelburg, Ecabo: D. van
Beekum,H.C.F.Bosman,P.L Edelman,Mw.
M. Meulenberg. Van de Agrarische Hogeschool Delft: M.C.A. Dekker. Van de AOCGouda/Boskoop:J.E.C.M. Meulblok. Vande
Agrarische Hogeschool Den Bosch:R.A.L.F.
Notermans,J.W. vanSprang.VandeAgrarischeHogeschoolDronten:J.J.Simonse.Van
hetScaldis CollegeGoes: mw. E.A. Timmerman. VandeVliedberg Goes:J.Versteeg en
van de Fachhochschule Weihenstephan
Duitsland:H.Weber.
Voorlichtingsactiviteiten
Evenalsvorigjaarzijneromhetonderzoekaan
deinfruitbetertekunnenpresenteren,voorde
elers van kleinfruit twee open middagen/
»vonden gehouden:een op 2juli en een op
3september om zowel onderzoek aan vervroegingenaanherfstteelten,alsaanverlating
nbewaringtelatenzien.

Op30juliwasereenopenmiddagwaarspecialeaandachtwerdbesteedaanonderstammen,nieuwerassenenbewaringvanpruimen.
Op 20 augustus was er een open dag voor
grootfruit,waarhetonderzoekvanvoorspelling van het pluktijdstip, gewasbescherming
enzwartstrookbeheercentraalstond.
Op19novemberwerddoorhetFPOineengezamenlijkestandvanproefstationenproeftuinen en met een lezing deelgenomen aan de
kleinfruitdaginTiel,zoalsgebruikelijkgeorganiseerd door de Commissie Houtig Kleinfruit
van de NFOen de Aardbeiencommissie van
deNTS.Dezedagtrokcirca350bezoekers.
Op 15en 16decemberwerdendoor hetFPO
enNFO,met medewerking van IKC-enDLVafd. fruitteelt, de Fruitteeltonderzoeksdagen
gehouden. Dezedagenzijneenopvolgervan
deProefstationsdagen.
Het onderzoek werd gepresenteerd inlezingen en posters. Ook waren er, vanwege het
succesin1992,ookditjaartweeverschillende
discussie-bijeenkomsten waar telers metelkaarenmetvoorlichtersenonderzoekersvan
gedachtenkondenwisselen.EensuccesvolIe
formuledieindetoekomst zalworden voortgezet.
Het bezoekersaantal was dit jaar wat hoger
danhetjaardaarvoor,nl.680.(In1992650)
Lezingen
J.L. Baarends
-Resultaten behaald met intensieve beplantingenopproefstationenproeftuinen-29januari te Tiel, J.L. Botden en Van Willegen
Fruitteeltdag.
-Belichtung, Ertragskapazität und Wirtschaftlichkeit vonApfeldichtpflanzungen - 1
februariteEriskirch(Duitsland),Verbandstag
1993derObstbauringTettnang.
-Erfahrungen zu Sorten und ErziehungssystemeninWilhelminadorp -3februariteGraz
(Oostenrijk), Verbandstag 1993 der SteierischenErwerbsobstbauern.
Ing.J.M.T.Balkhoven-Baart
-Groeibeheersing met behulp van wortelsnoei-12januariteOudenbosch,NFO-afdelingMiddenBrabant;28febrariteGoes,
NFO-afdeling Goes en Noord-Zeeland; 4
maart te Maasbracht, NFO-afdeling Roer-

mond-Weert; 23 maart te Zeewolde, NFOafdelingFlevoland.
Ir.J.E. vandenEnde
-Gaby-11 novemberteLienden,Werkgroep
Fruitteelt(onderzoek&voorlichting).
-Gaby, a computerized advisory system for
IPMinapple-31novemberteGorsem(België), lOBC-working group "Package of selectivecontroltechniquesinorchards".
Drs. C.M.E.deGendt
-Hetoptimalevruchtdrachtniveaubijsnoeren
-16 februarite Sluiskil,NFO-afdelingen oost
enwest Zeeuws-Vlaanderen
Ing.M.M. Giezen
-Bestrijding besserondknopmijt op zwarte
bes-21 januariteHeinkenszand,Gewasbeschermingsmiddag voor Coöperatieve NederlandseBessentelers.
-Side-effect of afungicide on Typhlodromus
pyri andtheflexibility of the predatory mite
population -4 meite Gent (België),InternationaalSymposium overfytofarmacieenfytiatrie.
Ing.P.D. Goddrie
-De gebruikswaarde van nieuwe appel- en
pererassen - 15 januari te Grubbenvorst,
NFO-afdelingVenlo.
-Nieuwerassenenklonen bijappelenpeer8 maart te Klaaswaal, NFO-kring Zuid-Holland.
-Resultsoftesting resistant applevarieties 21 december te Ahrweiler (Duitsland), TagungSchorf-undMehltau-resistenzeApfelsorten.
Ir. B. Heijne
-Onderzoek spuittechniek - 30 november te
Wageningen, Rodis, handel van gewasbeschermingsmiddelen.
-Researchonsprayapplicationtechniques 3decemberteLaMorinière(Frankrijk),EuropeanWorkingGrouponSprayTechniquesin
FruitGrowing.
-Comparisonsoftunnelsprayersinapplegrowing in 1993 - 3 december te La Morinière
(Frankrijk), International Workgroup on
SprayingTechniquesinFruitGrowing.
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Ing.E.A. vanHermon
-Actualiteiten van proeftuin Numansdorp 6januaritePoortvliet,NFO-afdelingTholen;
25februari te Greup, NFO-afdeling Hoekse
Waard; 15 maart te Kapelle, NFO-afdeling
Kapelle.
-Wat verwacht een onderzoek(st)er van een
bestuurslid enwat mageenbestuurslid van
een onderzoek(st)er verwachten? Iser verschilindeoudeennieuwestructuur?-25november te Greup, bestuursleden ROC's
zuid/west.
Dr.lr.A. deJager
-Bepalingoptimalepluktijdstip-7juniteWilhelminadorp, bestuur Proefstation voor de
Fruitteelt.
-Hardheidbijappelen:achtergronden enonderzoeksresultaten -7juniteKapelle,CHZwerkgroepbewaring.
Ing.H.Kemp
-Gebruikswaardeonderzoek rassen en onderstammen - 18 maart te Geldermalsen,
LandelijkeVergaderingPerewerkgroepen.
-First results international cherry rootstock
trials-14tot18juniteBoedapest(Hongarije),
ISHS-symposiumoverkerseteelt.
Ir.R.J.M. Meijer
-Hetfruitteeltpraktijkonderzoek, nationaalen
internationaal en hoe kunnen fruittelers het
beïnvloeden-2maartteKapelle,NFO-kring
Zeeland.
-Fruit Research inTheNetherlands - 7juli te
Wilhelminadorp, training-programma Poolsefruittelersenvoorlichters.
-Besturing en programmering van het fruitteeltpraktijkonderzoek op nieuwe leest geschoeid -15 julite Kapelle, NFO-kringZeeland/west Noord-Brabant.
-Adviessysteemvoorgeïntegreerdeplaagbestrijding inappel:vanonderzoek naar praktijk - 12 oktober te Wageningen, MJP-GSymposium.
A.A. vanOosten
-Informatieovernieuwerassenenprojectresistentie-onderzoek kleinfruit - 23 maart te
Kapelle,Studieclub Houtig Kleinfruit KapelIe,NFO-afdelingKapelleendeCoöperatieve

Groente- en Fruitveiling Holland Zeeland,
CHZ.
Ing.F.P.M.M. Roelofs
-Resultaten bewaaronderzoek pruim - 28januariteGeldermalden,Werkgroepsteenfruit.
-Resultaten bewaaronderzoek rode bes en
pruim 1992-29januariteZoetermeer, koelhuischefs en produktbegeleiders van fruitveilingen.
Drs.H.A.Th. vanderScheer
-Wat doen we tegen schurft in 1993? - 30
maartteKapelle,Algemene LedenvergaderingVereniging"NaarBeterFruit".
-Potentialascosporedosemeasurements of
Venturisinaequalis applied to the managementofprimaryscabincommercialappleorchards-31meitot5juniteLofthus(Noorwegen),3rdWorkshoponIntegratedControlof
PomeFruitDiseases.
Ir.A.M.E. Schenk
•Onderzoek naar geïntegreerde fruitteelt 14aprilteEde,NILI-KVGL
-Resultaten van onderzoek geïntegreerde
fruitteelt tot en met 1993 - 17 november te
Wilhelminadorp,DLV.
•ResearchonapplereplantdiseaseinHolland
•6meiteBologna(Italië),CommissieEuropeseRichtlijnenvoorIFP.
A. Scholtens
-Onderzoeksresultaten proeftuinGeldermalsen-26januariteBeneden-Leeuwen,NFOafdeling MaasenWaal;18februariteIngen,
NFO-afdelingLienden;30maartteAlmkerk,
NFO-afdelingLandvanAltena.
Prof.Dr.J.Tromp
-Zijscheutvorming inde boomkwekerijfase 18 maart te Dronten,Jongerengroep NFOafdelingOost-Flevoland.
Drs.P.S. Wagenmakers
-Lichtenproduktieindichtebeplantingen-15
januarite Kapelle, NFO-kring Zeeland/west
Noord-Brabant
-Praktische toepassing van lichtmetingen in
plantsystemen-16februariteSluiskil,NFOafdelingZeeuws-Vlaanderen.

Dr.lr. S.J.Wertheim
-Plantmateriaal en onderstammennieuws 25januariteTirlan(Italië);26en29januarite
Wolfsgruben(Italië),boomkwekersZuid-Tirol.
-Nieuweonderstammeninperspectief-18februariteGoes,NFO-afdelingGoesenNoordZeeland.
-Nieuweonderstammeninperspectiefenonderzoeknaarbeterplantmateriaal-18maart
teDronten,NFO-afdelingFlevoland.
-How to increase productivity in future pear
orchards -12 tot 16julite Medford,Oregon
(Verenigde Staten), ISHS-symposium over
pereteelt.
-Welketeeltmaatregelen vooreen intensieve
pereteelt -15 en 16december teWageningen,Fruitteeltonderzoeksdagen.
Ir.J.Woets
-Oorwormen - 11 november te Lienden,
WerkgroepFruiteeltIPO-DeSchuilenburg.
-Ervaringen in1993-17 novemberteWilhelminadorp,verdiepingsdagIKC-DLV.
-Disruptionof leafrollersandcodling moth in
pear-AnorientationontheEuropeanearwig,
-Fungicidethreattobiologicalmitecontrolin
apple, 1989-1992 - 30 november tot 1december te Gorsem (België), lOBC-working
group "Packageof selective controltechniquesinorchards".
Buitenlandse reizen
-Dr.Ir.S.J.Wertheimbezochtvan26-29januaride boomkwekers inZuid-Tirol (Italië),alwaarhijookeenlezinghield.
- J . Goedegebure nam van 20 tot 26 maart
deel aan eenfruitteeltcongres in Limanowa
(Polen) over moderne plantsystemen en
marketing.
-Van5tot9meimaaktemw.ir.A.Schenkdeel
uitvanhetIOBC-ISHScommissionforEuropeanguidelinesvoorIFPinBologna(Italië).
-Op4meibezochtendeonderzoekersvande
afdeling gewasbescherming het InternationaalSymposiumoverFytofarmacieenFytiatrieteGent(België).
-S.Th.vanDiepen(CBT),ir.H.Bus(NFO)en
J. Goedegebure bezochten van 24 mei
tot 4 juni Catalonië (Spanje) in het kader
van het onderzoek naar de internationale
concurrentiepositievandeperenteelt.
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- Drs.H.A.Th,vanderScheerwasvan31mei
tot5juniinLofthus(Noorwegen)waarhijeen
lezinghieldendeelnamaande3rdWorkshop
onIntegratedFruitControlofPomeFruitDiseases.
-Van 14tot18juninaming. H.Kempdeelaan
een ISHS-symposium over kerseteelt in
Boedapest(Hongarije).
-J.Goedegeburewasvan21tot25juniin Lublin (Polen),waar hij deelnam aaneenfruitteeltcongres over intensieve fruitteelt en
vruchtboomkwekerij.
-Van26junitot 2juli bezochtenJ.Goedegebure en mw.ir.M.J. Groot Emilia-Romagna
(Italië)inhetkadervandeinternationaleconcurrentiepositievandeperenteelt.Zijdeden
ditingezelschapvanS.Th.vanDiepen(CBT)
enir.H.Bus(NFO).
-Van12tot16juliwoondedr.ir.S.J.Wertheim
eensymposiumoverpereteeltbijinMedford
Oregon(VerenigdeStaten).
-Van21tot29julibrachtJ.Goedegebureeen
bezoekaanKent(Engeland)inhetkadervan
het onderzoek naar de internationale concurrentiepositievandeperenteelt.
-Aan dejaarlijkse oogstramingsbijeenkomst
"Prognosfruit" in Kent (Engeland) nam hij
deelvan4totenmet7augustus.
-Ookwashijvan19tot21augustusaanwezig
bijeenseminarovermoderneteeltmethoden
indefruitteeltenvruchtboomkwekerijinGrojec(Polen).
-Op 24 augustus woonde ir. M.P. van der
MaaseenbijeenkomstbijvandeArbeitskreis
Fertigation in de Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt fürWein-undObstbau WeinsbergteWeinsberg(Duitsland).
-Van28augustustot 1 septemberwoondeJ.
Goedegebure een seminar bij over de ontwikkelingvandefruitteelt inOost-Europate
Kecskemet(Hongarije).
-Ing.G.J.J.Bolscher(NAKB)ening.P.D.GoddrieenJ.L.Baarends bezochten van30augustus tot 10 september fruitteelt onderzoeksinstellingen in Frankrijk, n.l. inAngers
en LaMorinière,deCtiflte Prigonrieux, drie
boomkwekerijen entwee fruitteeltbedrijven
teneindezichopdehoogtetestellenvande
ontwikkelingenophetgebiedvandefruitteeltinonderzoekenpraktijk.
-Van 6tot 10 september nam ing. H. Kemp
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deelaaneenISHS-symposiumpruimteStuttgart-Hohenheim(Duitsland).
-Ir.R.J.M.Meijerbrachtop11 septembereen
bezoek aan Horticultural Research International(HRI)teEast-Malling(Engeland).
-Aan het 2nd International Symposium on
DiagnosisofNutritionalStatusof Deciduous
Fruit Orchards in San Michelle AH'Adige in
Trento(Italië),werdvan13tot 17september
deelgenomendoorir.M.P.vanderMaas.
-AanhetCentraOperativoOrtofrutticolturate
Ferrara (Italië) werd door J. Goedegebure
van 19 tot 25 september een bezoek gebracht.
-J.Goedegebureenmw.ir.M.J.Grootbrachten van 18 tot 22 oktober een bezoek aan
midden en noord Frankrijk in het kader van
het onderzoek naar de internationale concurrentiepositievandeperenteelt.
-AaneenconferentievoorleidersvanEuropese instellingen voor fruitteeltkundig onderzoekwerdvan 10tot 12november deelgenomen door ir. R.J.M. Meijer en dr. ir. S.J.
WertheiminBonn(Duitsland).
-Van 17tot 19 november bracht ir. J.E. van
den Endeeen bezoek aan HRI East Mailing
omdaarkennistemakenmetentomologisch
enfythopathologisch gewasbeschermingsonderzoekindefruitteeltinEngeland.
-Op 29 en30 november woonde hij in Bonn
(Duitsland) een symposium bij, genaamd
"Computer gestützte Prognose- und Entscheidungsmodellen imPflanzenschutz".
-Ir.J. Woets nam deel aan een tweedaagse
vergaderingvandewerkgroepPackageDeal
vandeInternationalOrganisationforBiologicalControlteGorsem(België)van30novembertot1december.
-Ir.J.E.vanden Endewasvan30 november
tot 1 december in Gent (België), alwaar hij
deelnam aan de working group "IPP in orchards"(lOBC).Hiervindtdejaarlijkseuitwisselingvanonderzoeksresultatenplaats.
-AanCEPI(CarrefourEuropéensurlaProductionIntégrée)inLuik(België)werdvan30november tot 1december deelgenomen door
mw.ir.A.Schenk.
-Op 20 en 21 december bezocht ing. P.D.
Goddrie de Tagung Schorf/Mehltau-rezistenteApfelsortenteAhrweiler(Duitsland)alwaarhijookeenlezinghield.

Proeftuin
Hetweer in 1993
P.S. Wagenmakers
Dewintervan1993waswarmerdannormaal.
Dehogetemperaturentradentot inhetvoorjaarop.Inaprilenmeiwasdetemperatuur2-3
gradenhogerdannormaal.Ookinjuniwashet
nog1graadwarmerdangewoonlijk. Dezonneschijnwasgedurende het heleseizoen vrij
normaal.Dat konnietgezegdwordenvande
neerslag. Juli en september waren extreem

nat:meerdaneenderdevandejaarlijksehoeveelheidneerslagvielindezetweemaanden.
Het najaar was verder tamelijk normaal. De
eerste winterkou kwam reeds in november.
December was echter weer aan de warme
kant.
Ooktoenregendehetbijzonderveel.Samengevatwas1993metbijna300mmmeerneerslagdangemiddeldeenbijzondernatjaar.De
totaleinstralingwasietsminderendegemiddeldejaartemperatuur 0,3 graden hoger dan
normaal.

Tabel 1.Globale straling,neerslag entemperatuur per maandteWilhelminadorp (Wi)en
Vlissingen(VI).
Maand

Globale straling
(MJ/m/maand)
Wi
1993

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

74,2
109,7
334,3
421,2
575,2
605,3
534,9
451,1
279,7
196,5
93,6
40,1

VI
19511990
78,8
143,6
274,4
412,0
563,9
587,1
563,4
489,1
342,7
209,6
97,5
61,7

Temperatuur
(°C)

Neerslag1
(mm)
Wi
1993

VI
19511990

Wi
1993

VL
19511990

64,9
29,3
15,4
30,0
47,5
60,6
185,4
54,0
161,4
61,1
65,8
163,2

65,9
46,3
55,9
45,6
46,5
63,6
68,7
80,1
70,9
81,4
76,9
72,9

5,7
3,1
6,3
11,3
14,4
16,1
16,4
16,1
14,0
9,8
3,5
5,9

3,1
3,1
5,2
8,0
11,9
14,9
16,7
17,0
15,2
11,7
7,2
4,5
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Groot fruit

aprilbeginmeiwasextreemwarmenschraal.
De luchtvochtigheid was op sommige bloeidagenerglaag.

J.L Baarends
Hetweer.
Hetvoorjaarwaswarmenzonnig,dezomeren
het najaar zeer regenachtig. Meer gedetailleerde gegevens zijn vermeld in de bijdrage
vanP.S.Wagenmakersoverhetweer.
Bloei.
Hetweertijdensdevroegebloeiperiode eind

Deperiodevaneersteopenbloementotvolle
bloeiwasvoordemeesteappelrassenslechts
zeven dagen. Bij peer was deze periode tien
dagen. De bloei van de appels was zonder
meergoedtenoemen.Desnelleceldelingen
het schrale weer waren redenen om geen
Amid-Thinintezetten.Op20meiwerdcarbarylingezetvoordechemischevruchtdunning.

Tabel2. Datavolle bloei,pruim,peer,appelte Wilhelminadorp.
Ras

1989

1990

1991

1992

1973
t/m
1992

1993

Opal
Victoria

31-3
1-4

21-4
21-4

8-4
8-4

11-4
12-4

19-4
18-4

9-4
4-4

Conference
Doy.d.Comice

10-4
23-4

2-4
2-4

12-4
14-4

20-4
26-4

25-4
30-4

16-4
20-4

Alkmene
Elstar
Jonagold
GoldenD.

21-4
3-5
1-5
3-5

12-4
16-4
19-4
22-4

17-4
29-4
29-4
25-4

1-5
4-5
2-5
3-5

5-5
11-5
10-5
10-5

25-4
28-4
25-4
27-4

Gewasbescherming
In1993vondeensterkeuitbreidingvandeperepokziekte plaats. Het wegnemen van aangetaste scheuten was niet afdoende en kon
niet overal worden toegepast. Voorjaar 1994
zullen 'chemische' maatregelen genomen
moetenworden!Ookwaserditjaareensterke
toenamevandekokermot.Totnutoebeperkt
deschadezichtotenkelepercelen.
Schurft, luizen,bladrollersenwantsenvormden in 1993geen probleem.Op de percelen
waarin1992veelschurftvoorkwamiseeneerste bespuiting met koperoxychloride uitgevoerd.Injuliwerdenopdepasgeplantepercelen en op enkele percelen met hardnekkige
haardenvanspintenroestmijt,roofmijtenuitgezet. De vele neerslag in de zomer schiep
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gunstigeinfectievoorwaardenvoor phytophthora-rot. Dedoor dezeschimmel aangetaste
vruchtenwarenalruimvoordeplukzichtbaar.
Het probleem deed zich vooral voor in de
meerrijen- en beddensystemen. Ook in de
laatste weken voor de pluk waren de weersomstandighedenslecht.Hetwasvrijwelniet
mogelijkhetafspuitschemavollediguittevoeren.
Oogst.
De vruchtgrootte was mede door de snelle
celdeling in de maand mei, bijzonder goed.
Was 1992 een normaaljaar voor wat betreft
pluktijdstip, 1993daarentegen was weer bijzondervroeg.Doorons'enge'sortimentblijkt
het iederjaar opnieuw moeilijk de rassen op

hetjuistetijdstipteoogsten.Ditjaarwerdhet
oogsten nog eens extra bemoeilijkt door het
aanhoudende slechteweertijdens de oogstperiode. Deoogst werd ingezet met de pluk
vanEarlyRivers(zoetekers)op4junienkonin
week40afgerondwordenmeteenlaatstepluk
vanJonagold.
Rooiwerkzaamheden.
Directnadeoogstkonbegonnenwordenmet
de rooiwerkzaamheden. Gerooid werden:
perceel13b(onderstammen-,dunproefappel
91.0.5), perceel 15b (onderstammen pruim
91.3.1.),perceel 17(calciumvoeding viafertigatiebijappel92.0.24),perceel20(rassenonderzoek appel), perceel 22 (rassen hazelaar,
geplant1981).
Ook werden een aantal proeven afgesloten,
maarnognietgerooid.Dezepercelenzijnnog
ingebruikvooronderzoekaano.a.gewasbescherming, kruidbeheersing, groeiregulatie
enspoorelementen.
Afgesloten werden: perceel 2 (snoeren bij
appel 89.0.18), perceel 2 (klonenvergelijking
M.2690.0.25),perceel7(pereonderstammen
87.1.2), perceel 8 (kwaliteit plantmateriaal
appel90.0.5),perceel19(kwaliteitplantmateriaalappel90.0.6),perceel25a(opkweekproef
bij Elstar 88.0.12), perceel 25a (onderstammenproefappel86.0.8en86.0.9).
Nieuwe inplant.
Eindnovember koneenbegingemaakt worden met het plantenvande nieuwe proeven.
Eind februari was al het plantwerk gerealiseerd. Bij het planten werden de plantgaten
gevuld met potgrond. Per plantgat werd 10I
Triomph no. 17 gebruikt. Bovendien werden
deboomspiegelsafgedekt metchampignonmest.Halfaprilkondenallepercelen,diedaarvoor inaanmerking kwamen,vanwater en/of
fertigatie worden voorzien. De bomen zijn
goed aangeslagen en hebben meestal voldoende volume gevormd, mede dankzij de
fertigatie.Nadefertigatieperiodeiserdoorgegaan met water geven, licht verrijkt water,
wanneerdenatuurlijkeneerslagonvoldoende
was.

Nieuw opgezette proeven:
Onderstammenproef appel (perceel
93.0.2)
Vergelijken van enkele zwakke onderstammen en nagaan wat het effect is van enkele
hoogtenvanveredeling.
Plantmateriaalproef appel (perceel 3,
93.0.4)
Nagaanhoehetdiepinsnoeienindekwekerij,
voor het maken van een knipboom, uitwerkt
opdeproduktieindeboomgaard.
Onderstammenproef peer (perceel 7a,
93.1.1)
Nagaanwatdegebruikswaarde isvandepereonderstamOHxF40
Intensieve teeltwijzen zoete kers (perceel
7b, 93.2.1)
Nagaan of eenzeer intensieve teelt bij zoete
kersmogelijkisenwelkezwakkeonderstammenenboomvormendaarvoorhetmeestgeschiktzijn.
Onderstammenproef appel (perceel 8,
93.0.3)
NagaanwatdewaardeisvandeDuitseonderstamPi-80.
Onderstammenproef pruim (perceel 16,
93.3.1)
Vergelijken van twee pruimeonderstammen
metSt.JulienAenbomenopeigenwortelverkregenuitvitro-vermeerderingbijenkelepruimerassen.
Boriumfertigatie(perceel 17,93.0.1)
Beïnvloeding vande boriumvoedingviafertigatie.
Bladbemesting met borium(perceel17,
93.0.2).
Verbetering van de voeding door borium via
bladbemesting.
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Kleinfruit
R.H.N.Anbergen
Algemeen
Doordezachtewinter enhetwarme zonnige
voorjaar verliep de ontwikkeling van de gewassen nog sneller dan het voorgaande
"vroege" jaar. Ook de bloei was erg vroeg.
Nachtvorsten blevenuitalhoewel inde nacht
van30maarteenaantalbranderswerdaangezetindetunnel,omdaterdreigingvannachtvorstbestond.
Hetwerdeendrukseizoenwaarbijinmaartregenkappenzijngeplaatstvoorderassenproevenframboos,braam,rodeenwittebessenin
devollegrond.Beginaprilwerdende meeste
plantenvandezeproevengeplant.Deframbozen werden geplant op een rug van tuinturf.
Ondankshetlateplanttijdstipendevrijwarme
endrogeomstandighedenwasdeaanvangsgroei goed.Bijdeframbozen lagen2-l-druppelaars. In het tweede groeijaar zullen ketsdoppengebruiktworden.
De bramen werden geplant in een plantgat
metpotgrond.Terafdekkingvanhet plantgat
werd G.F.T.-compost gebruikt. De rode en
wittebessenwerdenonderbijzonderdrogeen
warme weersomstandigheden geplant. Ook
hierwerddepotgrondineenplantgatgebruikt
en werd als afdekking van het plantgat een
laag G.F.T.-compost aangebracht. Direct na
het planten werd beregend. Bij de rode en
witte bessenverliep de aanvangsgroei redelijk.
Aardbeien.
Deeerste pluk begon op 17 mei bijde vollegrondsaardbeien. Deoogst verliepzeersnel.
Mededoordeaanhoudendedrogeenzonnige
weersomstandigheden was er nauwelijks
sprakevanvruchtrot.Bijdeplantenlagen2-Idoppenenindezedrogeperiodewerderfrequent gedruppeld om het gewas voldoende
vitaaltehouden.
Vanuitvalwasernauwelijkssprake.Welwas
degroeienstandvanhetgewaszeeruiteenlopend.
Deteelt van de doordragende aardbeien op
veenbalen verliep goed en er werd zowel in
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kwantitatieve als kwalitatieve zin een goede
produktiebehaald.
Op10maartwerdendedoordragersopveenbalengeplantenvoorgetrokkenineentunnel.
Hetvoortrekkenverliepvrijgunstig.Deeerste
weken bij het voortrekken werd er schoon
water gedruppeld. Vervolgens werd overgegaan op fertigatie waarbij een samengesteld
Albatrosmeststof werd meegedruppeld. De
E.C.werd indiefase nogvrij laaggehouden;
E.C.druppelwater0,8.
Op 21 april konden de voorgetrokken aardbeiplanten op stellingen geplaatst worden
ondereenplasticoverkapping.Enkelerassen
blekenerggevoeligtezijnvoormeeldauw.De
gewasstand binnen de meeste rassen was
echtergoed.
Despintbestrijdingverliepgoeddoorhettijdig
inzettenvanroofmijten.Demeeldauwaantastingwerdenigszinsonderdruktdooreenaantal bespuitingen uittevoeren met het middel
Fungaflormeteennaiederepluk.Tevenswerden er twee zwavelverdampers tussen het
gewasopgehangen.Opvallendwasgedurendedeoogstperiodedegoedeengelijkmatige
bloemtrosvormingvandemeesterassen.De
voedingbijdedoordragerswerd nauwlettend
indegatengehoudenenverliepgoed.Erwerd
gefertigeerd metAlbatros-meststoffenwaarbijde doseringen op de bloei-en vruchtfase
werden afgestemd. Door de vorst moest de
plukeindnovemberbeëindigdworden.
Frambozen.
Inderassenproefframboos indeplastic tunnelverliepdeteeltgoed.Afgezienvaneenenkelespint voldeden deoptijd ingezetteroofmijten uitstekend. Wel bleek het "broezen"
onder hetgewasopnieuwzeerbelangrijk om
de luchtvochtigheid indetunnelte verhogen
enzodeactiviteit vande roofmijten tewaarborgen.
Ineenaantalrassenwassprakevaneenhardnekkige luisaantasting. De bestrijding met
Savona-zeep was onvoldoende. Meeldauw
was geen probleem. Inde rassenproef framboos werd gefertigeerd met Kristalon meststoffen.
Inde rassenproef framboos inde vollegrond

vonddeeersteplukplaatsop8junibijhetras
Glen Clova.Van een aantal rassen waren de
lengteenaantalscheuten perveldgoed(o.a.
Meeker,Rutrago),maarerwarenrassenbijdie
eenergonregelmatige gewasstand vertoonden(o.a.Marwé).
Halverwege het plukstadium kregen we te
maken met regenachtig en koud weer. De
oogstverliepredelijkmaareengoedekwaliteit
frambozen plukken zonder regenkappen
bleek moeilijk. Deproef werd nadeoogst afgesloten.
Derassenproefherfstframbozenincontainers
gingop1 julinaarbinnenineenkoudetunnel.
Dezeherfstteeltwerdnetalsde voorjaarsteelt
ineenV-haaggezet.Deoogstverliepgoeden
er werd een goede produktie behaald. Er
warennauwelijksproblemen,albleefdegroei
van het ras Zefa Herbsternte sterk achter in
vergelijkingmetandererassen.BijZefaHerbsterntewerdenveelte kleineen ijlescheuten
gevormdwatkwaliteit-enproduktieverliestot
gevolghad.
OokbijdeproefmetoogstspreidingbijherfstframbozenineenplastictunnelgafZefaHerbsternteonvoldoendesterkescheuten.Hetras
AutumnBlissvertoondedaarentegeneengezondegroeiengoedebladstand.Mogelijkdat
al bij de opkweek buiten meer aandacht besteedmoetwordenaanstandplaats,voeding,
scheutdunningenaanhetleidenvandejonge
scheuten.
Depluk indeteelt met gekoeldeframbozenplantenverliepgoedenhierwasdehogeproduktie van de laatrijpende rassen Marwé en
Schönemann opvallend.Van de vroege rassenwas de produktie aanzienlijk minder. Op
24junigingendegekoelde planten naar binnenineenkoudetunnel.Zewerdenineenenkele rij geplaatst. Grote problemen waren er
niet, alhoewel er wel bij enkele rassen een
hoog uitvalspercentage was door Phytophthorafragariaevar.rubi.
Deeersteplukvandeherfstframbozenbegon
op 12juli, vandeteelt met gekoelde planten
werden de eerste vruchten geplukt op 9augustus.Eindnovemberwasdelaatsteplukbij
deherfstframbozenenbijdelaterasseninde
teeltmetgekoeldeplanten.

Rodeenwitte bessen.
Derode enwitte bessen in detunnel gingen
pas het eerste produktiejaar in. Belangrijk
bleekbijdemeesterassenhetoptijdtoepassenvandezomersnoei.Ook buigen bleek bij
enkelerassenzeerwaardevol.Degroeiwerd
rustiggehouden doorvroegenenkelemalen
achtereentetoppen.Opvallendwasdemooie
kalmegroeivanhetrasAlbatros.
Deplukvanderodeenwittebessenonderregenkappenverliepgoed.Tochookhierwaren
de weersomstandigheden gedurende de
oogst niet optimaal. Veel regen bemoeilijkte
hetplukken.Eenaantalrassengafeengoede
produktie en van rui was nauwelijks sprake.
Erwerdvroeginhetvoorjaar reedsgezomersnoeid entevens werd een aantal bespuitingenuitgevoerdtegenvruchtrotentegenvooralde bloedblaarluis die hardnekkig optrad in
eenaantalrassen.
Bijdenieuweaanplantvanrodeenwittebessenonderregenkappenkwamenveelgroene
wantsen voor. Bij een aantal rassen veroorzaaktedezewantsnogalwatzuigschadeaan
dejongebladerenenbelemmerdezodegroei
enigszins.MetUndeeniserdriemaaleenbespuiting uitgevoerd, maar de zo belangrijke
eerstebespuitingvondtelaatplaats.
Zwarte bessen,kruisbessen enjostabessen.
Deoogst vandezwarte bessenenjostabessenverliep bovenverwachting. Deoogst viel
juist ineen periode waarindeweersomstandigheden beter waren. De produkties waren
bijvrijwelallerassenbijzonder hoog.Erwerd
niet gespoten tegen meeldauw en ook niet
tegen de bessebladgalmug. De vatbaarheid
vaneenaantalrassenkonhierdoorgoedvastgesteldworden.Deeersteplukvielop18juni
bijderassenEarlySulphurenWeisseNeckarthal.
Eenaantalkruisbesserassen bleekvatbaarte
zijnvoormeeldauw,metnamevoormeeldauw
op de vruchten.Opmerkelijk was dat er veel
gebarsten vruchten voorkwamen, waarschijnlijk het gevolg van het droge, warme
voorjaar gevolgd doordenattekoude oogstmaanden juni en juli. Bespuitingen moesten
uitgevoerdwordentegenAmerikaanse-kruisbessen-meeldauw en een bestrijding tegen
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despanrupsendiezeerhardnekkigvoorkwamen.
Blauwebessen.
Deoogst vande blauwe bessen indetunnel
verliep vrij teleurstellend. De larven van de
Taxuskever hadden reeds inhet voorgaande
jaar voor flinke schade gezorgd. Planten die
nietaangetastwarengroeidenmaarmatigen
de luisdruk was erg hoog. Enkele bespuitingen met Hostaquick bleken noodzakelijk,
daar Savona-zeep geen enkel effect had.In
augustuswerdenaaltjesingezetomdetaxuslarventebestrijden.Opvallendwasdaterinde
daarop volgende periode geen planten meer
aangetast werden. Ter controle werd ruim
tweemaanden nadeinzetdatumvande aaltjes de potgrond onderzocht. Erwerden veel
larvengevonden,maardezewarenallegeïnfecteerd door aaltjes. Erwas sprakevaneen
goedebestrijding.
Bramen.
Evenalsderassenproefframboos indevollegrond werd ook de rassenproef braam in de
vollegrond afgesloten.Deoogst duurde kort.
Deeerste plukvielvroeg(30juli).Deprodukties van de meeste rassen waren goed. Tijdens de maand september was het weer zo
koud en nat dat verder oogsten geen enkele
zinhad,temeeromdatdekwaliteittewensen
overliet. Inhetvoorjaar zijndrie bespuitingen
tegen rode-vruchtziekte uitgevoerd met
spuitzwavel.Erwerdgeenaantastingvastgesteld.Welopvallendwasdevrijmatigegewasstandvaneenaantalrassen,metnamebijhet
rasSilvan,maarookThornless Evergreenen
HallThornlessvertoonden lichte gebreksverschijnselen.
Inalletunnelteeltenmaarookindevollegrond
vond er een goede bestuiving plaats, deels
door hommels(vooralopdezwartebessen!),
deels door bijen (frambozen). In de tunnels
metblauweenrodebessenwerden hommelvolkjesgeplaatst.Indetunnelmetframbozen
stondeenbijenkast.
Alle buiten- en binnenproeven werden beschermdmeteenanti-vogelnet.Degewasbescherming werd, voor zover dit mogelijk en
haalbaarwas,biologischaangepakt.Bespuitingen metchemischemiddelen bleekechter
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afentoenoodzakelijk.Indebinnen-enbuitenteeltbijrode/witte bessenwerdenferomoonvallen opgehangen tegen de besseglasvlinder. Er werden echter niet of nauwelijks
besseglasvlindersaangetroffen.
In de tunnelteelten werd gefertigeerd met
Kristalon meststof 18-18-18en met Albatros
meststoffenStart,StandaardenFinale.
Deaardbeiplanten intrayswerden nogvoorzienvaneentoedieningmetOsmocote.
Nieuw opgezette proeven:

Aardbei
Rassenproef doordragende aardbeien in
een beschermde teelt en buiten inde vollegrond.
Doel: nagaan wat de gebruikswaarde is van
een aantal doordragende selecties van het
CPRO-DLOinWageningenenvaneenaantal
buitenlandse doordragende of dag-neutrale
rassenenselecties.
Onkruidbestrijdingsproef.
Doel:vergelijkenvanchemischeenmechanische onkruidbestrijding met verschillende
grondbedekkingsmaterialen.
Landelijke rassenproef aardbei indevollegrond.
Doel: nagaan wat de gebruikswaarde is van
een aantal rassen en selecties van het
CPRO-DLOinWageningenenenkelebuitenlandse rassen in een normale vollegrondsteelt.

Rode Bes
Uitgebreide rassenproef rodeen witte
besintunnel.
Doel: nagaan welke vroegrijpende witte- en
rodebesserassen inaanmerking komen voor
vervroegingincontainersintunnels.
Resistentieproef rodeenwitte besinde
vollegrond.
Doel: onderzoek naar de gevoeligheid van
rode/witte bessen voor ziekten en plagen
(perc.5).

Framboos
Vermeerdering inVeensubstraat. (vervolg
op proef in 1993)
Doel: het ontwikkelen van een methode om
vanuit wortelstek ziektevrij plantmateriaal op
tekwekendatdirect bruikbaar isvoordevervroegdeen/ofverlateteelt.
Rassenproef ineenvervroegde teelt in
een plastictunnel.
Doel: nagaan wat de gebruikswaarde is van
een aantal vroegrijpende en middentijdsrijpenderassen,vanzoweleenjarige,alstweejarigeplanten.
Rassenproef ineenverlateteelt ineen
plastictunnel.
Doel: nagaan wat de gebruikswaarde is van
nieuweherfstframbozen.
Uitgebreide rassenproef onder regenkappen.
Doel: nagaan wat de gebruikswaarde is van
eenaantal nieuweframbozerassenenselecties
Beoordelingframbozen op gevoeligheid
vanziekten en plagen, (perc.5)
Doel: nagaan hoe gevoelig de verschillende

rassen zijn voor de voornaamste ziekten en
plagen.

ZwarteBes
Nieuwe rassenen selecties, (uitgebreid)
Doel: beproeving van nieuwe zwarte-besserassenen-selectiesinvergelijkingmetenkele
standaardrassen,(s.r.)
Beoordeling zwarte besop gevoeligheid
vanziekten en plagen, (perc.5)
Doel: nagaan hoe gevoelig de verschillende
rassen zijn voor de voornaamste ziekten en
plagen.

Braam
Uitgebreide rassenproef onder regenkappen
Doel: nagaan wat de gebruikswaarde is van
eenaantalveelbelovenderassen.
Beoordeling braam opgevoeligheid van
ziekten en plagen,(perc.5)
Doel: nagaan hoe gevoelig de verschillende
rassen zijn voor de voornaamste ziekten en
plagen.
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Afdeling Teelt en Economie
Sectie TeeltGrootFruit
Project 44:Onder- entussenstammen bijpit- en steenvruchten
S.J.WertheimenJ.M.T. Balkhoven-Baart
Appel
Nieuwe Onderstammen
UitlopenbomenopP22
In1993werdindeproeftuinenteWilhelminadorp en Zeewolde en op een bedrijf in ZuidLimburg een proef met zwakke appelonderstammen geplant (nr 044 93015). Hierin
worden drie bekende klonenvan M.9 (T337,
FI.56en RN29)vergelekenmetviernieuween
met P22enM.27(beidezowelinjeugdigeals
volwassenvorm).Ookdehoogtevanveredelen is in de proef betrokken. Elstar Elshof,
Queen Cox, Golden Delicious Reinders en
Crowngoldzijndeproefrassen.In1993bleken
eenaantalbomenvanallerassenop P22niet
uittelopen.Intotaaloveralleplaatsenwasdat
bij17van de178geplantebomenophetjeugdigetype het geval en bij 42van de 177geplanteopdevolwassen vorm.Devolwassen
vorm gaf dus meer problemen. De veredelingshoogte(5of15cm) had geeneffect.Hetis
niet bekend waaraan dit verschijnsel moet
wordentoegeschreven.Opmerkelijk was dat
de onderstam nog leefde toen het entras al
doodwas. Dit isduseenernstigtekort vanP
22. Bijdeoverigeonderstammen inde proef
warenergeenproblemen.
Pi-80
InWilhelminadorpwerdookin1993eenproef
geplant waarin de Duitse onderstam Pi-80
wordt vergeleken met M.9. Toetsrassen zijn
Elstar,QueenCox, GoldenDeliciousReinders
enJonagoldWilmuta.Deeerste indruk isdat
Pi-80sterkergroeitdanM.9.
Landelijkeproef0448901
Van de landelijke onderstammenproef van
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1989indetuinen vanWilhelminadorp, Horst
enZeewolde metJonagold enCox's Orange
Pippinalsrassenwerdeind1992hetboomvolume gemeten. Aan het eind van het vierde
groeijaarheeftdesnoeinogweiniginvloedop
de kroongrootte gehad; een goed moment
voor eenvolumemeting.Tabel3geeftde uitkomstenvandezemeting,samenmetenkele
andereresultaten,gemiddeldvoordedrietuinen en beide proefrassen voor de gemeenschappelijke onderstammen. De uitkomsten
van detuinenkondensamenwordenverwerkt
omdatergeenstorendeinteractieswaren.
Deonderstam B469 ontbrak bijJonagold in
ZeewoldeenHorst,maarmethetbeschikbare
cijfermateriaal kondendeontbrekendewaardenwordeningerekend.Ingroeikrachtwaser
éénafwijkendgedrag;inHorstgroeideJ9relatiefveelsterkerdanopbeideanderetuinen.
Tabel 3 laat zien dat er vier onderstammen
waren in het interessante groeikrachtgebied
tussen M.27 en M.9. In toenemende groeikracht waren dat P22,B146,B469 enP16.
Beide eerste verschilden onderling niet betrouwbaar vanelkaar.J9bleek gelijkwaardig
aanM.9 enB491 aanM.27. Dezeconclusies
overgroeikracht zijntamelijk sterk,omdat ze
berusten op de cijfers van drie verschillende
grondsoortenenvan tweerassen.Omdat M.9
opverschillendegrondenteveelgroeigeeft en
daarmee tot teveel arbeid leidt, maar M.27
wellicht te weinig groeikrachtig is, is het van
belang dat met onderstammen met eentussenliggendegroeikracht meerervaring wordt
opgedaan.
B 146 kan daarbij vergeten worden omdat
deze teveel jeugdkenmerken (wortelvelden,
wortelopslag)toonde.
In Wilhelminadorp kwamen ook nog O 3 en
KSC28vooreninHorst03enM.26.03bleek
in groeikracht gelijkwaardig aan M.9, maar
KSC 28 was veel sterker. M.26 gaf een veel
sterkeregroeidanM.9.

Tabel3. Resultaten appelonderstammenproef 044 8901 gemiddeld voor drie tuinen en twee
rassen.

Onderstam

M.27
B 491
P 22
B 146
B 469
P 16
J9
M.9

Boomvolume(m3)
n.j.1992

0,59a
0,66ab
0,74bc
0,76c
0,96d
1,11e
1,28f
1,29f

Vruchten/m3
Vruchtgewicht(g)
1990- 1993

477a
448ab
409bc
411c
376cd
355de
334e
329e

178a
186b
181a
189bc
192cd
193d
203e
202e

Getallenin1 kolomgevolgddoordezelfdeletter(s)verschillennietbetrouwbaar(P=0,05).
Intabel3isookdetotaleproduktieinvruchten
permboomvolume overdejaren 1990tot en
met 1993 weergegeven. Het blijkt dat de
vruchtbaarheid afnam naarmate de groeikracht sterker was. Mogelijk is dat ook de
redenvan degroeikrachtverschillen.InWilhelminadorpwasO3gelijkwaardigaanM.9,maar
KSC28duidelijk minder vruchtbaar. In Horst
bleek O3 ook gelijkwaardig aan M.9 en was
M.26 bij Cox's Orange Pippin niet betrouwbaarmindervruchtbaar danM.9, maarbijJonagoldwel. Uittabel3blijktverder,globaalgesproken, dat het vruchtgewicht toenam met
degroeikracht vandeonderstam.P22 bleek
totnutoeechternietbeterdanM.27 ondanks
wat meergroeikracht!Vande onderstammen
met een groeikracht tussen die van M.27 en
M.9, kwamen B469en P16ook wat vruchtgroottegoed naarvoren.Voor B146gold dit
ook,maardezevaltafom redenenvanjuveniliteit.InWilhelminadorp laghet vruchtgewicht
bijO3juist betrouwbaar onderdat bij M.9, in
Horst was het gelijk. KSC 28 gaf erg kleine
vruchten, gelijkwaardig aan M.27! Dat is opvallend voor zo'n sterke onderstam, die ook
iogzoweinigvruchtbaarwas. InHorstwashet
\/ruchtgewichtopM.26groterdan opM.9.
.andelijkeproef 0449101
Dat er nieuwe onderstammen zijn met een

groeikracht tussen M.27 enM.9, blijktook uit
een nieuwe landelijke proef met Elstar en
Queen Cox als proefrassen (tabel 4). Deze
proefligtindeproeftuinenteWilhelminadorp,
Numansdorp enGeldermalsen. Inbeideeerstetuinenkomenbeiderassenvoor,inGeldermalsenalleenElstar.
De stamomtrekkken zijn gerangschikt naar
oplopendegroeikrachtvoorElstarinWilhelminadorpenhetisduidelijkdatdevolgordeniet
opgaat voor de andere plaatsen en ook niet
voorCox. Erzijnduspertuinenrasverschillen
in groeikracht. Een algemene lijn zit er dus
(nog)niet in.WelzitMAC39inhetinteressante groeikrachtgebied tussen M.27 en M.9 bij
beiderasseneninalledrietuinen.P59,P60en
P 92toonden te veeljeugdkenmerken,zoals
wortelopslag en wortelvelden. P 2 en P 81
daarentegenwarenvrijvandezejuveniliteitsproblemen.
Bij alle andere onderstammen was er geen
wortelopslag en waren er nauwelijks wortelvelden.Indemeestegevallenwarendeappels
op M.27 gemiddeld over 1992 en 1993 het
kleinst (alleen Elstar inNumansdorp niet).Dit
biedthoopvooreen onderstamvanongeveer
gelijkegroeikrachtalsM.27zonderdeproblemen van devruchtgrootte.Deproefisnog jong
dusdefinitieveuitsprakenzijnnietmogelijk.
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M.9-klonen
Op vijf proeftuinen werd voorjaar 1990 een
proef (044 9001) geplant met drie virusvrije
M.9-klonen(T337,FI.56enRN29).Elstarwas

overalhetproefrasenpertuinwasernogéén
ander ras.Tot nutoe blijkt FI.56 bij Elstar de
zwakstekloon(tabel5).Bijdeandererassenis
hetbeeldwisselend.

Tabel4.Stamomtrek(cm)winter1993/'94inproef0449101.
Onderstam

Elstar
Wi

Nu

Ge

Cox'sO.P.
Wi

Nu

AR10.2.5
M.27
P81
MAC39
P59
P92
M.9

9,0 a
9,5 a
9,8 a
11,3b
11,4b
11,5 bc
12,1 bc

9,2 bc
9,1 b
9,2 bc
10,1 c
8,0 a
9,0 ab
12,4 d

7,9ab
7,8ab
8,0 ab
9,3 c
7,3 a
8,5 bc
10,7 d

10,6 cd
8,2a
9,7b
10,9cde
9,7 b
10,1 c
11,5 def

9,4 cd
8,3 abc
8,7 bed
9,6de
7,6 a
8,0ab
11,7 gh

P2
V605-3
P60
Mark
C6
V605-1

12,3 bc
12,6 c
14,4 d
14,7 de
15,2 de
15,7 e

12,2 d
11,9 d
13,6 e
14,0 e
12,9 de
12,0 d

10,7 d
12,5f
13,0f
12,4 ef
12,0 e

12,0fgh
12,2fgh
12,6 ghi
12,9 hi
13,4 i
11,7 efg

10,9 fg
10,6 ef
11,0 fg
12,3 h
10,7 fg
10,6 ef

Getallenin1 kolomgevolgddoordezelfdeletter(s)verschillennietbetrouwbaar(P=0,05)

Tabel5.Stamomtrek (cm)winter 1993/'94 inproef 044 9001.

M.9

Wi

Ze

Elstar
Ge

Nu

Ho

T337
FI.56
RN29

15,7
14,7
16,6

17,0
15,1
15,8

13,9
11,5
11,9

13,6
11,2
12,5

16,3
15,2
17,7

Gloster

Jonagold

Alkmene

Cox's

Boskoop

13,4
13,7
14,8

13,0
11,4
13,0

10,8
10,7
9,9

T337
FI.56
RN29
22

9,7
8,3
9,4

16,1
14,8
16,1

OpFI.56warendevruchteninenkelegevallen
kleinerdanopdeandereklonen.Indiegevallen was er echter wel sprake van duidelijk
meervruchtdrachtperm3boomvolume.Deze
zwakkere kloonzaldusnetalsbijandereerg
zwakkeonderstammentijdigengoedgedund
moetenworden.
Peer
Nieuwe onderstammen
VirusvrijeC.132
Inhet voorjaar van 1993werd met tweejarig
plantmateriaal een proef (044 9319) geplant
met de in Engeland geselecteerde KaukasischekweeonderstamC.132dieineerderonderzoekalszwakkerdanKweeMCnaarvoren

kwam(zieFruitteelt82(1992)44:12-13.).Inde
oude proef wasC.132vanonbekende virusstatus,indenieuwevirusvrij.Naééngroeijaar
bleek C.132 wéér zwakker te groeien dan
Kwee MC. De zwakkere groei in de eerste
proefberustteduswaarschijnlijknietalleenop
aanwezigheid vanvirus. Deook opgenomen
pereonderstam OHxF 40 groeide sterker
(tabel6)enlijktdusminderinteressant.OHxF
40enKweeMCwordenvanafbegin1993ook
elders op de tuin vergeleken bij Concorde,
Condo, Gieser Wildeman, Saint Rémy en
Triomphe de Vienne. Ook bij deze rassen
groeide OHxF 40 sterker dan Kwee MC; bij
GieserWildemanenSaint RémymettussenstamBeurréHardy.GeletophetmogelijkebelangvanC.132isin1994nogeenkleineproef

Tabel6.Stamomtrek (cm)eind 1993in proef 044 9319.
Onderstam

Conference

C.132
KweeMC
OHxF40

Doyenné duComice

8,4a
9,7b

8,6 a
9,8 b

10,6c

11,0c

Getallenin1 kolomgevolgddooreenverschillendeletterverschillenbetrouwbaar(P=0,05)
geplant(0449411)metConferenceenDoyennéduComiceopKweeMCenC.132.BijConferenceisook nogQR193-16aanwezig.Ook
nuweerwaren bijhettweejarige plantmateriaaldestammenopC.132wat dunnerdan op
KweeMC.
oolse KweeS3
nhetvoorjaarvan1990werdmetConference
Is proefras een proef geplant (nr044 9011),
netKweeMC,dePoolseKweeS3endeperenderstammenOHxF40enOHxF51(tabel7).
Jittabel 7blijkt dat S3zwakker groeide dan
<weeMC;een interessant gegeven. Het kan
:ijndatditkomtomdatervirusinS3aanwezig
Deonderstamisnietvirusgetoetst.DebladstandopS3wasmindergoedwatopvirusbe-

smettingzoukunnenduiden,maarookopeen
grotere gevoeligheid voor hoge pH. Beide
OHxF-nummers gaven duidelijk meer groei
danKweeMCenzijndusongeschiktvooronze
wijzevanfruittelen.Datisjammerwant beide
zijn resistent tegen bacterievuur en aftakelingsziekteenhaddeneengezondebladstand,
zelfs bij de hoge pH in Wilhelminadorp. Wel
waren de peren op de OHxF-nummers wat
kleinerdanopKweeMC.S3gafwatwortelopslagendatwasniethetgevalbijdeandereonderstammen.
TenslottetoondenbomenopS3eenvroegere
herfstverkleuringvandebladerendanbomen
opKweeMCendezeweervroegerdanbomen
op de OHxF-nummers. Misschien een teken
vanbeterevoorbereidingopdewintervanS3.
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Tabel 7. Resultaten pereonderstammenproef 0449011 met Conference.
Onderstam

Boomvolume(m3)
v.j.'93

StamKg/boom
omtrek(cm) totaal
v.j.'93
1991-'93

Vruchtgewicht (g)
1991-'93*

Vruchten/
m3 boomvolume
1991-'93

S3

0,31a
0,57b
1,06c
1,22d

10,2a
13,1b
18.5c
20.6d

192ab
204b
185a
186ab

302a
199 b
158b
164b

KweeMC
OHxF51
OHxF40

15,9
22,1
28,4
37,6

*gecorrigeerdvoorverschillen invruchten/m3boomvolume.Getallen in1kolomgevolgd door
dezelfdeletter(s)verschillennietbetrouwbaar(P=0,05)
FranseOH-onderstammen
Proef 044 9111 begint ook duidelijkheid te
verschaffen overdegroeikracht opgenomen
vandeonderstammen(tabel8).Indezeproef
zijn de proefrassen: Conference en Pierre
Corneille.intabel 8 aangeduid met C en PC.
Zoweldekweeonderstam BA29alsdepereonderstammenOHxF333uitdeVSenOH 11,
OH20enOH33uitFrankrijkgroeidensterker

danKweeMC.Destamomtrek,gemeteneind
1993,wijstdituit.Totnutoehaddenbomenop
Kwee MC de hoogste produktie, zowel per
boomalspercmstamomtrek. KweeMCwas
dus het vroegst vruchtbaar. Bij Conference
kwamendaarnaBA29enOH11nogredelijk
naar voren, maar gemiddeld over beide rassen was er geen verschil tussen alle nieuwe
onderstammen.

Tabel8. Resultaten pereonderstammenproef 044 9111.
Onderstam

KweeMC
BA29
OHxF333
OH20
OH 11
OH33

Stamomtrek (cm)
n.j. '93

Kg/boom
1992+ 1993

C

PC

C

PC

10.8a
13,5b
13,8b
14,5bc
14,6bc
15,4c

13.8a
15,6bc
14,8ab
14,1a
14,9ab
16,3c

13.9
9,2
7,7
5,3
10,2
2,3

21.1
13,0
8,1
6,0
13,8
8,9

Vruchten/cm stamomtrek
1992+1993
PC
5.6a
3,0b
2,8b
1,7c
3,1b
0,7d

5.9a
3,0b
2,0b
1,9b
2,0b
3,6b

Getallenin1 kolomgevolgddoordezelfdeletter(s)verschillennietbetrouwbaar(P=0,05)
RV139enQR 193-16
Inhetvoorjaar van 1991werdeenproef aangeplant (044 9112) waarin Kwee MC wordt
vergeleken met de Engelse kweeonderstam
QR913-16 ende Franse pereonderstam RV
139.Enkeleresultatenstaanintabel9,waaruit
blijkt dat RV 139 veel zwakker groeide dan
24

KweeMCenQR193-16evensterk.Degroei
opRV139wasechtertezwak;erisnauwelijks
eenboomvantemaken.Daarombleefookde
produktiesterk achter bijdieopdetweeandere onderstammmen. Dit gevoegd bij d'
zeer moeizame vermeerdering gepaarc
gaande met groteverliezen,maakt datdez«

Tabel9.Resultatenpereonderstammenproef 0449112.
Onderstam

Conference

RV139
QR193-16
KweeMC

5,8a
12,8b
13,1b

RV139
QR193-16
KweeMC

1,0
13,3
18,4

Doyenné
duComice
Stamomtrek(cm)najaar1993
5,3a
15,5b
16,1b
Kg/boom 1992+1993
1,3
8,2
12,2

Beurré
Hardy

Gieser
Wildeman

7,4a
17,1b

6,0a
12,2b

1,8
10,3

0,8
13,9

Getallenin1 kolomgevolgddoordezelfdeletter(s)verschillennietbetrouwbaar(P=0,05)
onderstam niet in aanmerking komt voor de
praktijk. QR 193-16 bleek wat minder vroeg
vruchtbaar dan Kwee MC,maar hetisnogte
vroeg voor een definitief oordeel. De vruchtgrootteopbeidekweetypenwastotnutoegeijkwaardig.

bleek. BijConference wasdegroeikracht op
deze beide nieuwe onderstammen zwakker
danopKweeMC,bijDoyennéduComicewas
ergeenverschilingroeikracht(tabel10).Voor
Conference isdeze uitkomst vanQR 193-16
integenspraak met devorige proef.Wat betreft Leskovacka kandezwakkere groei niet
dooraanwezigheidvanviruszijnveroorzaakt,
wantineenvirustoetsingdoordeNAKBbleek
Leskovackavirusvrij.
Tot nutoe werden in deze proef nog weinig
vruchtengeplukt.

.eskovackaenQR193-16
nproef0449211wordtKweeMCvergeleken
met de eerder genoemde Engelse Kwee QR
193-16 en het kweepeerras Leskovacka, dat
eerder in Wilhelminadorp goed winterhard

Tabel 10.Stamomtrek (cm) najaar 1993 in pereonderstammenproef 044 9211.
Onderstam

Conference

QR193-16
Leskovacka
KweeMC

7,1a
7,9a
11,0b

Doyenné duComice
10,6a
10,5a
11,1a

Getallenin1 kolomgevolgddoordezelfdeletter(s)verschillennietbetrouwbaar(P=0,05)
Pruim
erlenain
>eonderstammenproefvan1983metCzaren
/ictoriaalsproefrassen isvoor het laatst be-

schreveninhetJaarverslagvan1991(blz.3638).Deproef isblijvenstaanomnategaanof
nog uitgestelde onverenigbaarheid gaat optreden. Tot op heden zijn niet meer Victoriabomenafgestorvendaneerderhetgevalwas,
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maardebomenop Ferlenainzienerduidelijk
minder vitaal uitdan op beide andere onderstammen. Dit laatste is in mindere mate ook
het geval bij Czar. De produktie in 1993 van
Victoria op Ferlenain was duidelijk lager dan
op beide andere onderstammen (tabel 11).
Het isdus onzeker hoe Ferlenain zichverder
zalgedragen.Bij het beoordelen vande produktiecijfers moet bedacht worden dat een
zwakkereonderstameenkleinereboomgeeft
endatdaardoor deproduktie perboom lager
zalzijn.DetotaleproduktievanCzaroveralle
jarenheenlaatditvoorPixyenFerlenainzien.

BijVictoriageldt een lagere produktie alleen
voor Pixy. Ferlenaingafondanks de kleinere
boommeerproduktiedanSt.JulienA.Ferlenain gaf ook in 1992 en 1993 weer grotere
vruchten dan Pixy en ineenenkel geval ook
danSt.JulienA.Dituittezichookindemaatsortering.Hetpercentagekgdatbijdeeerste
plukgeoogstkonwordenwasbijbeiderassen
op Ferlenain hoger danop beideandereonderstammen. Bomen op Ferlenain toonden
eerder herfstverkleuring van het bladdan de
andereonderstammen.

Tabel 11.Resultaten pruimeonderstammenproef 044 8331.
Onderstam

Vruchten/boom

Gem. vruchtgewicht
(g)

Kg/boom

1992 1993 Totaal

1992 1993

St.JulienA
Pixy
Ferlenain

439
328
311

670
458
504

3144
2317
2407

14,3
9,6
9,5

St.JulienA
Pixy
Ferlenain

210
191
162

639
538
304

1871
1576
2142

10,5
9,3
10,0

Czar
22,9
14,7
15,3

Totaal

1992 1993 Gemiddeld

111,9
73,8
76,8

33
29
31

29
31
33

33
30
32

Victoria
94,8
29,8
73,5
22,8
14,3
109,1

50
49
62

47
43
47

51
49
53

Totalenengemiddeldeoverdejaren1984totenmet1993
Eruni
Inhetvoorjaarvan1991 werdeenkleineproef
aangeplant met de nieuwe Zweedse onderstam Eruni en als standaard St. Julien A. De
proefrassen zijn Opal en Bleue de Belgique.
Uitstatistischeanalysebleekdatbeiderassen
gelijk reageerden op de onderstam. Daarom
zijnintabel12degemiddeldegegevensvoor
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beiderassenvermeld.HetblijktdatErunigeen
groeiverzwakking gaf en niet vruchtbaarder
wasdanSt.JulienA.Welwarende vruchten
wat kleiner. Dit gevoegd bij de behoorlijke
wortelopslag die Eruni gaf, maakt dat Eruni
geenveelbelovendeonderstam is.Daaromis
beslotendeproeftebeëindigen.

Tabel 12.Resultaten pruimeonderstammenproef 0449131 gemiddeld voor Opal en Bleue
de Belgique.
Onderstam

Stamomtrek
(cm)
v.j. 1994

Boomvolume
(m3)
v.j. 1994

Vruchten/
boom m3 cm
1993 1993 1993

Vruchtgewicht
(g)
1993

St.JulienA
Eruni

21,8a
22,4a

2,99a
2,60a

188a 84a 8,8a
202a 87a 9,2a

42a
39b

Getallenin1 kolomgevolgddoordezelfdeletter(s)verschillennietbetrouwbaar(P=0,05)
Verschillende onderstammen
Inhetvoorjaar van1990werdproef0449031
geplant meteenaantalonderstammen omte
zienofereenbijzitmetduidelijkmindergroei-

krachtdanSt.JulienA.OpalenVictoriazijnde
proefrassen.Tabel 13toontdatPrunusblereanaeenduidelijkezwakkeregroeigafdanalle
andere onderstammen. Helaas was Prunus

Tabel13.Resultatenpruimeonderstammenproef 0449031bijVictoria.
Onderstam

St.JulienA
Prunusdasycarpa
Prunuscerasifera
'Hollywood'
Prunuscerasifera
'Myruni'
MariannaGF8/1
ReineClaudeINFEL
Isthara
Prunusblereana
Marianna2624

Stamomtrek
(cm)v.j.1994

Boomvolume Kg/boom Vruchtgewicht Vruchten/m3
(m3) v.j.1994
1992+1993 (g)1992+ 1993 1992+1993

24,7ab
25,3a

2,66a
2,97a

24,4
17,3

53a
51a

203abc
138a

26,4a

3,34a

22,0

48a

158ab

25,2a
26,0a
24,2ab
24,5ab
11,7c
22,7b

2,99a
3,18a
2,81a
2,84a
0,59b
2,28a

21,2
25,7
21,7
27,5
10,2
22,9

50a
48a
48a
51a
48a
50a

158ab
180abc
169abc
209bc
381d
225c

Getallenin1 kolomgevolgddoordezelfdeletter(s)verschillennietbetrouwbaar(P=0,05)
blereana alleen bij Victoria aanwezig en kan
dus niet gezegd worden of de verzwakking
ookvoorOpalopgaat. Deanderenieuweonderstammenzatenquagroeikrachtindebuurt
vanSt.JulienA,ookbijOpaldienietintabel13
isopgenomen. Devruchtbaarheid opPrunus
blereanawasgeziendeaantallenvruchtenper
m3boomvolume beterdanopdeoverigeonderstammen en het vruchtgewicht lag indezelfdeordevangrootte.Deveredelingsplaats

vanVictoria op Prunusblereana istot nutoe
normaal, dus geen abnormale zwelling. Wel
wasdebladstand in1992wat lichteropdeze
onderstam evenals op Marianna 2624. Vanwege het groeieffect van Prunusblereana is
besloten de proef voort tezetten. Erkanimmers altijd uitgestelde onverenigbaarheid
gaanoptreden.Ookdeaanwezigheidvande
onderstam Isthara die in Frankrijk goed voldoet,isredenomdedeproefnogaantehou27

den.Tabel 13laatziendat Ishtaraevensterk
groeide als St. Julien A, maar misschien
komen er andere voordelen. De Texaanse
Marianna2624 kwamook redelijk goed naar
voren.
Sleedoorn
In het voorjaar van 1992 werden 113 Opalbomengeplantelkopeenanderezaailingvan
Sleedoorn Prunus spinosa, zie Jaarverslag
1991,blz.39.1n1992en1993werdendeOpalbomeningedraggevolgd.Inbeidejarenwerd
perboom eenbloeicijfer gegevenenin1993
werdendevruchtenperboomgeteld.
Ook bladstand en wortelopslag werden gewaardeerd.Getrachtwordteencombinatiete
vinden vangezondezwakke groei,vroegintredende en goedblijvende vruchtdracht en
weinigwortelopslag.Hetisnogtevroegvoor
conclusies.
FerlenainenYusuraume
Inhetvoorjaar van1993werdeenproef aangelegd(0449332)waarinSt.JulienAzalwordenvergelekenmetdeeerdergenoemdeFerlenain en met de Japanse onderstam
Yusuraume.
Deproefrassenkomenooknogopeigenwortel voor maar deze hadden een andere herkomst en waren veel kleiner en zijn dus niet
vergelijkbaar. Ze dienen om nate gaan hoe
pruimerassenopeigenwortelgedijen.Bijhet
plantenwarendestammenvandebomenop
Ferlenain meestal ietsdikker danvan bomen
opSt.JulienA,terwijldestammenvanbomen
opYusuraumedunnerwaren.
Internationaleproef
Begin1994werdeenproef(0449432)geplant
metOpalenReineClaudeVertealsproefrassen. De laatste op verzoek van coördinator
Frankrijk;hetishetgemeenschappelijkerasin
de zes deelnemende landen (België, Denemarken, Engeland, Frankrijk, Nederland en
Noorwegen). Engeland heeft als tweede ras
Victoriagekozen,Frankrijkheeftgeentweede
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rasenverderisOpalhettweederas.
De onderstammen zijn St. Julien A als standaardenalsnieuwe:P8-13,Jaspi,Istharaen
Ferlenain;alleuitFrankrijk.InWilhelminadorp
is bij Opal toegevoegd de Russische W A - 1 ,
dieinRuslandalszwakkeonderstamgeldt.
Kers
Hetonderstammenonderzoek bijzoetekersis
kortgeleden in de vakpers beschreven (zie
Fruitteelt83(1993)39:12-15).
Tussenstammen
Appel
Indelandelijkeproefmetwinterhardetussenstammen (0448803) met Elstar en Jonagold
alstoetsrassen,valtdetussenstam Summerredalseenvandemeest interessanteop.De
groeikracht op deze tussenstam was zichtbaarzwakkerdanopanderemeergebruikelijketussenstammen,zoalsDubbeleZoeteAagt
enGolden Delicious,maarookdananderein
deproefaanwezige.
HetsnoeiwerkvandebomenopSummerredtussenstam vergde in Wilhelminadorp het
minstewerk(tabel14).Deredenvandezwakkeregroeiligtwaarschijnlijkindetussenstamdikte.DezewasbijSummerreddunnerdanbij
de meeste andere tussenstammen. Ook
Heyer 12,Ottawa 3en Paulared hadden een
vrijdunnetussenstam,maaralleenbijOttawa
3 leidde dat ook tot wat minder snoeiwerk.
Intabel14geeftdetussenstamdiktesbijbeide
rassenenvoorElstareenindrukvandesnoeihandelingenvandeproefteWilhelminadorp.
Peer
De Nederlands/Belgische proef met winterhardetussenstammen(0448912)isinhetvorigeJaarverslag vrij uitvoerig behandeld (blz.
39-40) enook indevakpers iser recent nog
aandacht aan besteed (Fruitteelt 83(1993)
50:23-25)ennaardezeoverzichtenwordtdus
verwezenvoornadereinformatie.

Tabel 14. Resultatentussenstammenproef0448803te Wilhelminadorp.
Tussenstam

Omtrektussenstam (cm) najaar '93

Knippen/boom*

Elstar

Jonagold

Elstar

Geen
DubbeleZoeteAagt
GoldenDelicious
Gloster
Summerred

21,2**
19,3
18,2
19,5
14,1

18,0**
17,0
16,6
17,3
13,9

96
70
98
111
32

Heyer12
Antonovka
Hibernal
Dolgo
Honeygold

15,1
20,5
17,2
19,0
17,9

14,3
18,0
16,9
16,2
15,4

80
104
87
85
76

YellowTransparent
Ottawa3
Haralson
Paulared

18,3
16,6
16,1
14,5

16,3
15,7
16,2
15,2

68
58
71
69

1

totaalvoordesnoeiinzomers1992en1993endewinter1992/93.
"*gemetenopdezelfdehoogteophetentras.

Project 52:Toetsing bijzondere
fruitgewassen
S.J.Wertheim,J.DijkstraenH. Kemp
Hazelaar (Corylussp.)- S.J.Wertheim
Hazelaarproef van 1981
Dein1981aangeplanteproefwerdeind1993
beëindigd. Erzijnindeloopvandejarenvier
rassen overgebleven (tabel 15). De andere
wareninverbandmetonvoldoendeproduktiviteitaleerdergerooid.DitzijnCosford,Louis
Berger, Pearson's Prolific en Ségorbe. Voor
Pearson's Prolific kwam daarbij de geringe
vrije val uit de hulzen en voor Ségorbe het
groteaandeel legenoten.Devierovergeblevenrassenwarenproduktieverof,ingevalvan
MerveilledeBollwiller,vangoedekwaliteiten
zijndaarom gehandhaafd.Tabel 15toont de
produktievangoedenotenoverdejaren,be-

paalddirect bijdeoogst. Deplantafstand bedroegindezeproef4,5x2,0m,duseendichtheidvan1111bomenperha.Omdeeconomischedrempelvan2tonversenotenper hate
halengemiddeld overdeproduktievejarenis
1,80kgperboomnodig.Drievandevierrassen
haaldendezenorm.Vandenegenjarenwaren
ertwee beurtjaren (1987,1990). Ditgoldvoor
allerassendusmoetdeoorzaakwaarschijnlijk
inhetweer gezocht worden.Gunslebert was
hetmeestproduktiefendaarmeehetmeestinteressanteras.Nadelenzijndatdekernenniet
optimaal ontvliezen ende kernen niet zo uniform zijn. Impératrice Eugénie en Lange
Spaansehaddenalsbezwarendatveelvruchtenindehulzenafvielenendekernennaroosterenslechtontvliesden.Intabel16zijnvande
vierrassenenkelegegevensvan1993samengevat. Gunslebert kenmerkte zich dus door
een hoog percentage vrije val van de noten,
eenredelijjkpercentagelozenoten,eentame-
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lijkgoed netto kernrendement (dit dient minstens 43 te zijn), een vrij hoog percentage

drogestofvandekerneneneensterkegroeikracht.

Tabel15.Kg/boomvangoedenoteninproef0528181.
Jaar

Gunslebert

Impératrice
Eugénie

Lange
Spaanse

Merveille
de Bollwiller

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

1,00
2,42
2,68
4,01
0,00
2,19
1,84
0,16
9,18
6,09
6,95

0,04
1,38
1,82
3,10
0,00
1,60
1,50
0,13
4,92
5,55
2,89

0,08
0,68
2,70
2,62
0,00
1,08
1,89
0,08
5,65
4,53
3,49

0,22
0,97
1,29
1,68
0,00
0,55
0,97
0,11
4,81
3,34
1,94

gem.

3,38

2,08

2,07

1,44

Tabel16.Resultaten1993hazelaarproef0528181.
Kenmerk

Gunslebert

Impératrice
Eugénie

Lange
Spaanse

Merveille
de Bollwiller

% - huls
% loos
Nootgewicht* (g)
Kerngewicht (g)
Kernrendement**
Noten/boom*
% droge stof kern
Ontvliescijfer#
Stamomtrek (cm)A
Boomvolume (m3)A

84
9
4,06
1,93
48
1704
91
5,3
56
24,4

35
8
2,44
1,52
63
1209
92
1,3
38
13,8

22
6
3,41
1,92
55
929
95
1,0
37
12,3

36
9
5,20
2,20
42
376
89
5,7
58
21,5

*vollenoten.**(gewichtkernen/gewichtvollenoten)x100.#naroosterenvolgensschaal:1 =niet
tot9=totaalontvliezenkernen. A najaar1993.
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Hazelaarproefvan1982
Enkele gegevens van 1993van de proef geplant in 1982 staan intabel 17. Indeze proef
waren aanvankelijk vijftien rassen aanwezig,
maartienzijnerinmiddelsgerooid,meestalals
gevolgvanonvoldoende produktie,somsgevoegd bijanderetekortkomingen. InalfabetischevolgordezijnditDaviana,Ennis,Fertilede
Coutard, Garibaldi, Istarski Dugi,Palaz, Rote
Zellernuß,Webb'sPrizeCob,WhiteFilberten
Witpit Lambertsnoot. De laatste drie rassen
bijvoorbeeld vielen slecht uit de huls en
Webb'sPrizeCobontvliesdeergslecht.Tombulintabel17wasooknietproduktiefmaaris
gehandhaafd alsstandaardras voor kwaliteit.
Devijf intabel 17genoemde rassen droegen
gemiddeld per jaar vanaf 1985, het eerste
draagjaar, 2,93 (Butler),2,90 (Gustav' Zeller),
2,64(LangTidligZeller),1,89Negret)en 0,52
(Tombul) kggoede noten per boom (versgewicht).Omdatdeplantafstand4,5x2,75mbedraagt,isdedichtheid807bomenperha.Voor
2 ton per ha moet de kg-produktie per struik
dus2,48kgzijn.Butler,Gustav'ZellerenLang
TidligZellervoldeden aandeze norm. Negret

niet,maarproduceerdevooraldelaatstejaren
goed.Bovendienwasdeproduktiebeterdan
hetaantalkgdoetvermoeden.Alsvoorbeeld;
in 1993 gaf Negret 1802 goede noten per
boomendatwas4,19kg,terwijlGustav'sZellermet 1146goede noten 5,41 kg per boom
gaf.BijTombulkanwordenopgemerktdatde
groeizozwakisdatgemakkelijk2000bomen
opeenhakunnenstaan,watdeproduktiviteit
per haverhoogd.Toch zou dan nog de produktiviteit van Tombul onvoldoende zijn. Uit
tabel 17komendesterkeenzwakke punten
vanderassennaarvoren.Butlerwasgoedin
vrijeval,produktieenkernrendenment,maar
slechtinontvliezenenuniformiteitvandekernen.Gustav'sZeilermaakteeenerggoedeindruk en hadals enige bezwaar eenwat laag
percentagevrijevalvannotenzonderhulzen.
Lang Tidlig Zeiler viel erg goed uit de huls,
maarverderwashetpercentagelooshoogen
het ontvliezen matig. Negret kwam positief
naar voren, maar de produktie moest wat
hoger zijn. Tombul bleef in produktie te ver
achterominteressanttezijn.

Tabel17.Resultaten1993hazelaarproef0528281.
Kenmerk
% - huls
% loos
Nootgewicht*(g)
Kerngewicht (g)
Kernrendement**
Noten/boom*
Kg/boom* % droge
stof kern
Ontvliescijfer#

Butler
84
19
5,34
2,76
52
1281
6,83
92
4,0

Gustav's Zeiler
52
13
4,73
2,14
45
1146
5,41
93
8,0

LangTidligZeiler
93
32
3,87
1,73
45
625
2,41
92
6,0

Negret

Tombul

77
8
2,35
1,10
46
1802
4,19
95
9,0

13
23
2,16
1,09
50
836
1,80
97
8,0

Legendazietabel16.
Hazelaarproefvan1983
De proef van 1983 begon pas te dragen in
1989.Degemiddeldekg-produktiesperboom
vangoedenoten(versgewicht)vanafdatjaar
totenmet1993zijn:4,40(Morell),2,10(Mortarella),3,08 (Romai)en 1,53(Tonda Romana).

Deplantafstandindezeproefbedraagt4,75x
2,42m;dedichtheidisdus870bomenperha.
Dedrempelproduktieperboomvoor2tonper
hagemiddeld vanaf heteerstedraagjaar bedraagtdaarmee2,30kg.
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Tabel 18.Resultaten 1993 hazelaarproef 052 8381.
Kenmerk

Morell

Mortarella

Tonda
Romana

Romai

% - huls
% loos
Nootgewicht*(g)
Kerngewicht (g)
Kernrendement**
Noten/boom*
Kg/boom*
% droge stof kern
Ontvliescijfer#

62
14
2,58
1,15
45
3136
8,22
92
6,7

67
54
3,70
1,85
50
561
2,08
94
7,3

45
15
3,35
1,70
51
738
2,46
94
5,0

62
15
4,35
1,90
44
958
4,15
90 .
7,5

Legendazietabel16.
MorellenRomaikwamendaardusbovenuit,
maar zoals gezegd de onproduktieve aanvangsperiode duurde veelte lang.Alleen als
MorellenRomaizogoedblijvendragenalsin
de laatste jaren zijn ze nog interessant. Vier
rassenzijnhetrestantvanzes.
EerderwerdenreedsLansingenJemstegaard
5gerooidomdatzetot1991 slechtblevendragen. Tabel 18 geeft enkele gegevens van
1993.Negatievepuntenin1993warenhetopvallendehogepercentagelegenotenbijMortarellaenhetmatigeontvliezenvanTondaRomana.

Dehazelaarproef van 1988
Demeesterassenindezeproefwerdeninhet
voorjaarvan1988geplant,maarTondaGentiledelle Langhe eenjaar eerder en Casina en
TombulGhiaghlipasin1990enGustav'sZeilerin1992.Debomengeplantin1987en1988
begonnen in1992voorheteersttedragenen
dedendatin1993weer.Intabel 19zijnalleen
gegevensvandierassengegevendiein1993
meerdan1 kgperstruikgaven.TondaGentile
delle Langhegaf in 1993nogslechts0,62 kg
perboomenNocchione0,78.TombulGhiaghligafalenkele(17perboom)noten.

Tabel 19.Resultaten 1993hazelaarproef 052 8881.
Kenmerk
% - huls
% loos
Nootgewicht* (g)
Kerngewicht (g)
Kernrendement**
Noten/boom*
Kg/boom*
% droge stof kern
Ontvliescijfer#
Legendazietabel16
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Tonda diGiffoni

Camponica

38
11
3,52
1,66
47
756
2,65
94
8,0

71
32
4,88
2,26
46
302
1,49
94
7,7

Pauetet
76
15
2,36
1,03
44
538
1,26
95
8,3

Walnoot(Juglansregia)- S.J. Wertheim
Rassenproefvan1981
Debomenvandein1981 aangeplanterassenvergelijking droegen in 1992 en 1993 weer
noten (tabel 20). Het meest produktieve ras
blijftnogsteedsBroadview.DaarnaastproduceerdeSolèzedelaatstejarenookgoed.FranquetteoponderstamJuglansnigrableefachterbijFranquetteoponderstamJuglansregia
endaaromisdeeerstecombinatieindewinter
1993/'94 gerooid. Broadview was de afgelopen jaren, met het Nederlandse ras Buccaneer,hetlaagstwatbetrefthetaandeelschaalgebrekkige noten. Dit is ook af te leiden uit
tabel20doortekijkennaardeverschillentussendetotale aantallen notenende aantallen
uiterlijkèninnerlijkgoedenoten.Totaan1992
werd aan monsters van afgevallen noten alleen een scheiding gemaakt tussen uiterlijk
goedenotenenschaalgebrekkigenoten.
In1993isaanmonstersook bepaald hoeveel

van de uiterlijk goede noten ook een goede
kernbezaten.Deaantallen'goede'notenvermeldintabel20van1992en1993zijndusniet
gelijkwaardig.Omaantegevendathetaantal
uiterlijkgoedenotennietgelijkisaanhetaantal uiterlijk èninnerlijkgoedenotenéénvoorbeeld. In 1993 gaf Broadview totaal 2366
noten boom,waarvan 2272 uiterlijk goed en
2117uiterlijkèninnerlijkgoed.
Opvallend was in 1993 het grote aandeel
schaalgebrekkige noten bij de verschillende
rassen, hoogstwaarschijnlijk een gevolg van
deslechtezomer.Omdat Broadviewookeen
gezonde bladstand heeft, isdit rasvoor aanplant aante bevelen. Detonnen per havoor
1993zijn berekendtegen 125 bomen per ha
en gelden voor noten die uiterlijk èn innerlijk
goed zijn. Broadview is een relatief zwakke
groeierduserkunnenperhanogwelwatmeer
bomenstaandan125,watdeha-produktiezal
verhogen.

Tabel20.Resultaten 1992en 1993vanwalnotenproef 052 8182.
Ras

Broadview
Buccaneer
Franquette/nigra
Franquette/regia
Parisienne
Solèze
Nr.26
Nr.139
Nr.1247

1992

1993

Goede*
noten/
boom

Totaal
noten/
boom

Goede**
noten/
boom

Kg/boom
goede**
noten

Ton/ha
goede**
noten

932
808
339
502
939
1141
278
498
560

2366
1072
997
1350
1586
2161
1526
1388
1657

2117
724
703
844
1044
1382
1180
885
1152

20,16
7,13
7,29
8,14
9,54
11,81
10,96
8,20
10,70

2,52
0,89
0,91
1,02
1,19
1,48
1,37
1,03
1,34

1

uiterlijkgoedenoten.**uiterlijkèninnerlijkgoedenoten

Rassenproevenvan1986en1988
Tabel 21 vat dezelfde gegevens samenvoor
derassenvergelijkinggeplantin1986en1988
alsvermeldintabel20.Derassenvandeproef
van 1986zijn indewinter 1993/'94 Chandler

enSunlandalsonvoldoendevroegproduktief
gerooid en van de proef van 1988 zijn dat
ChaseenHartley.Voorandererassenisdeze
beslissing nog uitgesteld. Pedro enTehama
komentot nutoealsredelijk vruchtbaar naar
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Tabel21. Resultaten1992en1993vanwalnotenproeven0528681en0528882.
Ras

Plantjaar

1992
Goede*
noten/
boom

1993
Totaal
noten/
boom

Goede**
noten/
boom

Kg/boom
goede**
noten

Ton/ha
goede**
noten

Adams10 1986
Chandler
Howard
Pedro
Sibisel39
Sunland

185
59
277
291
68
149

408
80
412
622
197
141

279
39
211
196
76
99

3,15
0,33
1,97
1,82
1,04
0,12

0,39
0,04
0,25
0,23
0,13
0,13

Chase
Hartley
Tehama

241
105
698

718
318
1618

326
197
873

3,25
2,13
6,85

0,41
0,27
0,86

1988

Legendazietabel20.
voren.Aangeplantwerdenin1993drieFranse
kruisingen (H91-10,H94-11en H94-12).afkomstigvanhetfruitteeltinstituutteBordeaux.

Inhet voorjaar van 1988iseen rassenproef
(052.WI.88.8.2) geplant met 14 kweerassen
op een plantafstand van4,75 x2,05 m.
Het plantmateriaal bestond uit eenjarige
oculaties op Kwee MC. Derassen worden
zowel beoordeeld op produktie envruchtkwaliteit alsop groeikracht. Alsvruchtdragend gewas kan kwee interessant zijn voor
afzet onder allochtonen en(debetere) restaurants.Als pereonderstam kaneen rasinteressant zijn indien hetwinterhard isen niet
sterk groeit.

duceerde maar matig en lijkt vatbaar voor
bacterievuur. Shams produceerde goed per
boom, maar matig pervolume. BijAgvambari, Bourgeault en Ludovic bleef het
vruchtgewicht (debetrouwbare verschillen
intabel 1zijn berekend zonder covariantie)
achter, mededoor degoede produktie.
Ekmekgaf eengoede produktie en grote
vruchten. Inmindere mategold dit ook voor
Rea's Mammoth,Vranjaen Ronda. Leskovacka produceerde veelaaneen kleine
boom, devruchten waren echter wel wat
kleiner. Demooiste vruchten gavenVranja,
Agvambari, Leskovacka, Ludovic en Ronda.
Ekmek rijptetamelijk vroeg(ongeveer eind
september).Champion enSerbian rijpten
laat (tweede helft oktober). Deandere rassenvielen hiertussen.

In1991waserdoor de nachtvorst tijdens de
bloeiperiode slechts eengeringe produktie.
In1992varieerde de produktie van 3,4
(Champion) tot 15,6 kg/boom (Agvambari).
In 1993was de produktie goedtot zeer
goed (tabel 1).Champion, Limon enPortugal bleven achter inproduktie. Isfahan pro-

Destamomtrek(tabel22)geefteenindrukvan
degroeikracht.Devirusstatusvanderassenis
nog onbekend. Agvambari, Ekmek, Rea's
Mammoth, Ronda en Shamszijn sterkgroeiende rassen. Leskovacka en Portugal zijn
zwaktotmatigsterk.Leskovackaisalsonderstaminbeproeving(044.WI.92.1.1)omdatdit

Kwee (Cydoniaoblonga)- H. Kemp
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rasweiniggevoelig wasvoor wintervorst (zie
Jaarverslag 1985: blz. 45-46). Ludovic is in
vermeerdering.Portugalzouinteressant kun-

nenzijngezienderustigegroei.Beiderassen
bleken in januari/februari 1985 wel vorstgevoeligtezijn.

Tabel 22.Groei en produktie van kweerassen op Kwee MC,geplant voorjaar 1988
(052.WI.88.8.2).
Ras

Agvambari
Bourgeault
Champion
Ekmek
Isfahan
Leskovacka
Limon
Ludovic
Portugal
Rea's Mammoth 1)
Ronda
Serbian
Shams
Vranja

Stamomtrek (cm)
najaar1993

27,3 a
22,0 d
22,0 d
26,9a
27,8a
21,5 d
26,0 abc
22,4 d
21,6 d
26,8ab
26,6 ab
23,2 cd
28,2 a
23,9 bed

Produktie
1991 -1993
(kg/m3)
34,4 abc
50,8a
9,4 e
31,1 bc
17,7ede
41,5 ab
12,2 de
29,9 bed
7,7 e
38,8 ab
25,5 bede
20,4 ede
16,7ede
38,7 ab

Gemiddeld
vruchtgewicht (g)
1991 -1993
136g
134g
218 de
315a
207ef
173f
280 b
125g
233ede
259 bc
262 bc
215 de
245 cd
238 ede

Getallen inéénkolomgevolgddoordezelfde letter(s)verschillen niet betrouwbaar (P=0,05).1)
Komtsterkovereenmet,ofisgelijkaan,Matador.

Een nieuwe proef met acht rassen op Kwee
MCisgeplantin1993.Deplantafstandis3,5x
2,5m.Ookderassenindezeproefzullenbeoordeeldwordenopgroeikracht,produktieen
vruchtkwaliteit.
Actinidia-soorten -J.Dijkstra
Siberischekruisbes(Actinidiaarguta)
Destruikenopperceel22werdenindewinter
van1992/'93nietofnauwelijksgesnoeid.Gelukkigwasergeenschadedoornachtvorsten
werdin1993eengoedeproduktiebehaald.
Deinmiddelselfjaaroudeplantenvanhetras
Ananasnaya gaven een hoge produktie, n.l.
ruim11kgeerstekwaliteit perstruik.Hetper-

centagetweedekwaliteitwasmet7%slechts
laag. Het gemiddeld vruchtgewicht van de
eerstekwaliteitwasmet10,7gopnieuwgoed.
Door de vroege ontwikkeling in het voorjaar
was ook het oogsttijdstip in 1993 extreem
vroeg. De meeste vruchten werden al op 8
september geplukt, terwijl de oogstperiode
normaaleindseptember- beginoktobervalt.
Mandjoerijsekruisbes(Actinidiakolomikta)
Denaar perceel 6overgebrachtejonge struikengroeidenheteerstejaarredelijkgoed.Als
er geen nachtvorstschade optreedt, mag in
1994 een kleine eerste oogst verwacht worden.
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Project54:Teeltonderzoekvruchtboomkwekerij
S.J.WertheimenJ.M.deGroene
Typen plantmateriaal
Inhetvoorjaarvan1990werdmetCox'sOrange Pippin en Elstar op M.9een proef aangeplant(0549005),waarinvijftypenplantmateriaal, opgekweekt op één kwekerij, werden
vergeleken.Hetbetrof eenjarige handveredelingen, eenjarige oculaties verkregen na uitplanten vanonderstammen met slapend oog
en knipbomen ( dus tweejarige bomen met
éénjarige kroon)ontstaan naterugsnoeien op
30, 50of 70cm naheteerste groeijaar op de
kwekerij.Vijftigcmisgangbaar,maardevraag

was of de boom mogelijk wat minder forsteruggeknipt moetworden(70cm).Alsextreme
behandelingwerdooknogterugknippenop30
cm opgenomen. Na drie groeijaren in de
boomgaardbleekdatalleendehandveredelingenwat achterbleven inproduktie perboom.
Per m3 boomvolume waren de knipbomen
beter dan de eenjarige bomen. De hogere
vruchtdracht perm3boomvolume bijdeknipbomen leidde tot wat kleinere vruchten. In
groeikracht waren de verschillen klein (tabel
23).
Deproeftoondeaandatverschillendplantmateriaaleenzelfderesultaat kangeven,metuitzonderingvaneenjarigehandveredelingen.De
inkniphoogte voor de knipboom luistert kennelijknietzonauw.

Tabel23.Resultaten plantmateriaalproef 0549005 gemiddeld Elstar enCox's OrangePippin.
Plantmateriaal

Boomvolume (m3)

Kg/boom
totaal

Vruchtgewicht (g)

v.j.'93

1990 - 1992

Handveredeling
Slapendoog

Eenjarige bomen
0,69a
22,2a
0,63a
24,7b

181a
178a

Knipboom30cm
Knipboom50cm
Knipboom70cm

Tweejarigebomenmeteenjarige
0,61a
24,1b
0,55a
25,8b
0,61a
24,3b

Vruchten/m3
boomvolume

kronen
171b
169b
168b

208a
241ab
260abc
307c
275bc

Getallenin1 kolomgevolgddoordezelfdeletter(s)verschillennietbetrouwbaar(P=0,05)
Niet inknippentweejarig plantmateriaal
Het is gangbaar om voor het verkrijgen van
eenknipboomeenhandveredelingteplanten
endienaééngroeiseizoeninteknippenop50
cmbovendegrond.Inhetvolgendejaarmag
alleen de bovenste knop uitlopen en deze
vormt daneenkrachtigeverticalescheut met
vaak veel 'te vroege' zijscheuten (veren). Dit
sterketerugsnoeien kandeboom mogelijk in
een te vegetatief maken, waardoor vroege
vruchtbaarheid geschaad zou kunnen wor36

den. Daaromwerdvoorjaar 1992ineenkwekerijeenaantalbomennaééngroeiseizoentot
50cm ingeknipt omeenknipboomte maken
eneenanderdeelwerdinhetgeheelnietingeknipt. Het proefras was Golden Delicious
'Smoothee' op M.9. Beide boomtypen werdenvoorjaar 1993inde proeftuin geplant op
3,25x0,77m.Tabel24geeftenkeleeersteuitkomsten.
Nietinknippengafmeerenwatkorterescheutendandiepinknippen.Bovendiengavenniet

Tabel24. Resultaten inknipproef 05493020 met

'Smoothee'.

Ingeknipt Scheuten/ Schot/
inkwekerij boom*
boom*(m)

Scheutlengte* Vruchten/ Kg/boom Vruchtge(cm)
boom
wicht (g)

50cm
niet

48a
41a

10,9a
16,6 b

5,17 a
6,69 b

12,3a
16,7 b

2,5
3,2

203 a
193 b

*inclusiefdekoptwijg.Getallenin1 kolomgevolgddoordezelfdeletterverschillennietbetrouwbaar(P=0,05)
ingeknipte bomen wat meer produktie. De
vraag rijstofdiepinknippenduswelnodigis.
Eendefinitief antwoord op dezevraag is nog
nietmogelijk.
Laat planten handveredelingen Elstar
Voor een opkweek van tweejarige bomen
waarbijdeharttaknaééngroeijaaropdekwekerijnietmeerwordtingeknipt,moetdezeniet
telangzijn.Isdeharttakwellangdanontstaat
hetzijhout te hoog boven de grond. Door de
handveredelingen die als uitgangsmateriaal
voordergelijketweejarigebomenwordengebruikt, later dan het gebruikelijke tijdstip in
maartte plantenzal de harttak waarschijnlijk
korterblijven.
In een proef op een praktijkbedrijf op zand-

grond werd daarom met handveredelingen
van Elstar op M.9 het planttijdstip half maart
vergeleken met half mei.Tevens werd nagegaanofeenseriebespuitingenmethetvertakkingsmiddel benzyladenine vertakking kan
bevorderen. Daartoe werd vanaf 50 cm gewashoogte acht keergespoten met400 mg/l
actievestof.Helaaswasdeaanslagophetbetreffendeperceelslecht;vrijveelhandveredelingenliepennietofslechtuit.
Tabel25laatditzienentevensdatlaatplanten
inderdaad leidde tot wat kortere bomen met
dunnerestammenenietsmindertevroegezijscheuten.BAremdedegroei.Geletopdeuitvalzaldeze proef worden beëindigd.Het lijkt
zinvoleendergelijkeproefteherhalen.

Tabel25. Resultaten planttijdproef 0549306 met Elstar.
Planttijd

BA

maart
mei

+
-

+

Boomlengte
(cm)*

Stamdoorsn.
(mm)

99
91
88
81

10
10
9
8

% Dode bomen
**
33
36
40
31

Veren/boom

0,5
0,3
0,0
0,2

vanveredeling,**van90bomenperbehandeling
Ouder plantmateriaal
Na het rooien van een boomgaard duurt het
enkelejarenvoordenieuweboomgaardweer
involleproduktieis.Hetleekzinvolomineen

proef na te gaan of het mogelijk is zodanig
plantmateriaalte makenenuitte planten dat
geen'gat' indeproduktievaneenstuk grond
ontstaat.
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Inéén kwekerij werd een-,twee- of driejarig
materiaalvanElstaropM.9opgekweekt.Voor
heteenjarigemateriaalwerdvanafhetuitplantenvanhandveredelingen inhetvoorjaar van
1989 de plantafstand 100x 35 cm gekozen.
Voordetweejarigeteeltwasdeafstandwaarop de handveredelingen werden gezet 125x
65cmenvoordedriejarigeteelt150x95cm.
Ermoestimmersrekeningworden gehouden
mettoename inboomgrootteopdekwekerij.
Perafstandwerdeninvierherhalingenvierrijtjes handveredelingen geplant, waarvan de
middelste de proefbomen zouden leveren.
Wanneerdebomenlangerdanéénjaarbleven
staan, werden ze inde kwekerij opgekweekt
alsslankespil.Omhetverplantenvantwee-of
driejarigebomenmogelijkteverbeteren,werd
eendeelvande bomenrondgestoken nahet
eersteennahettweedegroeijaar. Eenander
deelvandebomenwerdvanmeetaanineen
20-l-zak voor het tweejarig of een 40-l-zak
voorhetdriejarigmateriaalgeplant.Dezezakkenwaren inde grond verzakt enwaren van
waterdoorlatendworteldoekgemaaktenmet
degrondvandekwekerijgevuld.Vanalleobjectenwerden bomen inhettweedeof derde
groeijaar inde kwekerijwel of niet ontvrucht
kort na de bloei. Dit betrof slechts enkele
vruchten per boom in 1990engeen in 1991,
toen er geen zetting was door nachtvorst.
Debomenkwamendusopdrieverschillende
jaren (voorjaar 1990, 1991 en 1992) op de
proeftuinaanenwerdengeplantineengewardeblokkenproefineenenkelerijop3,48x1,40
m.
Naarmatedebomenouderwarenbijhetplanten, kregen ze één druppelaar meer en een
groter plantgat met potgrond.Tabel 26geeft
een overzicht van behandelingen en resultaten.DeLSD-waardenonderaantabel26laten
zienwelkebehandelingsverschillen betrouwbaarzijn.Eenjarigebomengavendehoogste
produktieendatwasopmerkelijkwanthetbetrofonvertaktehandveredelingen.
Gemiddeld over alle twee- en driejarige behandelingenwasereenbetrouwbaarverschil
in produktie ten gunste van de tweejarige
bomen(23tegen 17kg perboom). Dit kwam
nietdooreenverschilinboomvolume,wanter
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wasgeenbetrouwbaarverschiltengunstevan
de tweejarige bomen (0,63 tegen 0,66 m3).
Wel was de vruchtdracht aan tweejarige
bomen betrouwbaar beter (258 tegen 181
vruchten per m3).Gemiddeld over alletweeen driejarige behandelingen had rondsteken
geenbetrouwbaareffectophetboomvolume,
maar inzakken wel. De boomvolumes waren
voor onbehandeld 0,74, rondsteken 0,67 en
inzakken0,52 m3.Ditmoetdanderedenzijn
voor de betrouwbaar lagere produktie nainzakken. De kg per boom waren in dezelfde
volgorde:22,21en17kg.
De wortelbehandelingen hadden geen betrouwbaareffectopaantallenvruchtenperm3
boomvolume (212,215en233). Ontvruchten
indekwekerijhadgeenenkeleffect.Ditisverklaarbaaruitdezeergeringedunningdiewerd
uitgevoerd.
Rooien,vervoerenenplantenvandetwee-en
driejarige bomen werd lastiger naarmate de
bomen groter waren. Debomen ledenteveel
door breuk van kortlot en hetverplanten van
dedriejarigebomenkostteteveelarbeid. In
dezeproefbleekhetdusnietmogelijkomhogereproduktie indeaanvangsjarente krijgen
doorgebruikvanbomenouderdanéénjaar.
Driejarig plantmateriaal incontainer
In het voorjaar van 1990werd een proef geplant (054 9006) met driejarige containerbomenvanGoldenDelicious'Smoothee'opM.9.
Debomenwarenin1987en1988opdeProeftuin voor de Boomkwekerij te Horst opgekweektinzwartecontainersvan101enin1989
incontainers van 40 I. In 1989werd daar de
helftvandebomenontbloemd,deanderehelft
niet. Van deze bomen was de produktie 44
vruchten per boom (8,1 kg). Inde winter van
1989/'90werdenbeideboomtypen inWilhelminadorpgeplantop3,50x1,25m.Debomen
werden vanaf het eerste jaar gefertigeerd.
Tabel27geeftdeproduktiesvandeeerstedrie
jaar,wantdeproefwerdvoorjaar 1993beëindigd. Dankzijdeproduktieindekwekerijvan
8,1 kgperboomwasdetotale produktie van
deze bomen hoger dan van bomen die inde
opkweekfase nietdroegen.Deproduktievan
de bomen die in de container werden ontbloemd was inde boomgaard echter steeds
wat hoger. Over de periode 1990-1992 was

Tabel26.Resultatenplantmateriaalproef 0549004metElstar.
Vruchten VruchtLeef- Wortel Ontvruch- Plantgat Druppelaars/ Boom- Kg/
behan- ten
tijd
boom
volume boom ten/m3
gew.{g)
(1)
deling
(m3)
v.J.1994
1992t/m 1993

1j-

-

-

15

1

0,79

33

277

165

2j.

_
rondst
rondst
20-l-z
20-l-z

_
+
-

20
20
20
20
20
20

2
2
2
2
2
2

0,68
0,78
0,63
0,66
0,46
0,55

25
26
24
25
21
20

255
234
249
257
297
259

164
161
163
161
162
159

_
rondst
rondst
40-l-z
40-l-z

_
+
-

40
40
40
40
40
40

3
3
3
3
3
3

0,72
0,75
0,68
0,73
0,56
0,52

19
20
19
17
14
15

180
178
191
162
174
201

149
153
159
156
155
163

3j.

+
-

+

+
-

+

LSD*

0,19

4
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' BehandelingsverschillengroterdandeLSD-waardezijnbetrouwbaar(P=0,05)
Tabel27.Kg/boom'Smoothee'inproef0549006.
Vruchtdracht in1989in
opkweekfase
+

1989

1990

1991

1992

Totaal

8,1

12,5
10,7

15,3
14,3

17,3
16,5

45,1
49,6

hetaantalvruchtenperboom(267tegen235)
betrouwbaarhoger.Perm3boomvolumewas
ergeenbetrouwbaarverschil(568tegen538).
Debomenlekenietsvitaler;destammenhadden voorjaar 1993 wat meer omvang (12,3
tegen11,5cm),maarditverschilwasnietbetrouwbaar. De appels van beide objecten
warenelkjaargoedaandemaat.
Deproeflaatziendatouderecontainerbomen
vanaf het plantjaar afgoed kunnen produceren.Toestaan vandracht inde opkweekfase
heeft alleen zin wanneer men de vruchten

daarvanzelfplukt,andersishetbeter bomen
teplantendienognietgedragenhebben.
Plantmateriaal uitcontainer of volle
grond
Inhetvoorjaarvan1986werdenhandveredelingenvanElstaropM.9geplantin8-l-containersofindevollegrondmaardanwelin8Ivan
dezelfde potgrond. Veldjes containerbomen
wisselden afmetveldjesbomen indegrond.
Alle bomen werden gefertigeerd. Eind juni
werdopallebomeneenbespuitinguitgevoerd
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met hetvertakkingsmiddel Promalin (25ml/l)
plus0,1%Citowettalsuitvloeier.Indewinter
van 1986/'87werd de harttak vande bomen
wel (op85cm)of niet ingeknipt omtezienof
dat invloed zou hebben op het gedrag later.
Op28augustusvanhettweedegroeijaarinde
kwekerijwerddehelftvanallebomengespotenmet0,20%Alar85.Deanderehelftvande
bomenbleefonbehandeld.Hetdoelvandeze
lateremstofbehandeling wasdebloemknopvorming te bevorderen enzode produktie in
hetplantjaar.Debomenvandeachtbehande-

lingen werden in het voorjaar van 1988 in de
proeftuin geplant in een enkele rij op 3,25 x
1,25m.Debomenwerdentotvoorjaar 1993in
gedraggevolgd.Tabel6geeftdebelangrijkste
uitkomsten.Omdat ergeeninteracties waren
tussendedriebehandelingenzijnintabel6de
effecten van de drie behandelingen steeds
samen genomen.Bomen uitcontainer groeiden minder dan die uit vollegrond;destammen waren ook al bij het planten dunner. Inknippen nochAlarhaddeneffect opdegroei,
alwas hetvolume nainknippen navijf groei-

Tabel28.Resultatenplantmateriaalproef05488012metElstar.
Behandeling*
con- in- Alar
kniptaipen
ner

Stamomtrek
(cm)

Boomvolume
(m3)

Kg/
Vruchten/
boom
m3boom- cm stamvolume
omtrek

v.j. 1993

+
+
+

Vruchtgewicht
(g)

1988t/m 1993

19,5a
17,1b

0,73a
0,52b

50,1a
44,1b

439a
582b

15,6a
16,1a

170a
160b

18,2a
18,5a

0,59a
0,66b

46,0a
48,2a

519a
502a

15,6a
16,1a

166a
164a

18,6a
18,1a

0,62a
0,62a

46,5a
47,7a

508a
513a

15,4a
16,3a

166a
165a

*inopkweek.Getallenin1kolompertabeldeelgevolgddoordezelfdeletterverschillennietbetrouwbaar(P=0,05)
jarenietsgroter.Deproduktieperboomwerd
alleendooropkweekincontainersbenadeeld,
de andere behandelingen hadden geen effect. Alar leidde in het plantjaar ook niet tot
meer bloemen. Per m3 boomvolume gaven
containerbomen meerappels,watdeverklaring isvoor de kleinerevruchtgrootte. Ook in
dezeaspectenhaddenbeideandereingrepen
geenna-effect.
Deverklaring van het nadelige effect van de
opkweek in de container moet wel gezocht
wordenindemoeitediehetwortelstelselheeft
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de potkluit te verlaten. Het wortelstelsel van
containerbomen blijftduscompacter dandat
vanbomendieindegrondzijnopgekweekt.
Verbeteren bekleding zijhout
In1990werden ineen kwekerij bij groeiende
oculaties vanJonagold op M.9van een deel
vandebomendeverenwel ingeknipt envan
eenander deel niet. Het inknippen gebeurde
halfjuliof half augustus.Verenlanger dan50
cmwerdengehalveerd,vankorterewerdeen
derdeweggenomen.Hetdoelwasnategaan
ofzulkinknippentotknopvormingopdebasa-

letakgedeelten kanleidenenzotoekomstige
verkalingkanvoorkomen.
Debomenwerdenvoorjaar 1991indeboomgaard geplant. In het Jaarverslag 1991 (blz.
51-52) zijn enkele eerste gegevens vermeld.
Tabel 29 vat de resultaten tot en met 1993
samen.Vooral inknippen van de veren injuli

gafeenwathogereproduktie.Ditkwamwaarschijnlijkdoorhetuitlopenvanknoppenopde
veren die als gevolg van het inknippen in de
kwekerijoptrad.Dezebehandeling gaf zichtbaar meer bekleding van het zijhout. Overigenshoudthergroeirisico'sin,inverbandmet
onvoldoende afrijpen van dergelijk laat gevormdhout.

Tabel29.Resultaten inknipproef 0549106 metJonagold.
Behandeling
veren

Kg/boom

Vruchtgew.(g)

Vruchten/m3

1991t/m 1993
Onbehandeld
Inknippen juli
Inknippen aug

25,7a
30,2 b
26,6a

228 a
229a
224a

Boomvolume (m3)
v.j. 1994

204a
245a
233a

0,65 a
0,65 a
0,54 a

Getallenin1 kolomgevolgddoordezelfdeletter(s)verschillenbetrouwbaar(P=0,05)
Ineensoortgelijkeproefeenjaarlater,werden
opeenkwekerijdeverenvanvierrassenwelof
nietingeknipt.Detijdstippenwarennuhalfaugustusenhalfseptember,omdathalfjuliinde
vorigeproeftot hergroei leidde.Nuleidde inknippen van veren in augustus tot hergroei.
Kennelijkisdereactieperjaarverschillend.De
bomenwerden inhetvoorjaar van 1992inde
proeftuinuitgeplantop2,20x0,60tot0,80m.
Debedoelingwasnategaanofingekniptmateriaalgeschiktzoukunnenzijnvooropkweek
van een minispil. Na het planten werden elk
vandedriebehandelingen opgesplitst innog
eenstweesnoeibehandelingen.Vaneenaantal bomenvanelke behandeling bleef het zijhoutongesnoeidnaplantenenvaneenaantal
werdinmeihetzijhoutwelingeknipt.
lijbomendieopdekwekerijnietwareningenipt, gebeurde dat op ongeveer dezelfde
ilaatsalsindekwekerijwasgebeurd.Waren
ie bomenwelalinde kwekerij ingeknipt dan
werd in de boomgaard een stukje onder de
<nipvandekwekerijgesnoeid.In1992gafincnippen inde kwekerij geen produktieverlies
erboom,ondanksdeveelkortereveerlenge.

Inknippennâhetplantenvanbomendieinde
kwekerij niet waren ingeknipt leidde wel tot
minderkgperboom.Ditwasbijdrievandevier
rassenhetgeval.Bijhetvierderas(Cox)waser
geenproduktieomdaternauwelijksbloeiwas.
Zoalstabel8toontvoor1992en1993samen,
hadinknippenindekwekerijzonderverderinknippen na het planten geen invloed op de
produktieperboom bijElstar,CoxenGolden
Delicious.
BijJonagoldwasereenpositiefeffect.Inknippen nahet planten zonder dat inde kwekerij
was ingeknipt, bleef licht nadelig. Inknippen
nahet planten nadat aleerder inde kwekerij
was teruggeknipt, was ook meestal nadelig
voor de produktie. Kortom, inknippen in mei
vanveren was meestal nadelig voor de produktieendatgoldzowelvoornietalsvoorwèl
tevoreningeknipteveren.
Dank zij de hoge plantdichtheid werden in
dezeproefhogetonnagesoverdeeerstetwee
groeijaren bereikt, variërend van rond de 40
ton voor Cox tot bijna 90ton voor bepaalde
objecten bijJonagold. Deproef wordt voortgezet als een voorbeeld van een intensieve
teeltwijzemetenkelerijen.
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Tabel30.Kg pjerboom 1992 + 1993 ininknipproef 054 92010.
Inknippen
kwekerij

Zijhout
boomgaard

Elstar

Cox's
Orange Pippin

Golden
Delicious

Jonagold

niet
niet
aug
aug
sept
sept

niet
mei
niet
mei
niet
mei

8,6
8,3
8,2
7,8
9,2
7,1

6,7
6,1
6,6
5,7
6,3
6,1

7,4
5,8
7,5
7,0
7,3
7,0

10,8
10,4
13,1
11,5
13,4
11,7

Voormeerwerkindevruchtboomkwekerijwordtverwezennaarproject101(blz106).

Project PFW 73en74: Plantdichtheid, rangschikking en lichtbenutting inintensieve beplantingen
P.S.WagenmakersenM. Tazelaar
PlantsystemenproefJonagold,Fiesta en
Elstar (91.0.3)
In1991werd inZeewoldeen Wilhelminadorp
eenproef geplant metdrie rassen(Jonagold,
Fiesta en Elstar) op onderstam M.9 bij vier
plantdichtheden (zie tabel 31). Elke plantdichtheidisuitgevoerd bijtweerangschikkingen:deverhoudingafstandtussenenopderij
1,5:1 (2:1bij20.000bomenperha)en3:1.Bovendien worden bij de 3:1-systemen bomen
vergeleken die verticaal of onder een zekere
hoekwordenopgekweekt.Dehoekwordtkleiner bij een smaller pad. In Zeewolde zijn
bomen zowel in de grond als op ruggen geplant.
De hoogste produktie werd bereikt met de
hoogste plantdichtheid (tabel 31). Detoetreding van licht onderin de rijen liet echter te
wensen over bijdeze plantdichtheid.Deproduktievangoedgekleurdfruit(meerdaneenderde roodgeblost) bijJonagold was in 1993
gelijkoflagerdanbij10.000bomenperhaen
ongeveer gelijk aan dievan de objecten met
6000bomenperha.BijFiestalekendeobjectenmet 10.000bomenperhaalminderkwaliteitsfruit op te leveren dan met 6000 bomen
perha.BijElstar(Zeewolde)warendeproduktieverschillentot enmet 1992gering,maarin
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1993 nam de produktie duidelijk toe met de
plantdichtheid. De rangschikking had tot nu
toegeen invloedopde produktieof dekleur.
V-systemen leken iets minder produktief. De
teelt op ruggenzorgde in het algemeen voor
eenhogereproduktie.Bijdemeerrechthoekige systemen van Jonagold leek de rug van
weinigbetekenis.
Delichtopvang perplantsysteemisinWilhelminadorpmaandelijksgemetentussenmeien
september. Erwerdgemetenonderegaalbewolkte omstandigheden met meters die het
zichtbare licht registreren (400-700 nm).Van
13meitot 18juni namdelichtopvanggemiddeldtoevan59naar68 %. Half mei,tweetot
driewekennavollebloei,wasdusalbijna90%
vandeuiteindelijkelichtopvangbereikt.Vanaf
eindjuni namde lichtopvang niet verdertoe.
Dit beeld werd bevestigd door metingen aan
globale straling tussen 1 mei en 15 oktober.
Dezemetingenbetreffenzowelzichtbaar licht
alsnabij-infrarodestraling.Figuur 1illustreert
hetverloopvandoorvalvanglobalestralingop
de grond bij drie plantdichtheden. De kleine
verbeteringen inlichttoetredingbeginaugustus en half september waren te verklaren uit
achtereenvolgenszomersnoeienpluk.
Bijeenhogereplantdichtheidwerdmeerlicht
opgevangen. Gemiddeld over het hele seizoen nam de lichtopvang toe van 44 % bij
3.000 bomen per ha tot meer dan 70 % bij
10.000bomenperhaenzelfs85%bij20.00C
bomenperha(tabel32).

Tabel 31. Produktie inton/hatotaal enton/ha goedgekleurdfruit (meerdan33% rood)in
1993

Bm/ha

Ton/hagoedgekleurdfr

Ton/ha
Jo-W

Jo-Z

Fi

El

Jo-W

34
40
45
71
58
73
130
96
95
127
137
123

24
32
34
48
42
43
61
59
66
77
60
57

34
40
33
58
48
57
53
87
65
95
132
106

34
43
45
76
66
59
84
79
67
64
68
68

34
36
40
65
50
61
108
64
79
90
85
81

19
20
26
33
34
25
29
32
29
24
25
17

34
36
32
53
43
51
42
74
51
80
113
76

53

65
64

28

50

60

74
68
59
68
65

26

48

60
75
77
98
65

24

52
63
67
82
52

30
44
62
65

36
54
68
111

41
67
77
67

37
59
84
85

22
31
30
22

34
49
56
90

10.000

1,5:1

20.000

3:1
V
2:1
3:1
V

40
52
54
93
86
81
119
117
101
128
121
120

1,5:1

95

3:1

94

V

89

91
86
83
94
84

49
87
112
123

40
67
107
129

3.000

1,5:1

3:1
V
6.000

1,5:1

3:1
V

gem.
idemoprug
idemoprug

3.000
6.000
10.000
20.000

uit

Jo-Z

El

Fi

(Jo=Jonagold, Fi=Fiesta, EI=Elstar,W=Wilhelminadorp,Z=Zeewolde).
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Tabel32. Produktie 1991-1993en% lichtopvang (gemiddeld voor 13 mei, 18juni, 15julien
26aug. 1993,Wilhelminadorp).
Jo-W

Jo-Z

Fiesta

Elstar

Lichtopvang

73
76
82
134
129
130
219
188
169
243
256
204

43
52
62
87
89
79
129
127
132
175
151
139

48
53
48
80
65
82
77
127
86
121
163
139

45
44
47
63
57
57
75
71
76
85
84
84

81

102
89

67
97
64
128
66

50
76
97
141

45
59
74
84

10.000

1,5:1

20.000

3:1
V
2:1
3:1
V

72
78
85
139
136
123
185
17
180
237
221
209

1,5:1

158

167

3:1

156

162

V

149

146

108
169
105
183
103

78
133
184
222

77
131
192
234

52
85
129
155

3.000

1,5:1

3:1
V
6.000

1,5:1

3:1
V

gem.
idemoprug
idemoprug

3.000
6.000
10.000
20.000
Jo=Jonagold.

Een hogere lichtopvang kwam overeen met
eenhogereproduktie,maarbijmeerdan 70%
lichtopvang leek deroodkleuring ernstigbelemmerd bij Fiesta. Jonagold verdroeg iets
meerschaduwdanFiesta.Bijditraskwamde
roodkleuring indeproblemenbijmeerdan80
%lichtopvang.Erwarenzeergeringeverschilleninlichtopvangtussenderangschikkingen,
watookzichtbaarwasindeproduktie.De3:1verbanden vingen gemiddeld over het hele
seizoen 64 % licht op, de schuingeplante
bomen66%.ende1,5:1-verbanden67%.
Bijdelaagsteplantdichtheidwas dezijwaartse
belichtingbijbeiderangschikkingen praktisch
gelijk. Deze dichtheden waren nog niet volgroeid.Zowel inhetpadalsinderijwasvoldoendelicht.Bij6000en 10.000bomenperha
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wasdehorizontaleverdelingvanlichtietsgelijkmatigerinde1,5:1-systemendaninde3:1systemen (figuur 2). Eengelijkmatige verdeling isinprincipe gunstig voor de produktie,
mits er voldoende licht beschikbaar is. Bij
6000 bomen per hawasdat wel hetgeval,
maar bij 10.000 bomen perhaniet meer.Bij
20.000 bomen per hawasde lichtverdeling
zeeruniformbijbeiderangschikkingen(2:1en
3:1),maarwashettotaleniveauvanbelichting
onvoldoende. Erwasweinig meerte merken
van de invloed vaneenlooppad. De paden
waren respectievelijk 1 men 1,25 m breed,
waarschijnlijktesmalvoordezebomen(ongeveer2,25 mhoog).Hetlichttekort verminderde de hoeveelheid goed gekleurd fruit aanzienlijk.
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Figuur 1.Opvangvanglobalestralinggedurendehetseizoenbijdrieplantdichtheden.
%licht opdegrond

%licht opdegrond

0
0

25

50

75

100

25

50

75

100

afstand (%)van midden rij (Fiesta) - m.rij (Jonagold)

afstand (%) vanmidden rij (Fiesta) -m.rij (Jonagold)

Figuur2.Lichtverdelingopdegrondperplantdichtheidenrangschikking.Rechtelijn:1,5:1,onderbrokenlijn:3:1. Links:3.000en20.000bomenperha,rechts:6000en10.000bomenperha.
Het patroon van lichtopvang gedurende het
seizoenhingnauwsamenmetdebladontwikkeling(tabel33).Hetbladoppervlak perboom
werd maandelijks gemeten aan alle veldjes
van6000 bomen per ha(1,5:1, 3:1 enV).Per
veldjewerdvaneenboomelk25ebladgeplukt
en gemeten. Injuni bleek het bladoppervlak

perboombijJonagoldmet65%tezijntoegenomentenopzichtevanmei.BijFiestawasdit
45 %. Inwerkelijkheid was de toename nog
ietsgroter,omdatop20juninogeenlichtezomersnoeiwasuitgevoerd(gemiddeldwerden
drietotvierscheutenindekopweggenomen).
Tussen juni enjuli was er geen aantoonbare
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bladgroei. In september was er ruim 10 %
minderbladdaninjuli.Dezeafnamewerdverklaard uiteen lichtezomersnoei inde eerste
weekvanaugustus.Gemiddeldoverhethele
seizoenhaddenschuingeplante bomen min-

der blad dan de rechtopstaande. Datwas in
overeenstemming meteengemiddeldietslagere produktie. De 1,5:1-systemen hadden
nietbetrouwbaarmeerbladdande3:1-systemen.

Tabel33.Bladoppervlak perras(LAI)en % lichtopvang (gemiddeldvoor beiderassen)gedurendehetseizoen1993(6000bomenperha,gemiddeldvoor1,5:1,3:1 enV).

datum

LAI
Jonagold

LAI
Fiesta

datum

opvang

12mei
23juni
17juli
8 sept.

1,21a
2,00c
2,00c
1,71b

0,92a
1,33b
1,28b
1,05a

13mei
18juni
15juli
26aug.

51,4
62,1
61,3
60,3

1,5:1
3:1
V

2,14 b
1,62ab
1,42 b

1,63 b
1,56 b
1,12a

Getallenperkolomgevolgddoordezelfdeletterverschillennietbetrouwbaar(P=0,05)
Eriseenschattinggemaaktvandeverdeling
vanassimilatenover blad,vruchten en hout,
omteonderzoekenofhetplantsysteemende
plantdichtheidinvloedhebbenopdeefficiëntiewaarmeevruchtenwordengevormd.Hiertoe werden bladeren en vruchten van één
boom per veldje gedroogd en gewogen. De
toename aan bovengronds hout werd geschat op basis van gemeten lengte en dikte
vanstam,takkenenscheuten.Dewortelgroei
werdafgeleidvanhetgewichtaandebovengrondsedelenopbasisvaneerderonderzoek
aansnoeren enslankespillen inWilhelminadorp(zieJaarverslag1992,blz.46-51).
Hieruitbleekeengewichtsverhoudingondergronds:bovengrondsvan0,8:1.Deresultaten
staanvermeldintabel34.FiestaleekietsminderefficiëntdanJonagold,wantditrasinvesteerde gemiddeld 73 % in vruchten,tegenover81%bijJonagold.
Deinvloedvanrangschikkingwasgering.Ook
plantdichtheid leekgeeneffecttehebben op
deverdeling,met uitzondering van Fiesta bij
de hoogste dichtheid. Hier investeerde de
boom61%invruchten,terwijlditbijdelagere
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dichtheden 70 tot 80 % was. Bij Jonagold
werddezetendensnietwaargenomen.DitbevestigthetbeelddatFiestawellichtgevoeliger
isvoor tekort aan licht dan Jonagold.Overigenszijnde percentages vanassimilaten die
invruchtenwordenomgezet(meerdan70%)
erghoog,vergeleken met andereproefresultaten.Mogelijkisdehoeveelheidhoutindeze
proefonderschat.
Plantsystemen bijpeer
Over de proefresultaten met Conference in
enkele rijen, bedden enV-hagen bij peer op
vierlocaties isrecenteenpublicatieverschenen (Fruitteelt 83(1993)50:26-27). De proef
werdin1988geplant,maarleverdedeeerste
jarenweinigproduktie.Vanaf 1990-1991was
erproduktievanbetekenis. Hoge plantdichtheden (in het traject van 2000 naar 4000
bomen per ha) leverden meer produktie per
ha.Ditginggepaard meteenhogerelichtopvang. Gemiddeld over enkele rijen en volveldssystemennamdelichtopvanginWilhelminadorptoevan55%bij2000bomenperha
tot 67 % bij 4000 bomen per ha (gemiddeld

Tabel34.Verdelingvanassimilatenperjaar(%drogestof)perplantsysteemenperras(Wilhelminadorp,1993).
Vruchten

Blad

Hout

Bm/ha

Jonagold

Fiesta

Jonagold

Fiesta

Jonagold

Fiesta

3.000
6.000
10.000
20.000

13
12
14
15

17
14
18
27

81
81
81
81

75
77
77
61

6
7
5
3

8
9
5
12

gem.

14

19

81

73

5

9

voor1992en1993).Deproduktie(1990-1993)
steegvanruim120naar160tonperhabijgenoemdeplantdichtheden,gemiddeldvoorde
enkelerijenopdevierlocaties.Bijeenbepaaldedichtheidwashetonderscheidtussenenkelerijenenbeddenteverwaarlozen.Uitmetingen inWilhelminadorp bleek dat ondanks
een10% hogerelichtopvangdebedden niet
meerproduceerden danenkelerijen.Ditwas
te verklaren uit teveel beschaduwing in de

bedden.Figuur2toontdelichtverdelingineen
enkele rij en een volveldssysteem bij 4000
bomen per ha. Debelichting vanuit de looppaadjes in de bedden was voldoende bij de
laagste dichtheid, maar schoot te kort bij de
hoogste dichtheid. Indeenkele rijenwas de
zijwaartsebelichtingbeter(figuur3).Duidelijk
positief waren deV-hagen (Geldermalsenen
Zeewolde), die minimaal 10 % meer dan
rechtopstaandebomenproduceerden.

%lichtopdegrond

%lichtopdegrond

20
20

40

60

80

40

60

80

afstandvan boomtot boom (%)

afstandvanboomtot boom (%)

|Figuur3.Lichtverdelingopdegrondinenkelerijenvolveldssysteem bij2000(bovenstelijn)en 4000
(onderstelijn)bomenperha.Links:enkelerij,rechts:volvelds.Hoeveelheidlichtbovende
bomen isgesteldop100.Gemetenisvanrijtotrij.
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Lichtmetingen inde praktijk
Tussen 1991en 1993zijn lichtmetingen verricht op ongeveer 40fruitteeltbedrijven. Het
plantsysteemomvatte onder meer enkele
rijen, meerrijige bedden en intensievesnoeren. Deplantdichtheid liep uiteen van2000

tot ruim20.000 bomen per ha. Gemiddeld
over alle percelen namde lichtopvang vooral indeeerstejaren duidelijk toe pergroeijaar. Nahetvierdejaar was detoename betrekkelijk gering.Hetzelfde gold voor de
produktie per ha(tabel35).

Tabel35. Lichtopvang en produktie inpraktijkpercelen (1991-1993,ca.40 bedrijven,70
systemen).
Groeijaar

1
2
3
4+

Lichtopvang (%)

a
28
40
63
64

b
29
46
54
64

c
46
56
63
75

gem.

c
14
62
64
60

gem.

34
47
60
66

produktie(tonperha)

1
2
3
4+

a
4
19
42
44

b
6
34
26
34

8
38
44
46

a)2000-5000,b) 5000-10.000,c) meerdan 10.000bomen perha.
Lagere dichtheden produceerden minder en
vingen minder lichtopdanhogere(tabel35).
De produktie van de dichtheden 2000-5000
bomen per ha viel binnen de gemiddelde
waarden van praktijkbedrijven (zie KWIN
Fruitteelt). Dichtheden boven 10.000 bomen
per ha produceerden duidelijk meer. In het
tweedegroeijaarwerdhiergemiddeldalmeer
dan60tongeproduceerd,twee-tot driemaal
zoveelalsbedrijvenmetdichthedentot4500
bomen per ha. In het vierde jaar bereikten
dezebeplantingeneenlichtopvangvanmeer
dan 70 %, het niveau waarop de beplanting
lichttechnischvolgroeidis.Metgemiddeld50
tonperhavanaf hetvierdejaarwaseenproduktieniveaubereiktdatmet4500bomenper
hagemiddeld pasinhetzesdejaarwordtgerealiseerd. De hoge dichtheden produceerden met eenzelfde lichtopvang meer dan de
lagere.
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Debeplantingen met5000tot 10.000bomen
bleven naar verhouding achter in produktie.
Hoewel inhettweedejaarweleenhogeproduktiewerdbehaald,bleefdeproduktieinvolgendejarenopongeveer30tonsteken.Sommige percelen hadden misschien te weinig
groeiindeeerstejaren.Hetverschilinlichtopvangenproduktiewasvrijkleinmetdichthedenbeneden5000bomenperha.Gedeeltelijk
was dit toe te schrijven aan ongeschikt (te
zwak) plantmateriaalvoordegekozen plantdichtheid.Ookeensterkegroeiremmingkan
echtereenrolgespeeldhebben.
De variatie tussen bedrijven was groot. Het
ene bedrijf produceerde als het ware meer
met1 %lichtopvangdanhetandere.Devariatie was naast andere teeltfactoren (vochtvoorziening,bemesting,vitaliteit,invloedvan
vruchtdracht voorgaand jaar e.d.) toe te

schrijven aan verschillen in lichtverdeling.
Een uniforme verdeling en een goede zijwaartse belichting garandeerden een hoge
lichtbenutting.Enkelerijenhaddeninderegel
weleengoedezijwaartsebelichting,maarhet
niveau van lichtopvang was niet altijd hoog
genoeg. Bedden met lengtepaadjes konden
een hoge lichtopvang wel vaak combineren
metvoldoendezijwaartse belichting. Bijvrijwel alle plantsystemen leek meer dan 70 %
lichtopvang niet optimaal. Dit kon leiden tot
zeerlageofgeenproduktie.
Hetsysteemvanlichtmetenwerdin1993ook
doordeDLVgetestenkanindetoekomstmogelijkworden gebruikt bijdeadvisering over
plantsysteemengroeibeheersing.

Project 76:Toetsing groeiregulatoren
S.J.WertheimenJ.M.T.Balkhoven-Baart
Bijhetonderzoeknaargeschiktegroeiregulatoren ishet doel werkzame middelen te vinden die milieuvriendelijk zijn en kunnen dienen als alternatieven voor die gangbare
middelen,dienietpassenineengeïntegreerdeteeltwijze.
Groeiremming met karwijolie
In1992werdentwee proevengenomen met
een remstof op basis van karwijolie van de
firma Luxan te Eist. Deze plantaardige stof
zoumogelijkvegetativegroeikunnenverminderen. Vluchtige karwijolie onderdrukt de
spruitvorming van aardappelen in bewaarruimten. Deeersteproefwerdgenomen met
oculaties van Jonagold 'Crowngold' op M.9
gezetinaugustus 1991,dieindenavolgende
winterwarenopgerooiden3maart1992werdengezetincontainersvan81gevuldmetpotgrond enineen kasverder gekweekt.Vanaf
15cmoculatielengte(10april)werdéén,drie
ofzeskeergepotenmet0,10;0,30of0,90 %
vaneenformuleringvanhetmiddel,hierverderaangeduidalsK.Bijdriekeerspuitenwas
detussenruimte zesdagen,bijzeskeer drie
dagen. Geen van de negen behandelingen
verschilden ingroei(lengte,aantalbladeren,
bladoppervlak)vanongespotenoculaties.
Demetingenvondenplaatsop verschillende

momenten,delaatstemaalop25april.
In een tweede proef met eveneens 'Crowngold'opM.9in8-I-containerswerdbuitengewerkt. De planten werden voorgetrokken in
eenkaseneindmeinaarbuitengebracht.Op
23juniwerdéénkeergepoten met1,2,4of8
% van middel K; de oculaties warentoen 30
cm lang. Ineen tweede serie werd drie keer
gespoten;deeerstemaalookop23juniende
volgende keren met wekelijkse tussenruimten.Deconcentratieswarenverhoogdomdat
indeeersteproefgeeneffectmeetbaarwas.
Tabel36laatziendat1 %geengroeiremming
gafen2%alleeneenlichteremmingwanneer
drie keer werd gespoten. Bij 4 en 8 % was
sprakevanduidelijke remmingennadriebehandelingenmeerdannaéén.Helaasgingde
remming gepaard met ernstige bladverbranding;bij8%stiervenzelfsscheutoppenaf.Het
middel lijktdusnietgeschiktvoor praktijkgebruik.
Groeiremming met Lex 8989
In1993werdhetgroeiremmingsmiddelonder
code Lex8989beproefdopdriejarige bomen
vanCox'sOrange PippinenElstarop M.9 en
vierjarige bomenvanDoyennéduComiceop
Kwee MC. Omdat niet bekend was wat een
werkzame dosering zou kunnen zijn, werd
250,500,1000en2000 mg/lactievestof beproefd.Elkeconcentratiewerdéénkeergespoten. Bij Comice werd op bomen aan het
beginvanhetvijfdegroeijaargewerkt.Gespoten werd op 4 meitoen de langste scheuten
ongeveer15cmlangwaren.Tabel37geeftenkeleresultaten.Lex8989 remdesterkenwel
meernaarmatedeconcentratiehogerwas.Er
bleekeenbetrouwbaarkwadratischverband
metdeconcentratiewatbetreftaantalscheutenenhuntotalelengteperboomeneenlineairverbandmetdegemiddeldescheutlengte.
Deperenwerdenechterookkleinernaarmate
de concentratie hoger; er was ook hier een
kwadratisch verband. Dit effect was het gevolg van een lineaire stijging in het aantal
vruchten per 100bloemtrossendat nade rui
overbleef met toenemende dosering. De rui
namnamelijkookafmettoenemdedosering.
Helaasbleek inhetvoorjaar van 1994dat de
bloemknopvorming door het middel sterk
werdbenadeeldenwelmeernaarmatedege49

Tabel36.Resultatenremstofproef'Crowngold'076920244.
Behandeling

Scheutlengte (cm)
29juni
7juli

24juli

Schade
cijfer*

Onbehandeld
1 x 1% K
1 x2 % K
1 x4 % K
1 x8 % K

11,3a
8,9 b
10,5a
6,2 c
1,2d

23,3a
22,1a
23,2a
16,1c
2,5 e

51,7a
49,1a
49,5 a
42,4 b
26,2 c

1,2
2,0
2,5
5,4
8,3

3 x 1% K
3x 2 %K
3x 4 %K
3x 8 %K

10,9 a
8,8 b
6,3 c
2,0 d

22,8a
19,9 b
13,0d
2,2 e

49,8a
43,3 b
24,6c
12,2 d

1,8
2,5
4,9
8,0

Getallenin1kolomgevolgddoordezelfdeletter(s)verschillenbetrouwbaar (P=0,05).*=bladverbrandingvolgensschaal1 =geentot9=zeerveel.
Tabel37.Resultaten groeiremmingsproef 0769311 bijCornice.
Lex Scheuten/ Schot/
8989 boom
boom
mg/l
(m)
0
250
500
1000
2000

33,0a
27,6a
25,2 a
20,4a
22,4a

16,8a
17,1a
10,8ab
6,6 b
6,5 b

Scheutlengte
(cm)

Kg/
boom

Vruchten/
100bloemtrossen

Vruchtgewicht
(9)

Bloemtrossen/
boom 1994

51 ab
64a
42 bc
33 bc
28c

13a
18a
18a
17a
17a

50a
65 b
67ab
75 bc
88c

284a
262ab
238 abc
215 bc
204 c

346
55
26
1
0

Getallenin1 kolomgevolgddoordezelfdeletter(s)verschillennietbetrouwbaar(P=0,05)
bruikte concentratie hoger was. Het middel
gafgeenbladschade.
Bij appel werd op 10 mei gespoten bij een
scheutlengtevarirendvan5tot 15cm.BijCox
warenernog bloemenop heteenjarige hout.
Op24meiwaserbladschadetezien,vooralbij
Coxnagebruikvan1000en2000mg/l,bijElstarwaserminderschadeennoghetmeestna
gebruikvan2000mg/l.Hetopvallendstebeeld
washetomknikkenenbruinkleurenvande
50

scheuttopjes. Op 15 juni bleek naast groeiremmingookhergroeizichtbaar.Vooreenblijvend effect is eenmaal spuiten dus niet voldoende. Toch bleef nog een duidelijke
remming ook naéén keer spuiten meetbaar,
zelfsbijdelaagstedosering (tabel38).Deresultatenkondenookvoorbeiderassensamen
worden genomen. Het aantal scheuten nam
mettoenemendeconcentratieaf.Gaandevan
onbehandeld tot 2000 mg/l was het aantal
scheutenperboomalsvolgt:78a,60b,59b,

44cen23d.Ditgoldookvoordetotalegroei
inmperboom:37,6a,18,5b,16,6bc,10,8cd
en4,9dendegemiddeldescheutlengteincm
49a,31b,28bc,25cden21d.Devruchtgroei
werd ook duidelijk geremd. Gemiddeld over
beiderassenbedroeg hetgemiddeld vruchtgewichtindezelfdevolgorde:148(a),143(ab),
142(ab),132(b)en110(c)gram.Mogelijkisdit
effect deels direct, maar deels ook indirect
omdatookhetaantalvruchtenper100bloemtrossen(naderui)toenam.Hetaantalbloemknoppenperboomin1994wasbijElstarinde
volgorde van de behandelingen: 157, 175,
117, 103 en 105. Bij Cox was dit: 195, 145,

145,117en107.Alleenbijdehoogstedoseringeneenlicht nadeligeffectopdebloemknopvorming.Gelet opdebladschadeende remming van de vruchtgroei lijkt het middel
eenmalig toegepast in hoge concentraties
voor groeiremming van appel niet veel perspectieventebieden. Misschien dat met
éénoftweetoepassingenvandoseringtot250
mg/leenpraktischbruikbaarresultaatistebehalen.Naderonderzoekzalditmoetenuitwijzen.Bijpeerlijktéénbespuiting met250mg/l
Lex8989,geletop de bloemknopvorming,al
teriskantenzo'ntoepassing hadgeengroeiremmingtotgevolg.

Tabel38.Resultaten groeiremmingsproef 0769305 bijappel.
Lex
8989
mg/l

0
250
500
1000
2000

Elstar

Cox's O.P.
Scheuten/
boom

Schot/
boom
(m)

Scheutlengte
(cm)

Scheuten/
boom

Schot/
boom
(m)

Scheutlengte
(cm)

68,2 a
48,3 bc
55,0 ab
31,8 cd
20,2 d

38,7a
15,2 b
16,9 b
8,7 b
4,3 b

56a
31 b
31 b
26 b
21c

86,8a
71,5ab
62,4 ab
55,2 b
26,5c

36,6a
21,9 b
16,4 bc
12,9 cd
5,6d

42a
30 b
26 bc
23c
21c

Getallenin1 kolomgevolgddoordezelfdeletter(s)verschillennietbetrouwbaar(P=0,05)
Chemische dunning
Omdat het meest werkzame dunmiddel carbaryl niet past in de geïntegreerde plaagbestrijdingenhetmiddelAmidThinnietergwerkzaam is, wordt gezocht naar geschikte
alternatieven.
Op een fruitbedrijf werden op Elstar op M.9
een aantal nieuwe dunmiddelen met elkaar
vergeleken. Naast niet dunnen en handdunnenwaren alsstandaard 0,075 % Amid Thin
kortnavollebloeien0,15%vaneencarbarylmiddelbij12mmgemiddeldevruchtdoorsnedeaanwezig.Daarnaastwerd50,100en500
mg/lvanhetcytokinineBAen5,10en20mg/l
vanhetcytokinineCPPUtoegepast zowel bij
inde bloei als bij 12 mm vruchtdoorsnede.

Daarnaast werd noghetmiddelATS(5en10
g/l) indevollebloeionderzocht.Geenvande
behandelingen had dunning tot gevolg. Dit
gold ook voor de standaardmiddelen. BAen
CPPUtijdenseindebloeilekenjuisteerderde
zettingtehebbenverhoogd.Hetuitblijvenvan
eenduneffect van BAisin overeenstemming
methetresultaatvan1992bijElstar(zieJaarverslag 1992, blz.52). Kennelijk is Elstar een
bijzonder ras, want op andere rassen heeft
men in het buitenland wel resultaat met BA
toegepast op het carbaryltijdstip (zie Acta
Horticulturae 329 (1993):231-236). In een
tweede proef uitgevoerd op de proeftuin te
GeldermalsendoorA.Scholtens werd alleen
BAbeproefd.Dezelfdeconcentraties entijdstippenalsbovengenoemd,werdenook hier
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op Elstar onderzocht. Met 100 en 500 mg/l
werdbij12mmeendunningverkregengelijkwaardigaandedunningdoorcarbaryl.HetonderzoekmetBAwordtvoortgezet;het middel
heeftnoggeentoelatingvoor praktijkgebruik.
Daarnaast zullen een aantal andere milieuvriendelijke dunmiddelen in het onderzoek
wordenbetrokken.

Project PFW83:Snoeienboomvormen
J.M.T. Balkhoven-Baart
Wortelsnoei en ringen bij peer
In 1990 is een wortelsnoeiproef gestart bij
ConferenceenDoyennéduComiceop Kwee
MC.Hetdoelvandeproefwasnagaanofwortelsnoei en ringen bruikbare methoden voor
groeiremming zijn zonder inzet van chemischegroeiregulatoren.Wortelsnoeienringen

werdinmaart(boominrust)ofinjuni(nadejunirui) uitgevoerd vanaf het tweede groeijaar.
Wortelsnoeiwerdookgecombineerd methet
ringenvandestam.Meteenringmeswerden
tweehalveringengemaaktvaneencmbreed
aantwee kantenvande stam en5cm uitelkaar. Ringen gaf in twee proefjaren geen
groeiremming en daarom werd deze behandelinggestaakt.Heteffectvanwortelsnoeiviel
ineersteinstantietegen.Wortelsnoeiwerd in
de eerste jaren gedaan met een spade. Er
werd30cmvandestamentot30cmdiepgestoken. Blijkbaar werden erop deze wijze te
weinig wortels geraakt. In1993werdwortelsnoei met een schuin mes uitgevoerd onder
eenhoekvan20o,40cmdiepen30cmvande
stam,waarnawelgroeiremmingoptrad.
Indeonderstaandetabelstaande resultaten
weergegeven. Indeze proef werd geen CCC
gespoten.

Tabel39. Resultaten wortelsnoeiproef Wilhelminadorp 083 - 89.1.17.
Wortelsnoei

Kg/boom
1993

Vruchtgewicht
(g) 1993

Scheutgroei
(m) 1991

1990-'93

Conference
1.geen
2.maart
'3.juni

13,1a
14.5a
16.6a

38,6a
42,4ab
45,6 b

217a
216a
215a

25b
17a
26 b

326a
304a
309a

49b
29a
37ab

DoyennéduComice
1.geen
2.maart
3.juni

17,6a
15,7a
18,9a

38,8a
31,8a
40,5a

Getallenindezelfdekolomgevolgddoordezelfdeletter(s)verschillennietbetrouwbaar(P=0,05).
In1993gafwortelsnoeiinmaartbijbeiderassen groeiremming. Injuni wortelsnoeien gaf
geen betrouwbaar verschil ten opzichte van
onbehandeld. Er was geen betrouwbaar effectophetvruchtgewicht.BijDoyennéduComicewasdemaatsorteringbijdewortelsnoei52

behandelingen kleiner(figuur4).Ervielongeveer15%meerkgindeklasse75-85mm.Er
was géén toename bij de kleinste sortering
van 65-75 mm. In 1993 had wortelsnoei bij
beiderassengeeninvloedopdeproduktiein
kgperboom.Deproduktiein1990totenmet

1993wasbijConferencehogernawortelsnoei
injuni.BijDoyennéwasergeenverschil.
In1993werdenblad-envruchtanalysesuitgevoerd.BijbeiderassenenbijallebehandelingenvielendegehaltenaanNenMginhetblad
indeklassegoedenPenKvielenindeklasse
laag. Bij Conference was bij alle behandelingenhetCa-gehalteinhetblad hoog.BijDoyenné du Comice lag het Ca-gehalte bij de
maartbehandelingeenklassehoger,namelijk
indeklassehoog.
Voor vruchtanalyses bestaan geen normen
voorpeer.Getalsmatiggafwortelsnoeilagere
gehalten bij P, Ken Mg. Bij Conference verschilden de N-gehalten weinig, bij Doyenné
waren de N-cijfers wat lager nawortelsnoei.
DejunibehandelinggafbijbeiderassenwatlagereCa-cijfers.HetCa-gehaltebijConference
was nawortelsnoei inmaart gelijk aanonbe-

handeld,bijDoyennéwasde maartbehandelinghoger.
Eldersliggenandereproevenmetwortelsnoei
bij peer. In Numansdorp worden tijdstippen
van wortelsnoei onderzocht bij Conference,
Doyenné du Comice en Beurré Hardy (083 NU93.1.2).Naheteersteproefjaar gaf(schuine)wortelsnoei in november meer groeiremming dan wortelsnoei in de daaropvolgende
tijdstippen maart of mei.Dezegroeiremming
hadeendalingvandekg-produktietotgevolg.
Deeffecten opdebloemtrosvormingworden
gevolgd.
InZeewoldewerdwortelsnoeitweejaarinhet
najaar, voorjaar of najaar en voorjaar toegepast bij Conference in vergelijking met CCC
spuiten(083-ZE90.1.102).CCCgafdebeste
groeiremming endehoogsteproduktie.Wor-

Wortelsnoei bij peer
Maatsortering Doyenne du Comice
% Kg

geen
65-75

maart
75-85

juni

85-95

>95

iguur4.DemaatsorteringbijDoyennéduComicenawortelsnoeiinmaartofjuni1993.
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telsnoeigafmindergroeiremmingdanCCCen
hadgeenproduktieverhogingtotgevolg.
Lopend onderzoek in Geldermalsen gaf aan
dat schuin wortelsnoeien bij peer effectiever
wasdanrechtopmethetmesindegrondsnijden.Bijschuinsnijdenwerdookeengoedeffectbereiktalsverdervandestamafwerdgesneden.Invoorjaar 1994isinWilhelminadorp
enNumansdorpeennieuweproef(94.1.2)gestartbijConference,waarinwortelsnoeialleen
of incombinaties met CCC en de groeiremmersAenBwordttoegepast.
Wortelsnoei bij appel
In1992iseenwortelsnoeiproefgestart,waarindeinvloedvanhettijdstipvanwortelsnoeien
envandevruchtdrachtopgroei,produktieen
vruchtkwaliteit onderzocht worden bijhetras

Delcorf.Wortelsnoei werd uitgevoerd in het
muizeoorstadium(18maart1992en11maart
1993)of indevollebloei(11mei 1992en26
april 1993). Door een deelvande bomen te
ontbloemenop11mei1992,werdeenvorstjaar nagebootst. Dit werd gedaan om na te
gaanwat de mogelijkheden zijnvanwortelsnoei voor groeiremming bij bomen zonder
vruchten. Het proefras was Delcorf op M.9
die in 1992 in hettweede groeijaar was. De
plantafstand bedroeg 3,0 x 1,25 m.Wortelsnoei werd tweezijdig uitgevoerd met een
verticaalmes.Desnijdieptewas40cmende
afstand tot de stam was 25 tot 30 cm. De
bomenwerdenvanaf half aprilgefertigeerd.
Erwarengeenverschilleninzetting,rui,produktie of vruchtmaat tussen behandelingen
metofzonderwortelsnoei(tabel40).

Tabel40. Resultaten wortelsnoeiproef Delcorf 083 - 92.0.35 in 1992en 1993.
Beh.

+/vruchten
in 1992

Bloemtrossen/
boom

Kg/boom

Vruchten/
boom

1992+1993

Vruchtgewicht
(9)

Vruchten/
100bloemtrossen

1993

I.Onb. +
2.Onb. -

225
289

19,6a
13,9b

97a
69b

198a
200a

138a
85a

3.Maart+
4.Maart-

204
277

18.2a
13.3b

92a
68b

195a
195a

165a
94a

5.Mei +
6.Mei

233
288

18,4a
12,8b

92a
66b

198a
193a

133a
90a

Getallenindezelfdekolomgevolgddoordezelfdeletter(s)verschillennietbetrouwbaar(P=0,05)
*)getoetstmetco-variantievanhetaantalbloemtrosseninvoorjaar 1993.
De verschillen in produktie werden veroorzaaktdoordevruchtdrachtin1992.Intabel41
zijn de groeimetingen weergegeven. De in
1992ontbloemde bomen groeiden wat sterkerdandedragendebomen.Erwas18%toenameindescheutgroei.Zoweldebomenmèt
alszondervruchten in1992gaven nawortel54

snoei ongeveer 20% minder groei. Wortelsnoeiinmaartofmeigafevenveelremming.In
1994wordendebomenvoordederdekeergewortelsnoeid.Zo kanbekekenwordenof het
effectvanwortelsnoeiindeloopvandetijdafneemt.

Tabel 41. Groei wortelsnoeiproef Delcorf 083-92.0.35.
Beh.

+/- vruchten
in1992

I.Onb.
2. Onb.
Maart
4. Maart
5. Mei
6. Mei

Toename stamomtrek
v.J.'92- n.j. '93

Totale scheutgroei 1992+ 1993
in%
inm

3,7
4,1
2,8
3,5
2,9
3,6

36 b
42a
26c
34 b
29c
35 b

100
118
72
95
79
96

Getallenindezelfdekolomgevolgddoordezelfdeletter(s)verschillennietbetrouwbaar(P=0,05)

Tabel42.Resultaten plantmethodeen -materiaalproef Elstar 083 - 92.0.11 in 1992en
1993.
Kg/boom
1992+ 1993

Vruchtgew.(g)

Kg>
70 mm

% kg>
70 mm

Scheutgroei
(m)

1993
3

lantmateriaal
13K-boom
l Knipb.norm.
3Knipb.licht

8.8a
6.5b
5.9c

150a
149a
155 b

4,8 a
4,4 b
4.0b

91.0a
91,6a
90,3a

3,3 a
3,9 b
3,9 b

7.6x
6,5y

152x
151x

4,7x
4.1y

91.1x
91,0x

4,1x
3,3y

3

lantwijze
3rond
Rug

etallenindezelfdekolomgevolgddoordezelfdeletter(s)verschillennietbetrouwbaar(P=0,05).

tuggenteelt bijappel
ï voorjaar 1992 is in Wilhelminadorp een
roefgeplantmetElstaropM.9waarinhetef3ctvanwelennietplantenineenrug,wortelnoei en plantmateriaal wordt bekeken. Het
oeiisnategaanofmetrugplantingdegroei
eremdkanwordenenwatdegevolgendaaranzijn.Deruggenzijnongeveer50cmhoog

en50cmbreedengemaaktmetaardeenpotgrond.Depotgrondzitalseensleufmiddenin
deruggen,deaardezitdaaromheen.Bijzowel
denormaleplantingalsbijderuggen isbijde
helftvandebomendeboomspiegel afgedekt
met gronddoek. Bij de andere helft ischampignonmest als afdekking bij de boom gebracht.Deafdekkingzorgtvoorvochtconser
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vering en voor bescherming van de ruggen.
Om uitdroging van de ruggen te voorkomen
wordtindrogeperiodenextrawatergegeven.
Wortelsnoeiwordtingezetomdeomvangvan
de wortelpruik te beperken. Vanaf voorjaar
1994 wordt met een schuin mes onder een
hoek van 20o langs de bomen gesneden op
eenafstandvan25cmvandestam.Eencompactwortelgesteliswellichtbetertebeïnvloeden met fertigatie. Dit fertigatieaspect wordt
door de afdeling Plantevoeding en Kwaliteit
vanhet PFWonderzocht. Indeproef zijndrie
kwaliteitenplantmateriaalopgenomen.
Bomenvankwaliteit1 zijndezogenaamde3Kbomen.Ditzijnknipbomenmeteentweejarige
kroon.Kwaliteit2en3zijnknipbomenmeteen
eenjarigekroonvaneennormalerespectievelijklichterekwaliteit.Deproefisgeplantinenkelerijenop3,0x0,70m(4761bomenperha).
Intabel 42 zijn enkele resultaten weergegeven. Inhetplantjaar enin1993gavende3Kbomen de hoogste produktie. Het vruchtgewichtvande3K-bomenwasin1992kleiner.In
1993wasdemaatgoed.De3K-bomengaven
de meeste kg boven 70 mm. De 3K-bomen
gavendeminstegroei.Degroeiopderuggen
was te zwak, waardoor de produktie en kg
groterdan70mmachterbleven.
Op de matig groeikrachtige zeekleigrond in
Wilhelminadorp lijkt de ruggenteelt niet te
lonen.Vooral bijzwaar plantmateriaal,alsde
3K-boom, is voldoende groei nodig voor de
aanslag en de produktie van fruit met een
goedemaatsortering.
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Project 114:Intensivering vande
teeltvanzoete kers
S.J. Wertheim, J.M.T.
H.Kemp

Balkhoven-Baart,

Inhetvoorjaar van 1993werd een proef (114
9321)geplantmetalsdoelnategaanofeenintensieveteeltvanzoetekersmogelijkis.Traditioneelvindtdeteeltvanzoetekersplaatsaan
grote bomen op sterke onderstammen. De
bezwarenvanzo'nteeltwijzezijndelangdurige onproduktieve aanvangsperiode en de
hogekostenvoorplukkenenvogelwering.Uit
onderzoekgenoemdonderproject44enook
elders uitgevoerd komen enkele zwakke(re)
onderstammen naar voren die tot een
kleine(re) boom leiden.Bijzwakkegroeiworden meer boomvormenmogelijk. Inde proef
zijnvijf boomvormen elk op drieonderstammen geplant. De onderstammen zijn: Inmil
(voorheen GM 9),Damil(voorheen GM 61/1)
enTabel Edabriz. Metdelaatstebestaat nog
geen ervaring in Wilhelminadorp. De boomvormenzijn:slankespil(3,5x1,5m),Lepaigesysteem (2,5x 1,5m),superspil (2,5 x 1,0m),
kolomboom (2,0 x 0,5m) en de Güttinger Vhaag (2,0 x 0,4m). In deze volgorde zijn de
dichtheden 1905, 2667, 4000, 10.000 en
10.000 bomen per ha. Het proefras isderegenvaste Lapins; de bestuiver is Sunburst.
Beidezijnnieuwerassenmetgrotekersenuil
Canada.Tweevandevier herhalingenzullen
wordenafgedektmetfolietegenderegenonnategaanwatafdekkenbetekentvoordeproduktieenkwaliteit.Degeheleproefgaatondei
nettentegendevogels.

Sectie Gebruikswaardeonderzoek
Groot Fruit
Project PFW69:Het gebruikswaardeonderzoek bij appel
P.D.Goddrie,H.KempenM. vanDieren
Rassenonderzoek in Wilhelminadorp
Inhetvoorjaarvan1993werden53nieuweappelrassen in het onderzoek opgenomen.
Daarbijzijnelfziekteresistenterassen,afkomstiguitRoemenië,Engeland,België,Frankrijk
en Nederland.Vanelk niet-resistent raswerdentienbomengeplantineensysteemwaarin
een standaard gewasbeschermingsschema
wordttoegepastenvierbomenineensysteem
waaringeenfungicidenwordengebruikt.Van

deresistenterassenwerdenelkvijftienbomen
geplant; tien bomen in een systeem zonder
gebruikvanfungiciden,vijfbomenineensysteemmettoepassingvanallegewasbeschermingsmiddelen. Alle rassen werden opgekweektopdeonderstam M.9.
Inmeienjuliwerdenindenietmetfungiciden
behandelde percelenwaarnemingen verricht
naarhetoptredenvanmeeldauw(Podosphaeraleucotricha)aanscheutenenschurft(Venturiainaequalis)opvruchten.Inhetalgemeen
wasdeaantastingdoorbeideziektenin1993
aanzienlijkminderernstigdanin1992.Intabel
43 isde matevanaantasting door schurft en
meeldauwvaneenaantalrassenenselecties
vermeld. Uit die cijfers komt naar voren dat
vrijwel allethans gangbare standaardrassen
tamelijkvatbaarzijnvoorschurft.

Tabel 43.Hetvóórkomen vanschurft (op28juli)en meeldauw (op 11mei) bijenkele appelrassen en -selecties.
Ras/Selectie

Aantaljaren zonder
fungiciden

Discovery
Alkmene
Rode Boskoop S.H.
Elstar
Gala(Regal Prince)
Cox's Orange Pippin
Elise
GoldenDelicious
3
rima(r)
3
riscilla(r)
z
lorina(r)
DPRO78039-18(r)
DPRO78038-9(r)
Do-op27(r)
Do-op28(r)
Do-op29(r)
Do-op30 (Enterprise )(r)
Do-op31(r)
/anda(r)
D-tava (r)
tosana(r)
1=zeerweinig;9=zeerveel
atbaarzijnvoorschurft.

4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2

Schurft op\vruchten
vruchten
*
3,1
3,5
1,9
3,0
7,5
3,5
5,5
8,0
0
0,3
0
0,3
0,2
0
0
0
0
0
0
0
0

Meeldauw op
blad en scheuten
0
0,5
4,8
2,8
0,3

1,3
0
0
0,1
3,3
4,5
0
6,1
4,0
3,3
0
0,8
0,5
0,1
0
0

=aantalaangetastescheutenperboom(r)=ziekteresistentras
57

RodeBoskoopSchmitzHübschisechtermindervatbaarvoorschurft.Onverwacht werden
bijderesistenterassenDayton,Priscilla,MerlynendeCPRO-selecties78038-9en7803918enkeleschurftvlekken opvruchtengevonden.RodeBoskoopbleeknogalvatbaar voor
meeldauw. Bij de resistente rassen vallen
vooral CPRO 78038-9, maar ook Fiorina en
Co-op27opdoorhuntamelijkgrotevatbaarheidvoor
Bijeenaantalresistente rassenwerdoriënterendnagegaanofertengevolgevanhetvolledigweglaten vanfungiciden inhet gewasbeschermingsschema meer problemen met
bewaarziekten optreden tijdens of nade bewaring ineen koelcel.Van Dayton, Williams
Pride,deCo-op-selecties27,28,29en31,Enterprise,Otava,RosanaendeCPRO-selectie
78038-9werdvanelkeenmonstervanongeveer 100wel en 100 niet met fungiciden behandelde vruchten op dezelfde datum indezelfde koelcel geplaatst. In de periode
januari/februariwerdendezemonstersgedurende 14 dagen bij kamertemperatuur gezet
endaarnaophetvóórkomenvanbewaarziekten beoordeeld. Uit de waarnemingen kon
geenduidelijketoenameinbewaarproblemen
bijniet-bespotenvruchtenwordengevonden.
Bijsommigerassentradmeerbewaarrotopbij
de wel bespoten vruchten,bijandere rassen
wasdatjuistandersom.
Inwinterseizoen 1993/1994werddewaarderingvoor de eetkwaliteit en soms voor hardheiden uiterlijk vaneenaantal resistente appelrassen nagegaan. Daartoe werden negen
toetsen uitgevoerd,waarvantwee bijconsumentenbuitenhetproefstation.
Bij het beoordelen van alle hierna vermelde
smaaktoetsresultaten moet worden bedacht
datallerassenvanafdeplukkorteroflangerbij
elkaarineenzelfdekoelcelbij3°Cwerdenbewaard. Dergelijke omstandigheden zijn vrij
zekervoorgeenenkelrasoptimaal.Verderzijn
inzevenvandenegenproevendesmaakbeoordelingen uitgevoerd door medewerkers
van het Proefstation voor de Fruitteelt en het
IKC afdeling Fruitteelt. Dit betekent dat de
(eet)kwaliteit van rassen kritischwordt benaderd.Inhetalgemeenwaarderen"echte"consumenten de eetkwaliteit van rassen wat
hoger.Hetmeestbelangrijkzijnechterdeon58

derlinge verschillen tussen de waarderingscijfers. Bij de hierna gegeven waarderingscijfersgeldtperproefdatcijfersgevolgddoor
eenzelfde letter niet betrouwbaar verschillen
(P=0,05). Legenda van de smaakcijfers:
1=zeerslecht;9=uitstekend.
Inoktoberwerdineensmaaktoetsnagegaan
of er verschil in eetkwaliteit bestaat tussen
vruchtendiealdannietmetfungicidenzijnbehandeld. Voor deze toets werden vruchten
van Vanda en CPRO 78038-9 gebruikt. Uit
dezetoetsbleekdatbijgeenvandetweerassen apart noch bij beide rassen samen verschil ineetkwaliteit konworden aangetoond
tussenwelofnietmetfungiciden behandelde
vruchten.Erbleekgeenbetrouwbaarverschil
ineetkwaliteittussenVandaenCPRO780389 aantoonbaar. InhetalgemeenwerdVanda
alseenwatzachtvlezige,sappigeentamelijk
zure appel aangemerkt. Devruchten van de
CPRO-selectievondmendaarentegenstevig
en tamelijk zuur. Scores: CPRO 78038-9
zowelmetalszonderfungiciden6,2(a),Vanda
metfungiciden5,9 (a),Vandazonderfungiciden5,8(a).
EveneensinoktoberwerdenVanda,Krasava,
Williams Pride en CPRO 78038-9 in een
smaaktoets vergeleken met de standaard
Cox'sOrangePippin.Ookindezetoetsbleek
er geen betrouwbaar verschil in eetkwaliteit
aantoonbaartussenVandaenCPRO780389; beide werden statistisch even hoog gewaardeerd als Cox's Orange Pippin. Zowel
Williams Prideals Krasavawerden betrouw
baar slechter gewaardeerd, maar het toets
moment was voor deze beide rassen te laat
gekozen.WederomwerdVandaalseenzach
teappelbeschouwd.DeCPRO-selectiewerd
tamelijkzuurbevonden.Scores:Cox'sOran
ge Pippin 6,4 (a), CPRO 78038-9 6,0 (a)
Vanda6,0(a), Williams Pride4,0(b),Krasava
3,9(b).
Eindoktoberwerddeeetkwaliteit vanderesistente rassen Vanda, CPRO 78038-9
CPRO 78039-18 en SirPrizevergeleken mei
dievanhetstandaardras Elstar.Deeetkwaliteit van Elstar en CPRO 78038-9 werd nietbetrouwbaar verschillend bevonden; beid
werdenwelbetrouwbaarbetervansmaakgeacht dan de onderling niet betrouwbaar i

smaakverschillendeVanda,SirPrizeenCPRO
78039-18. De CPRO-selectie 78038-9 was
nogstevig,Vandawerddaaren-tegentochals
(te)zacht beschouwd.Zowel ElstaralsCPRO
78039-18 vond men stevig tot hard. Scores:
Elstar6,8(a),CPRO78038-96,3(a),Vanda5,4
(b),SirPrize5,2(b),CPRO78039-185,0(b).
Half november vond een smaaktoets plaats
waarin Rewena,Dayton enCo-op 28werden
vergeleken met Elstar. Indezetoets smaakte
Elstar betrouwbaar beter dan deandere rassen die matig (Co-op 28) tot tamelijk slecht
(Dayton en Rewena) werden gewaardeerd.
Rewena,Co-op28enElstarvond menstevig
tot hard, Dayton daarentegen zacht. Rewena
werd als(te)zuur aangemerkt. Scores: Elstar
7,1(a),Co-op285,6(b),Dayton4,6(c),Rewena4,4(c).
IndederdeweekvannovemberwerdenCPRO
78039-18,Otava,RosanaenRewenavergeleken met Elstar.Wederom smaakte Elstar betrouwbaarbeterdandevierresistenterassen.
Tussen de tamelijk goedsmakende CPRO
78039-18 en Otava werd geen betrouwbaar
verschil insmaak aangetoond;beide smaaktenechterbetrouwbaar beterdandelaaggewaardeerde en onderling niet- betrouwbaar
i/erschillend smakende Rewena en Rosana.
tewena werddoorveelproevers(te)zuurgebonden.Scores: Elstar 7,2 (a),CPRO7803986,1(b),Otava6,0(b),Rewena4,8(c),Rosaia4.4(c).
3egindecemberwerdendevrijnieuweAmerikaanseselectiesCo-op27,29,30(Enterprise)
jn 31 ende in Frankrijk, Italiëen Zwitserland
jeteeldeFlorinaineensmaaktoets onderling
$nmet het standaardras Crowngold (JonagId kleurmutant) vergeleken. In deze toets
verd Crowngold als betrouwbaar bestsmatendeappelgewaardeerd.Daarnavolgdende
mderling niet-betrouwbaar verschillend geënteCo-op 31, Enterprise en Co-op 29.De
nderlingniet betrouwbaar verschillendeCop27enFlorinawarendebetrouwbaar laagst
ewaardeerderassen.Co-op27enEnterprise
addenvolgensdeproeversstevigevruchten;
e vruchten van Crowngold en Florina vond
lenaandezachtekant.Co-op29enEnterprie werden nogal zuur bevonden. Scores:
irowngold6,6(a),Co-op31 5,9(b),Enterprise

enCo-op295,3(b),Co-op274,6(c),Florina
4,3(c).
BeginjanuariwerdendeCo-op-selecties27,
29 en 31 en Otava vergeleken met de standaardrassenGoldenDeliciousenCrowngold
(Jonagold-mutant). Tussen al deze rassen
werdgeenbetrouwbaar verschil ineetkwaliteit aangetoond. Co-op 27 vond men hard,
Golden Delicious en Crowngold tamelijk
zacht. Otava was volgens de proevers een
zureappel.Scores:Crowngold5,7(a),Co-op
29 en Golden Delicious 5.6(a), Co-op 31 en
Otava5,3(a),Co-op275,0(a).
Tegen eind oktober werd bij consumenten
zonder binding metfruitteelt offruitteeltkundig onderzoek buiten het proefstation een
toets met vier resistente appelrassen invergelijking met het standaardras Elstar uitgevoerd.Aandeproefpersonenwerdgevraagd
eenoordeeltegevenoverdesmaak,dehardheidenhetuiterlijkvandetetoetsenvruchten.
Aan de proef werd deelgenomen door 137
personen tussen 10 en 80jaar, waarvan 78
vrouwen en 59 mannen. Ongeveer de helft
vandedeelnemerskreegderassenEnterprise, Vanda, CPRO 78038-9 en Elstar; in de
tweede groep werd de CPRO-selectie
78038-9 vervangen door de CPRO-selectie
78039-18. Intabel 44 zijn de resultaten van
dezetoetsvermeld.
Uit tabel 44 blijkt dat in de eerste groep de
smaakvanElstarbetrouwbaarbeterwerdgevondendandievandedrieresistenterassen.
DesmaakvanVandaenCPRO78038-9werd
onderling niet-betrouwbaarverschillendgeacht;Enterprisewerdalsdeminstsmakende
appeluitdezereeksbeschouwd.Indetweedegroepwerddeeetkwaliteitvandevierrassen onderling betrouwbaar verschillend geacht. Ook in deze groep werd Elstar het
hoogst gewaardeerd en kwam Vanda betrouwbaar minder smakend op de tweede
plaats. De nogal lage waardering voor de
smaak van Enterprise en CPRO 78039-18
kanmogelijkeengevolgzijnvandehardheid
vandevruchten. Het isniet ondenkbaar dat
hettoetsmoment voordevruchtenvandeze
rassenenigszinstevroegisgeweest.
Dehardheidvandevruchtenwerddoorbeide
groepenonderlingbetrouwbaarverschillend
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Tabel44. Dewaardering voor smaak, hardheiden uiterlijk vanvijf appelrassen en-selecties.
Ras/Selectie

Elstar
Enterprise
Vanda
CPRO 78038-9
CPRO 78039-18
* 1=zeer slecht,
** 1=zeer zacht,
*** 1 =zeerlelijk,

Smaak *

Hardheid **

Groep 1 Groep II

Groep 1 Groep II

6,7 a
5,2 c
6,5 b
6,3 b
-

3,2c
4,2 a
2,4 d
3,3 b
-

6,7 a
4,8 d
6,0 b
5,0 c

3,8
3,5
3,3
3,7
3,7

9 =: uitstekend
5 == zeer hard
5=:zeermooi

bevonden. Enterprise was het hardst, gevolgddoorCPRO78038-9ingroepIofCPRO
78039-18ingroep II.Inbeidegroepen kwam
Elstar op de derde plaats; Vanda werd in
beidegroepen alsdezachtste appelaangemerkt.
Elstarkreegdehoogstewaarderingvoor het
uiterlijk; bijnaeven hoog was de waardering
voor het uiterlijk van de beide CPRO-selecties.HetuiterlijkvanEnterprisewerdwatlager
gewaardeerd,terwijl devruchten vanVanda
als het minst aantrekkelijk werden beschouwd.
Erkongeenverbandtussenleeftijdensmaak
entussenleeftijdenwaarderingvoordehardheid worden aangetoond. Erwerd evenmin
eenverbandgevondentussenhetuiterlijkvan
devruchtenendewaarderingvoordesmaak.
Beginnovemberwerd bijconsumenten zonder binding met fruitteelt of fruitteeltkundig
onderzoek buitenhetproefstation eentoets
metElstarenVandauitgevoerd.Aandeproefpersonen werd gevraagd een oordeel te
geven over de smaak en de hardheid van
beiderassenenovereeneventueelverschilin
smaaktussenwelof niet metfungiciden behandeldevruchtenvaneenzelfderas.Tevens
werd gevraagd of meneventueel meer zoudenwillenbetalenvoorniet bespotenvruchten. Ook werd indeze toets nagegaan of er
sprakeisvaneenwerkelijk ofeendenkbeeldigverschilineetkwaliteitvanwelofnietmet
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3,3 c
4,1 a
2,4 d
3,9 b

Uiterlijk ***

fungiciden behandelde vruchten. Aan deze
toets namen 119 personen tussen 10 en 80
jaardeel,waarvan64vrouwenen55mannen.
UitdezetoetskwamnaarvorendatElstarniet
betrouwbaar beter smaakte dan bespoten
Vanda, maar wel betrouwbaar beter dan niet
bespotenVanda(scoresrespectievelijk6,8a,
6,6aben6,5 b).Tussenwelenniet bespoten
Vandawerddusgeenbetrouwbaarverschilin
eetkwaliteit aangetoond.Uitdezetoets bleek
eveneens dat de eetkwaliteit van vruchten
hogerwerdgewaardeerdalsvandievruchten
werdgezegddatzenietbespotenwaren,ook
alwarenzeinwerkelijkheidwélgespoten.Hier
kandusgesprokenwordenvaneendenkbeeldig verschil in eetkwaliteit. In het algemeen
vond men devruchten van Elstar harder dan
dievanVanda.Vandedeelnemerswas44 %
nietbereidmeertebetalenvoorniet-bespoten
appels;2%beantwoorddedevraagniet;54%
waswél bereid meerte betalenvoor niet-bespoten appels. Gemiddeld had deze laatste
groep 30cent per kg méérovervoor nietbespoten appels. Men magzichafvragen of dit
antwoordoppapierindepraktijkzouworden
bevestigd.
Aanheteindvanhetverslagjaarwerdhetonderzoek aan 47 appelrassen en -selecties
beëindigd. Hierna worden in het kort enkele
opmerkingen over die rassen gemaakt. He
plantjaar en het land van herkomst istusser
haakjesvermeld.

Arkcharm(AA18)

(1989.V.S.)

Astramel
BirgitBonnier
Braeburn

(1987.DLD)
(1992.ZWE)
(1988.NZL)

Cevaal (1987,NLD)
CPRO81006-32
CPRO81013-25

(1990,NLD)
(1991,NLD)

CPRO81015-45

(1991,NLD)

CPRO81022-58

(1990,NLD)

CPRO82068-28

(1991,NLD)

CPRO83016-24

(1991,NLD)

CPRO84020-103
Delace
DiscoveryLA73A
EIgolI
Galagored
Goico
Hac-9

(1992,NLD)
(1991,FRA)
(1989,GBR)
(1990,NLD)
(1990.V.S.)
(1989,BEL)
(1989.JPN)

Himekami

(1992.JPN)

Iwakami
Judaine
Judeline
Kestrel

(1992.JPN)
(1990,FRA)
(1990,FRA)
(1991,CAN)

Korona

(1991,CAN)

Krasava
Maypole
Meran
Michinoku

(1992.TSJ)
(1991,GBR)
(1989,ITA)
(1992.JPN)

Mitchgla

(1987,FRA)

Mebuta

(1992.JPN)

vlovamac
Movaspy

(1991,CAN)
(1991,CAN)

matige eetkwaliteit, beurtjaren, korte uitstaltijd, problemenmetsoftscald
matigeeetkwaliteit,lage produktiviteit
matigeeetkwaliteit,scheurtjes, klokhuisschimmel
(te?)laatrijpend,onderzoekwordtvoortgezetmetmutanten
verbeteringvanstandaardAlkmene;opgenomenin
RassenlijstFruit 1992
onvoldoendeeetkwaliteit
onvoldoendeeetkwaliteit,klokhuisschimmel,problemenmet softscald
onaantrekkelijkegrovevruchten metverruwing,
klokhuisschimmel,korteuitstaltijd
onvoldoendeeetkwaliteit,onaantrekkelijkevruchten,
klokhuisschimmel,kurkstip,korteuitstaltijd
onvoldoendeeetkwaliteit,lageproduktiviteit, scheurtjes
matigeeetkwaliteit,klokhuisschimmel,schilbruin,
softscald
ernstigeverruwingenscheurendevruchten
onvoldoendeeetkwaliteit, scheurtjes
betergekleurdeselectievan Discovery
=GoldenDelicious
sterkgestreeptemutantvan Gala
onvoldoendeeetkwaliteit, klokhuisschimmel
onvoldoendeeetkwaliteit,merkwaardigonplezierig
aroma
onvoldoendeeetkwaliteit,zeer gevoeligvoorglazigheid
onvoldoendeeetkwaliteit
voldoendebeoordeeld;rasvoorappelsap
voldoendebeoordeeld;rasvoorappelsap
onvoldoendeeetkwaliteit,klokhuisschimmel,kurkstip,korteuitstaltijd
onvoldoendeeetkwaliteit,lageproduktiviteit,onaantrekkelijkevruchten,korteuitstaltijd
onaantrekkelijkevruchten,scheurtjes
sierappelmetzeerkleinevruchten
onvoldoendeeetkwaliteit
onvoldoendeeetkwaliteit,sterkeverruwingen
scheuren,klokhuisschimmel
mutantvanGala,ookbekendalsImperialGalaen
MondialGala;sterkgestreept
Gala-type;voldoendebeoordeeld;opgenomenin
RassenlijstFruit 1992
onvoldoendeeetkwaliteit,tamelijkkleinevruchten,
klokhuisschimmel
onvoldoendeeetkwaliteit,matigeproduktiviteit
onvoldoendeeetkwaliteit,klokhuisschimmel,onaantrekkelijkevruchten
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Oberle

(1991,CAN)

Pikant
Piros
PX4845

(1989.DLD)
(1989,DLD)
(1991,FRA)

PX6629

(1991,FRA)

Redaphough
RegalPrince

(1989.V.S.)
(1989,FRA)

Sansa

(1992.JPN)

Telamon
Tenroy

(1991,GBR)
(1987,NZL)

Trajan

(1991,GBR)

Tuscan
X3191

(1991,GBR)
(1989,FRA)

X4972

(1990,FRA)

ZaailingHuigen

(1991,NLD)

onvoldoendeeetkwaliteit,tamelijkkleine vruchten,
lageproduktiviteit,scheurtjes, klokhuisschimmel
matigeeetkwaliteit,schilbruin
matigeeetkwaliteit,matigproduktief,korteuitstaltijd
onvoldoendeeetkwaliteit,lageproduktiviteit,soft
scald
onvoldoendeeetkwaliteit,lageproduktiviteit,verruwingen scheurtjes
merknaamRedwinter;onvoldoendeeetkwaliteit
egaalgeblostemutantvanGala,merknaam
GalaMust,voldoendebeoordeeld,opgenomen
inRassenlijstFruit1992
onvoldoendeeetkwaliteit,lage produktiviteit,kurkstip
merknaamWaltz;onvoldoende eetkwaliteit, kurkstip
sterkgestreeptemutantvanGala,merknaamRoyal
Gala,voldoendebeoordeeld,opgenomeninRassenlijstFruit1992
merknaamPolka;tamelijkkleinevruchtenmetonvoldoende eetkwaliteit.klokhuisschimmel
merknaamBolero;onvoldoende eetkwaliteit
matigeeetkwaliteit,tamelijkzuur,schilbruin,korteuit
staltijd, sterkegroei
matigeeetkwaliteit,klokhuisschimmel,zeersterke
verruwing,softscald,sterkegroei
matigeeetkwaliteit,onaantrekkelijkevruchten,
verruwingenscheurtjes, klokhuisschimmel

Klonenonderzoek inWilhelminadorp
In het voorjaar van 1991 werd een proef geplant (069.91.0.2) waarin vruchtkleurmutantenvanCox'sOrangePippinophungebruikswaardewordenbeoordeeld.Indezeproefzijn
vijftien Nederlandse kleurmutanten met een
somsonbekendevirusstatusopgenomendie
indevoorbijejarenineenaantalfruitbedrijven
werden gevonden.Als vergelijking dienen al
langerbekendeCox's-typenzoalsT12,Korallo,KummerenQueenCox.Intabel45zijngegevens over produktiviteit, vruchtkleur en
vruchtmaat natweeproduktiejarenvermeld.
Uittabel45blijktdatdeproduktiviteit nadrie
groeijaren grote verschillen vertoont, variërendtusseneen6% hogereproduktiviteit en
een58%lagereproduktiviteit danstandaard
T12.Voorlopigzijnerzevenmutantendieminderdan10% inproduktiviteit achterblijvenin
vergelijking met standaard T 12. Kleursorteringeninhetderdegroeijaargevenaandater
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slechtstweemutantenmindergeblostzijndan
de standaard T 12. Bij de maatsorteringen ir
het derde groeijaar kwam slecht één mutanl
naarvorendiekleinerevruchtendanstandaarc
T12blijkttehebben.
Inhetvoorjaar van 1992werdendrie proever
geplant waarin tien klonen van Queen Co>
worden vergeleken (069.92.0.5, 069.92.0.6
069.92.0.7). Volgens Engelse gegevens zoudenvijfvandenegenuitEngelandafkomstige
klonen zelfbevruchtend zijn. Als standaarc
werd in deze proeven een in Nederland ge
bruikte QueenCox opgenomen. Inheteerst«
produktiejaar bleken alle Queen Cox-kloner
een hogere produktiviteit te hebben dand<
standaard.Bijdegroottevandevruchten,ge
meten aan het gemiddeld vruchtgewicht
bleek nauwelijksverschiltussende mutantei
tebestaan.
Het onderzoek in Wilhelminadorp aan kleur
mutantenvanElstarenJonagoldzaleind199

Tabel45. Enkelegegevens van kleurmutantenvanCox's Orange Pippin,geplant voorjaar
1991 (069.91.0.2)
Mutant

Kg/boom
1992+1993

T 12 (standaard)
Zwanenburg
QueenCox B293
vanVliet-4
Steyn
Roelse
vander Rijdt
T1088
QueenCox EMLA
Flikweert
in 't Veld
Vroemen
Heidens
vanVliet M.
vander Ploeg
Buysens
Kummer B396
Crimson Cox
de Bruyn
Korallo
vanVliet-2

19,4
22,4*
20,6
20,5
19,0
19,0
18,7
17,7
17,0
16,7
16,1
15,6
14,9
13,5
13,4
13,1
12,8
12,4
12,2
12,0
8,2

% vruchten met
> 33% blos, 1993
81
100
68
78
99
95
99
81
98
100
99
99
99
88
100
97
83
99
98
97
94

% vruchten
> 70mm, 1993
81
88
88
96
83
86
86
81
78
90
87
76
87
81
85
80
84
7
65
88
97

*=alstweejarigeboomgeplant.
worden beëindigd. In het Jaarverslag over
1992(blz.65tot en met 69)werd uitgebreide
informatie over het mutantenonderzoek gegeven. In een volgend jaarverslag zullen de
eindresultatenvanditonderzoekwordenvermeld.
Klonenonderzoek inregionale proeftuinen
zlstar
Inhetvoorjaar van1987werdinvierproeftuieneenproefgeplantwaarindetoenbekende kleurmutanten van Elstar, Red Elstar en
Elshof,beidevirusvrij,werdenvergelekenmet
ie virusvrije standaard Elstar T 1266
069.87.0.10). Deze proef werd eind 1993
aeëindigd. Intabel46zijn resultaten over de

produktiviteit vermeld; intabel 47 zijngegevensovervruchtgrootteen-kleurgegeven.
Uittabel46 blijktdat deproduktiviteit, uitgedrukt inkgper boom,nietopalle proefplaatsenindezelfderichtingwijst.Weliseenalgemene tendens aanwezig dat de beide
mutantenwat meerkgperboom produceren
dandestandaardElstar.Deverschilleninproduktiviteit, uitgedrukt inkgperm3boomvolumezijnnietverklaarbaar.
Metingen van de stamomtrek bij het planten
gaven aan dat er geen verschillen in de uitgangssituatie bestond bij bomenvandedrie
typen in de proeftuinen Horst en Numansdorp. Zowel in Geldermalsen als Zeewolde
waren de bomen van Elshof gemiddeld betrouwbaar dikker dan die van Red Elstar en
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Tabel46.ResultatenklonenonderzoekElstar(069.87.0.10)
Kloon

Kg/m3boomvolume eind 1993

Kg/boom 1987t/m 1993
Ge

Ho

Standaard 104,0a 105,7b
Elshof
111,2a 113,6ab
RedElstar 104,8a 118,9a

Nu

Ze

104,4ab 80,2b
97,9b 92,6a
105,7a 88,5a

Ge
123,5a
125,9a
108,3b

Nu

Ze

125,7a
116,5a
124,6a

132,8b
161,7a
143,4b

Getalleninéénkolomgevolgddoordezelfdeletter(s)verschillennietbetrouwbaar(P=0,05).
Ge=Geldermalsen,Ho=Horst,Nu=Numansdorp,Ze=Zeewolde
standaard Elstar,diebeideonderling nietbetrouwbaar verschilden. Metingen van de
stamomtrekaanheteindevandeproefperiodewezenuitdatRedElstargemiddeldoverde
vier proeftuinen betrouwbaar dikkere bomen
haddanstandaard Elstar,maardatdestamomtrek van Red Elstar niet betrouwbaar ver-

schilde vandievan Elshof.Metingen van het
boomvolumeaanheteindevandeproefperiodegavenaandatRedElstarbetrouwbaargrotere bomen had dan Elshof enstandaard Elstar; tussen Elshof en standaard Elstar
bestondgeenbetrouwbaarverschilinboomvolume.

Tabel47.Resultaten klonenonderzoek Elstar (069.87.0.10)
Kloon

% vruchten >70 mm
Horst

Zeewolde

Standaard
Elshof
Red Elstar

% vruchten met
> 33 % rode blos

1990

1991

1992

1993

1991*

1992**

84,3a
90,5a
91,2a

63,7a
54,2 a
68,6a

94,9a
91,3a
98,2 a

90,2a
85,5a
90,1a

83,0 b
91,7 a
88,7 a

90,1 b
95,0a
92,5 ab

Getalleninéénkolomgevolgddoordezelfdeletter(s)verschillennietbetrouwbaar(P=0,05).
* gemiddeldenvan3tuinen
**gemiddeldenvan2tuinen
Gemiddeldoverdevierproefplaatsenwerden
geen verschillen gevonden in het gemiddeld
vruchtgewicht over de gehele proefperiode
van de drie Elstartypen. Maatsorteringen in
1989 (Geldermalsen en Zeewolde), 1990 en
1991 (Zeewolde) en 1992 en 1993 (Horst)
wezen uit dat er geen betrouwbaar verschil
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tussendemutanten bestondvoorwat betreft
hetpercentagevruchten>70mm(tabel47).
Uittabel47blijktdaterin1991 gemiddeldover
drieproefplaatsengeenbetrouwbaar verschil
indematevangeblostheidwastussendemutantenElshofenRedElstar.Beidehaddenbetrouwbaar meervruchtenmetmeerdan33%

blosdanstandaardElstar.Bijkleursorteringen
in1992optweeproefplaatsenblekendieverschillennietbetrouwbaar;welwasdetendens
aanwezigdat beidemutanten meer vruchten
haddenmetmeerdan33%rodeblos.
Samengevat komt uit deze proef naar voren
datdeproduktiviteitvanbeide kleurmutanten
niet achterblijft bij die van standaard Elstar,
dat er slechts geringe verschillen in groeikracht tussen de drie typen bestaan, dat de
vruchtmaatbijdemutantennietafwijktvandie
standaard Elstar en dat de mutanten een
hoger percentage vruchten met meer blos
hebbendanstandaardElstar.Ditallesleidttot
deconclusie dat aanplant vaneenvan beide
mutanten eenlichtevoorkeurverdient boven

aanplant van standaard Elstar. Deze laatste
blijft echter ook een algemeen aanbevolen
typedatbijvoldoendeaandachtophetgebied
vanbelichtingssnoeieveneensgoedeteeltresultatenkanopleveren.
Jonagold
Inhetvoorjaar van1987werdinvierproeftuineneenproefgeplantwaarindetoenbekende
kleurmutantenvanJonagoldwerdenvergeleken mettweevirusvrije standaardklonen van
Jonagold (069.87.0.9). Deze proef werd eind
1993beëindigd.Intabel48zijnresultatenover
produktiviteit engroeikrachtvermeld;intabel
49zijngegevensovervruchtmaat,vruchtkleur
enplukweergegeven.

Tabel48.ResultatenklonenonderzoekJonagold(069.87.0.9)
Kloon

Virusstatus
*

Kg/boom
1988t/m 1993

Stamomtrek
bij het planten
(cm)

Toename stamomtrek pereind 1993
(cm)

T1272
2291T
Wilmuta

vv
vv
vv

136,7 a
137,4a
138,6a

5,6 b
5,8 a
5.6 b

12,5ab
12,9a
12,7a

New Jonagold
Jonagored
Jonaveld

vz
vz
vz

115,0c
120,0c
126,0 b

5,4 c
5,4 c
5.7ab

11,0d
12,1bc
11,7c

*vv=virusvrij;vz=nietvirusvrij
Getalleninéénkolomgevolgddoordezelfdeletter(s)verschillennietbetrouwbaar(P=0,05).
Uittabel 48blijkt dat ereenduidelijk verschil
bestaattussenvirusvrijeenniet-virusvrijemutantenvoorwat betreft de produktiviteit over
de totale proefperiode, uitgedrukt in kg per
boom. Tussen de virusvrije mutanten was
geen betrouwbaar verschil in produktiviteit
aantoonbaar, maar ze produceerden betrouwbaar meerdandeniet-virusvrijemutanten.BinnendenietvirusvrijemutantenwasJonaveld betrouwbaar produktiever dan JonagoredenNewJonagolddieonderlingnietverschilden. De niet virusvrije mutanten produceerden8tot16%minderdandestandaardkloon2291T.

Alsdeproduktiviteitwordtuitgedruktinkgper
m3boomvolumeaanheteindvandeproefperiode dan moet gesproken worden van verschillentussendeproefplaatsen.Detendens
wasaanwezigdatdevirusvrijemutantenmeer
kgperm3boomvolumeproduceerdendande
niet-virusvrije.VooralNewJonagoldenJonagoredtendeerdennaardelaagsteproduktiviteitperboomvolume.
Uit tabel 48 blijkt dat de verschillen ingroeikrachttussendemutantenbijhetplantengeringwas.Erwaseenzeerlichtetendensdatde
bomenvandevirusvrijemutantenbijhetplantenwatzwaarderwarendandebomenvande
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niet virusvrije mutanten. Eenzelfde tendens
komt naarvorenbijdetoenamevandestamomtrekgemetenaanheteindvandeproefperiode;devirusvrije mutanten zijnwat meer in
stamomvangtoegenomen dande niet-virusvrijemutanten.
Metingen van het boomvolume aan het eind
van de proefperiode latenzien dat er in Geldermalsen en Zeewolde geen betrouwbare
verschilleninboomvolumewaren;inNumansdorp was wel sprake van verschillen. In alle
proefplaatsenbestonddetendensdathetvolumevandevirusvrije bomenwat groter was
danvandeniet-virusvrijebomen.
In elke proeftuin kon jaarlijks het gemiddeld
vruchtgewicht worden bepaald. Erwas over
alleproeftuineneentendensaanwezigdatde
vruchten van de niet virusvrije mutanten een
wat lager gemiddeld vruchtgewicht hadden
dan de vruchten van de virusvrije mutanten.
Gemiddeld over alle proefplaatsen bedroeg

het verschil ingemiddeld vruchtgewicht van
delichtsteenzwaarstemutanten9%.
Bijjongebomenisdevruchtmaat inhetalgemeengeenprobleem,zekernietbijJonagold
waardevruchtenvooralbijjongebomenniet
zelden als te groot kunnen worden aangemerkt. Het iswel belangrijk te weten wat de
maat isvanvruchten aanoudere bomen.Uit
tabel49komt naarvorendat inHorst in1993
de vruchten van de niet-virusvrije mutanten
een hoger percentage vruchten inde klasse
70-90mmnebbeninvergelijkingmetdenietvirusvrije mutanten. Wilmuta neemt daarbij
een middenpositie in.Omdat geensprake is
vanverschillentussen demutantenvoor wat
betreft het percentage vruchten inde klasse
tot70mmbetekentditdatdevirusvrijemutanteneenhogerpercentagevruchten boven90
mmhebben.Eenzelfdetendenswasaanwijsbaar bijdesortering in1990teZeewolde.Dit
kannietalseenpositieveeigenschapvanJonagoldwordenaangemerkt.

Tabel49. Resultaten klonenonderzoek Jonagold (069.87.0.9)
Kloon

T1272
2291T
Wilmuta

Virusstatus

vv
vv
vv

New Jonagold vz
Jonagored
vz
Jonaveld
vz

% vruchten
70-90 mm
Horst, 1993

% vruchten met >33%
blos, 1992

% vande oogst
1993inde eerste
pluk

Horst

Numansdorp

59,3 bc
55,3c
68,6 ab

60.1c
58.2c
59.7c

63,7 d
65,2d
70,1c

49,6d
58,9c
54,1cd

73,9a
75,2a
75,8a

69,0 b
96,0a
95.8a

82.7 b
99,9a
99.8a

80.8 b
93.9a
86,3 b

*vv =virusvrij;vz= nietvirusvrij
Getalleninéénkolomgevolgddoordezelfdeletter(s)verschillennietbetrouwbaar(P=0,05).
Alsbomenouderwordenishetmoeilijkervoldoende kleur op de vruchten te verkrijgen.
Uittabel49blijktdatkleursorteringen in1992
optwee proefplaatsen aangevendat demutantenJonagoredenJonaveldeenhoogpercentage rode blos bezitten;NewJonagold is
betrouwbaar minder geblost, terwijl de ver66

schilleninhoeveelheidblostussenWilmutaen
de beide standaardklonen als niet aanwezig
totgeringmoetenwordenaangemerkt.
BijJonagold moet inverbandmet voldoende
blosmeerderekerenwordengeplukt.Vanwegedevelearbeid isveel keren doorplukkken

ongunstig.Ideaaliseenmutantwaarbijinéén
pluk zoveel mogelijk voldoende gebloste
vruchten kunnen worden meegenomen.
Naarmate de bomen ouder worden zal het
percentage blos op de vruchten afnemen.
Daarom zijn mutanten waarvan de vruchten
ookbijouderebomennogvoldoendegeblost
zijn in beginsel als goede mutanten aan te
merken.Uittabel49blijktdatgemiddeldover
deproeftuinen in1993bijzevenjarige bomen
vande mutant Jonagored bijna94 % van de
oogstindeeersteplukgangkanwordenmeegenomen. Bij de onderling niet betrouwbaar
verschillendeJonaveldenNewJonagoldwas
het percentage vruchten in de eerste plukgangbetrouwbaar lager.Bezienoverdetotaeproefperiodewasersprakevanverschillen
tussendeproefplaatsen,maarerwaseenduidelijketendensdatbijJonagoredenJonaveld
hethoogstepercentagevruchtenindeeerste
pluk kan worden meegenomen, dat de ver-

schillen tussen Wilmuta en de beide standaardklonengeringwasendatNewJonagold
eentussenpositieinneemt.
Samengevat komt uit deze proef naar voren
datinverbandmetdeproduktiviteit,zowelper
boom alsperm_boomvolume,aanplant van
virusvrije bomen sterk de voorkeur verdient,
ditondankshetfeitdatdevruchtenvannietvirusvrije mutanten een lager percentage te
grovevruchten hebben.Uit het oogpunt van
aantalkerenplukkenenbehoudvanvoldoendevruchtkleur op latere leeftijdverdienen de
mutantenmetdesterkstgeblostevruchtende
voorkeur.
Inhetvoorjaar van1992werdindrieproeftuineneenproef(069.92.0.1)geplantwaarindertienvruchtkleurmutantenvanJonagoldopdiverseeigenschappen worden beoordeeld.In
deze proef fungeert Wilmuta als standaard
Jonagold.

Tabel50.Resultaten klonenonderzoek Jonagold 069 92.0.1
Kloon

Virusstatus
*

Kg/boom
1992+1993

Gemiddeld
vruchtgewicht
1992/1993(g)

% vande oogst
1993 inde
eerste pluk

Wilmuta
Crowngold
Schneica B
KingJonagold 8765T
Jonakap
Decosta
Jonagored 9614
Jonagored HR2458
Jonabel
Jonagold 2000
Novajo
Jonaveld
Jomured

vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vz
vz
vz
vz
vz

10,3
10,2
9,9
9,8
11,3
10,4
9,6
9,2
9,8
8,3
8,9
9,7
9,5

271
284
290
278
270
281
282
291
285
274
249
269
264

70
85
80
85
74
98
99
96
81
80
86
98
98

1

vv=virusvrij;vz=nietvirusvrij

ntabel50zijnenkelegegevensover produkJviteit, vruchtgewicht en pluk vermeld. Uit
abel50blijktdatdeproduktiviteit, uitgedrukt
n kgper boom,vandeniet-virusvrijeJonag-

old2000natweegroeijarenhetlaagsteismet
een kg-opbrengst die20 % benedendievan
standaard Wilmuta ligt. Even produktief respectievelijk ietsbeterdanWilmutazijnvoor67

lopigdevirusvrijemutantenDecostaenJonakap. Aan de vermelde produktiecijfers mag
nognietteveelwaardewordentoegekend;ze
kunnendekomendeproefjaren nogaanzienlijkveranderen.
Vergeleken metWilmutazijndevruchtenvan
de niet-virusvrije Novajo,Jomured enJonaveld respectievelijk 9 %, 5 % en3 % lichter.
Devruchtenvanalleoverigemutantenwaren
evenzwaarofzwaarderdanWilmuta.
Uitdeweergegeven percentageseerste pluk
zijn duidelijk de donkere Jonagold-typen te
herkennen.HetzijnDecosta,Jonagored,Jonagored HR, Jonaveld en Jomured. Bij WilmutaenJonakapkonhetlaagstepercentage
vruchten indeeersteplukgangwordenmeegenomen;deoverigemutanten lagentussen
dezetweeendedonkeretypen.
Dit project werd mede mogelijk gemaakt
doorEurofru.

Project PFW70:Het gebruikswaardeonderzoekbijpeer
H. KempenP.D. Goddrie
Rassenonderzoek in Wilhelminadorp
n hetvoorjaar van1993zijn25nieuwerassen
inhetonderzoek opgenomen.Onderdeze25
rassenzijn19rassenmeteenzeergeringevatbaarheid voor bacterievuur. Alle 25 rassen
staanopKweeMCmettussenstam Doyenné
du Comice met tien bomen per ras. Op een
perceelwaar indetoekomst geen fungiciden
zullen worden toegepast zijn behalve genoemde 25 nieuwe rassen, nog vijf andere
nieuwe rassen geplant tezamen met negen
standaardrassen.Opditnieuweperceelzalde
vatbaarheid voor schimmelziekten van oude
en nieuwe rassen worden getoetst. Inwinter
1993/1994zijn12rassenafgevoerduithetonderzoek(tabel51).

Tabel 51. Gegevens vanafgekeurde pererassen,gerooid eind 1993.
Ras

Herkomst

Plantjaar

Afgekeurd wegens

Argessis
CPRO 6403-23

Roemenië
Nederland

1987
1987

CPRO 70009-29
Delwilroug
Euras
Harrow Sweet
Harvest Queen
HW610

Nederland
Frankrijk
Roemenië
Canada
Canada
Canada

1987
1990
1988
1987
1990
1987

PB 11/20
RX1491

Engeland
Frankrijk

1990
1990

St. Augustinus

België

1988

X/27

Joegoslavië

1988

matige eetkwaliteit
onvoldoende eetkwaliteit, vatbaa
voor bloesemsterfte(Pseudomonas
syringae)
onvoldoende eetkwaliteit
onvoldoelde eetkwaliteit
onvoldoende eetkwaliteit
te kleine vruchten
matigeeetkwaliteit, kleine vruchten
onvoldoende eetkwaliteit,
matig houdbaar
onvoldoende eetkwaliteit
onvoldoende eetkwaliteit,
muskussmaak
vruchtuiterlijk en eetkwaliteit
onvoldoenden
onvoldoende eetkwaliteit, veel na
bloei

Baurotard (Dairain®) is in het voorjaar van
1993 opnieuw geplant maar nu met tussenstam,omdatditrasinsterkemateonverenig68

baar bleektezijn met Kwee MC. Dewaarnemingen aan Harrow Sweet (HW 609) zijr
beëindigd.DeproduktieensmaakvanHarrow

Sweet zijngoed,maardevruchten blijven te
klein bij een goede dracht. Hierdoor kan dit
bacterievuurresistenterasvoorteeltinNederlandtochnietwordenaanbevolen.
Concorde, Dolacomi (Jowil®) (voorheen Jl
7451) enVerdi (voorheen CPRO 66006-273)
voldeden ook in 1993goed. Een uitgebreide
beschrijvingvandezerassenisopgenomenin
Fruitteelt83(1993)50:20-22.
Inoktoberennovember1993zijndriesmaaktoetsen uitgevoerd. De vruchten voor deze
smaaktoetsenzijntotzesdagenvoordetoets
bewaardbij21%0 2 en-0,5°Cendaarnauitgestaldbijkamertemperatuur. Desmaakvan
CPRO69007-36(Clapp'sFavouritexDoyennédu Comice)vieltegen (tabel 52). Mogelijk
was het toetstijdstip (14oktober) wat te laat
voor dit zomerras. Delete,eveneens eenzomerras, smaakte beter. De produktie van dit
nieuwe, Franse ras viel echter tegen. Voor
Verdi was het toetstijdstip blijkbaar nog te
vroeg,wantineentoetsindecembersmaakte
ditrasduidelijkbeter(tabel53).
Uit tabel 52 blijkt dat de Franse herkomsten

Bautomne(ConferencexDoyennéd'Hiver)en
6.30.100 (Conference x Remy Chatenay)
betersmaaktendangoedsmakendeDoyenné
duComice!Deproduktievandewathobbelige Bautomne was goed.De vruchten van
6.30.100warenhelaasverrevanmooi.Ookde
produktievandezeselectiewasmindergoed.
HetFranserasDelbuena(PasseCrassanex?)
scoorde half december (tabel 53) beter dan
eindoktober (tabel3).Deproduktie van Delbuenawasgelijk aan dievan 6.30.100. BautomneenDelbuenazijngoedtebewaren.De
Franseselectie K207-72 werd wat lagergewaardeerd,waarschijnlijk omdat dezeselectiezuurwas.K207-72is(zeer)grofvruchtig.
Het roodschillige ras Lombacad (Cascade®)
had onvoldoende eetkwaliteit (tabel 52) en
was snel versleten. Dit laaste gold ook voor
AbateFétel.OokdeeetkwaliteitvanAbateviel
tegen.Wellicht wasdit voor eendeel hetgevolg van te laat plukken. Pierre Corneille
smaaktetamelijk goed, maartoch niet beter
danConference(tabel52en53).

Tabel52.Resultaten smaaktoetsen pererassen,PFWoktober/november 1993
(1=zeerslechtesmaak;9=zeergoedesmaak).
Ras

6.30.100
Abate Fétel
Bautomne (Serenade®)
Concorde
Conference
CPRO 69007-36
Delbuena (Peradel®)
Delete (Delbardelice®)
Dolacomi (Jowil®)
Doyenné du Comice
K2 07-72
Lombacad (Cascade®)
Pierre Corneille
Verdi

Smaakcijfer
toets1

toets 2

toets 3

—
—
—
—
6,4ab
4,5 d
—
5,4 c
6,6ab
6,8 a
—
—
—
5,9 bc

6,8ab
—
7,0 a
—
—
—
5,8 c
—
—
6,2bc
5,6 c
—
—

—
4,5 c
—
6,5 ab
6,9 a
—
—
—
—
—
—
3,1 d
6,1 b

Getalleninéénkolomgevolgddoordezelfdeletter(s)verschillennietbetrouwbaar(P=0,05).
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Tijdens de Fruitteeltonderzoekdagen 1993is
aan de bezoekers de gelegenheid geboden
deelte nemenaaneensmaaktoetsmet acht
pererassen.Detoetswasopgezetalsonvolledigeblokkenproef.Drieopeenvolgendeproevers kregen eengeschild partje vanvierverschillende rassen aangeboden. De volgende
drie proevers kregen partjes van de andere
vierrassen.Metelkvolgendzestalproevers(is
één herhaling) werd dit herhaald met telkens
eenwisselenderasvolgorde.Degeheleproef
omvattezesseriesbestaandeuitzevenherha-

lingen, zodat in totaal 252 mensen deelnamen. Op 15december zijnvier en op 16december twee series afgewerkt. De vruchten
van alle rassen waren tot een week voor de
toets bewaard bij21 % O2en-0,5 °Cenzijn
daarnauitgestaldbij18°C.
In grote lijnen bevestigden de uitkomsten
(tabel53)vandezetoetsdescoresvaneerdere toetsen op het PFW. Bautomne scoorde
aanzienlijkslechterdaninoktober,watwaarschijnlijkeengevolgwasvandematigeconditievandevruchten.

Tabel53.Resultaten smaaktoets pererassen,Wageningen, 15en 16december 1993
(1=zeerslechte smaak; 9=zeer goedesmaak).
Ras

Smaakcijfer

Bautomne (Serenade®)
Concorde
Conference
Delbuena (Peradel®)
Dolacomi (Jowil®)
Doyenné du Comice
Pierre Corneille
Verdi

6,0 c
5,8 cd
5,7 cd
6,6 b
5,7cd
7,1 a
5,6d
6,7 b

Getallengevolgddoordezelfdeletter(s)verschillennietbetrouwbaar(P=0,05).
Op 23 november is een smaaktoets uitgevoerd met vijf mutanten van Conference en
standaard Conference (tabel 54).Allevruchtenzijntotzesdagenvoordetoetsbewaardbij
21%O2en-0,5°Cendaarnauitgestaldbij18
°C.Allemutantensmaaktenminstenszogoed
als de standaard Conference, alleende ruim
twee weken vroeger rijpende mutant Conference Saels II smaakte minder. Saels II leek
mindergoedbewaarbaartezijn.Deproduktie
vanSaels IIwaszeergoed,de vruchtgrootte
wat minder. Conference Vlaskamp, Goud,
SaelsIenMassoekzijngrootvruchtigemutantenvanConference.Hetvruchtgewichtvande
nogjonge bomenwas50tot 100gram hoger
dan dat van standaard Conference. De produktievanVlaskamp enMassoek blijft tot nu
toeflinkachter,waardoordezetweemutanten
weinig interessant lijkentezijn.Vruchten van
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Conference Brons (geplant voorjaar 1987)
hadden20-50 % meerbronsdan standaard
Conference.
Naar aanleiding van opmerkingen uit Engelandoverdesomsbitteresmaakvandeschil
vanConcordeisop30novemberophetPFW
eensmaaktoets uitgevoerd metConcordeen
Conference. Aan de proevers werden van
beiderasseneengeschildeneen ongeschild
partje aangeboden afkomstig van dezelfde
vrucht.Devruchtenwarentotzesdagenvoor
detoetsbewaardbij21%O2en-0,5°Cenzijn
daarnauitgestaldbij18°C.Uitdesmaakcijfers
(Concorde-schil6,9a,Concorde+schil6,7a,
Conference-schil6,4abenConference+schil
6,1 b)endeopmerkingenvande deelnemers
is niets gebleken dat de geruchten uit Engelandbevestigde.Welduiddendecijfersopeen
lichtevoorkeurvoorgeschildeperen.

Tabel54. Resultaten smaaktoets Conference-mutanten, PFWnovember 1993
(1=zeerslechte smaak;9 =zeergoede smaak).
Ras

Smaakcijfer

Conference Vlaskamp
Conference Goud
Conference SaelsI
Conference Brons
Conference (standaard)
Conference Saels II

7,5 a
7,5 a
6,7 b
6.1c
5,9 c
4.2 d

Getallengevolgddoordezelfdeletterverschillennietbetrouwbaar(P=0,05).
In 1991 en 1992 isvan Dolacomi (Jowil®) de
smaakvangroteenkleinevruchtenafkomstig
van(zeer)volleenmindervollebomenonderzocht. Toen bleek dat kleine vruchten (< 70
mm)van(zeer)vollebomenbetrouwbaar mindersmaaktendangroteenkleinevruchtenvan
matigdragendebomen(zieJaarverslag 1991,

blz.82en 1992,blz.73-74).In1993isdit herhaaldmetDolacomi(Jowil®)entevensgedaan
metConference,DoyennéduComiceenVerdi.
Devruchtenwarenafkomstigvantelkenstwee
bomen perbehandeling enzijntelkenstotzes
dagenvoordetoetsbewaardbij21%O2en0,5°Cendaarnauitgestaldbij18°C.

Tabel55.Smaaktoetsen met groteen kleinevruchten van perassen,PFWnovember 1993
(1=zeerslechte smaak; 9=zeergoede smaak).
Behandeling

Smaakcijfer
Conference

Lichtedracht, grotevruchten
Lichtedracht, kleinevruchten
Zwaredracht, grotevruchten
Zware dracht, kleinevruchten

7,4 a
6,8 ab
7,3 ab
6,7 b

Dolacomi

Doyenné

Verdi

6,9 a
5,9 b
6,8 a
5,2 c

7.6a
7,3ab
7,0ab
6.7b

6,9 a
6,7 a
7,2 a
6,5 a

Getalleninéénkolomgevolgddoordezelfdeletter(s)verschillennietbetrouwbaar(P=0,05).
Jit tabel 55 blijkt dat Dolacomi (Jowil®) in
993hetzelfdebeeldvertoondealsin1991 en
992.Dedrieandererassengedroegenzichin
993 in grote lijnen als Dolacomi, maar bij
/erdiwarendeverschillen niet betrouwbaar,
n1993bleekervoorelkvandevierrassenafonderlijkeenbetrouwbaar lineairverbandte
:ijntussensmaakcijferenvruchtmaat.Even-

alsindevoorgaandejarenbleek70mmdeminimummaattezijnvoorvoldoendesmaakbij
Dolacomi(Dolacomiiseengrootvruchtigras).
Voor de vier rassen tezamen gold dat de
vruchtsmaakvaneenmatigdragende boom
betrouwbaar hoger gewaardeerd werd dan
vaneen (zeer)volle boom. In1993 bleek tevens dat grote vruchten beter smaken dan
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kleine. Bij Conference en Dolacomi was dit
verschilbetrouwbaar,bijDoyennéduComice
enVerdiniet.
Rassenonderzoek inregionale proeftuinen
De landelijke pererassenproef (070.88.1.2),
geplant voorjaar 1988 in de vier regionale
proeftuinen en de Nationale Proeftuin voor
GrootfruitteVelm(België),isinhetnajaarvan
1993(inNederland)beëindigd.Openkeletuinen zal (een deel van) de proef nog blijven
staan. De selectie CPRO 6403-23 (Passe
Crassanex DoyennéduComice) produceerdegoed.Deeetkwaliteit isechteronvoldoendeendeselectieisnogalvatbaarvoorPseudomonas syringae. CPRO 68013-38
(Conference x Packham's Triumph) en
70009-29 (Souvenir de Jules Guindon x
Clapp's Favourite) produceerden beideeven
goedalsConference,maarhetvruchtuiterlijk
en de smaak tezamen zijn onvoldoende om
voor aanbeveling in aanmerking te komen.
CPRO 68013-38 bleek inVelm nogal beurtjaargevoeligtezijn.
DebomenvanVerdi(voorheenCPRO66006-
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273),70009-29en70025-1groeidenmatigen
onregelmatig als gevolg van onverenigbaarheidmet Kwee MC.BijVerdiwerddit bevestigd door hetdoorzagen vande veredelingsplaats van bomen uit Geldermalsen en
Wilhelminadorp.Dematevanvergroeiingliep
uiteen van slecht tot goed en een halve vergroeiing bleek te kunnen resulteren in zowel
eengoedealseenslechteboom.Bijeengoedgroeiende boom op eigen wortel te Geldermalsen was (het restant van) de onderstam
volledig dood en los!Voorjaar 1994isop vijf
plaatsen een nieuwe proef (070.94.1.1) geplant met Verdi op Kwee MC met en zonder
tussenstam(DoyennéduComice).
CPRO69007-36(Clapp's FavouritexDoyen
né du Comice) rijpte gemiddeld over 1988
1993 enkele dagen na Clapp's Favourite en
TriomphedeVienne.In1993vieldeeetkwali
teit tegen (tabel 52). De vruchten smaakten
nogal flauw/waterig. Ook het vruchtuiterlijk
viel tegen. De afgelopen jaren bleek CPRO
69007-36 relatiefgoedbewaar- en houdbaar
te zijn. Ook de produktie en vruchtgrootte
waren goed (tabel 56). Voor Verdi en CPRO
69007-36loopteenkwekersrechtaanvraag.

Tabel56.Resultaten vantwee CPRO-selectiesentwee standaardrassen inde landelijke
rassenproef peer (070.88.1.2).
Ras

Verdi
69007-36
Conference
Doyenné

Boomvolume najaar
1993(m3)

Stamomtrek najaar
1993 (cm)

Ge

Nu

Ze

Ge

Ho

Ze

0,6a
1,1b
1,4c
1,2b

0,7a
—
1,1c
0,9b

1,6b
1,5b
1,7b
1,3a

15a
17b
22c
23c

19a
21ab
21ab
21b

21a
19a
21a
23b

Kg/m3

Kg/boomt/m 1993
Ge
Verdi
19a
69007-36 43 b
Conference 62c
Doyenné
48 b

Ho

Nu

Ze

33a
46 bc
50c
40ab

40a
—
67 b
46a

47 b
47 b
59 c
36a

42a
41a
50 b
41 a

Stevig
heid*)

Suikergehalte **)

6,0
6,8
6,4
4,5

12,3
—
12,0
11,6

Gemiddeld vruchtgewicht (g)
Ge

Ho

Nu

197 a
206 a
211 a
308 b

187a
262c
207 b
253c

193a
—
215 b
304c

Ze ****)
177a
227 b
170a
246 b

Getalleninéénkolomgevolgddoordezelfdeletter(s)verschillennietbetrouwbaar(P=0,05).
*) Gemetencirca1 weeknadepluk(kg/0,5cm2),Velm1993.
) Bepaaldmethandrefractometer(%brix),circa1 weeknadepluk,Velm1993.
'*) Produktiet/m1993,gemiddeldevandeproeftuinen inGeldermalsen,NumansdorpenZeewolde.
'**)Gemiddeldevan1990-1993;Ge=Geldermalsen,Ho=Horst,Nu=Numansdorp,Ze=Zeewolde.

Project PFW89:Hetgebruikswaardeonderzoek bijsteenvruchten
•/. Kemp

tassenonderzoek pruim inWilhelminatorp
nhetverslagjaarzijnachtnieuwepruimerasseninhetonderzoekopgenomen,waaronder
rie interessante rassen uit Roemenië. Tien
assenwerdengerooid(tabel57).
iet Zweedse rasGilbert komt voor beperkte
eeltinaanmerking,vooralwegenshetgunsti

gepluktijdstip(negendagenvoorSanctusHubertus).
Ondanks alletamelijk goede eigenschappen
vanIvelijktditras,geletophetpluktijdstip(ongeveer een week voor Victoria) en andere
nieuwe rassen rijpend in dezelfde periode,
toch nietgoedgenoegomtewordenaanbevolen. Van de twee beproefde Mirabelle-deNancy-selecties produceerde P1725 het
beste. De vruchtgrootte van beide selecties
varieerdevan 11-13 gram.Dekleine,zoete,
tamelijk rotgevoelige vruchten zijnalleengeschiktvoorverwerking.Presidentrijpteopeen
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momentdatergeenandererassenmeeraanwezigwaren,maardeeetkwaliteitwasonvoldoendevooraanbeveling.
Ondanks enkele gunstige eigenschappen
washettotaaloordeelvanThamesCrossonvoldoende.
Jubileum, eveneens geplant in 1988, werd
nog niet gerooid omdat dit ras interessant is
wegens rijptijd (een week voor Victoria),
vruchtgrootte (75 gram) en smaak. Zowel in
WilhelminadorpalsinRillaar(België) kwamen
denieuweEngelserassenAvalonenExcalibur
gunstig naar voren. Beide rassen zijn grootvruchtig ensmaakten goed.Gelet op rijptijd,
eetkwaliteitenvruchtuiterlijkwarenVoyageur,

Centenar,V72521,ValorenVictory(voorheen
V72331),allegeplantinhetvoorjaarvan1992,
veelbelovend.AllepruimerassenstaanopSt.
JulienA.
Rassenonderzoek inregionale proeftuinen
Indeproeftuin inGeldermalsenenZeewolde
isvoorjaar1987eenproef(089.87.3.1)geplant
met acht pruimerassen op Pixy (eenjarige
oculaties). Najaar 1993 is deze proef beëindigd. Gezien de produktie, vruchtgrootte
(tabel58),eetkwaliteit enrijptijdkomenBleue
de Belgique en Anna Späth voor algemene
teelt inaanmerking.Smaak en vruchtuiterlijk
vanReine-ClaudeSouffriauwarengoed.

Tabel57.Gegevens vanafgekeurde pruimerassen,gerooid eind 1993.
Ras

Plantjaar

Eigenschappen

Delikya
Edda
Gilbert

1988
1988
1988

Herman
Ive

1988
1988

Magna Glauca
Mirabelle de Nancy
President

1987
1987
1987

Thames Cross

1987

matigeeetkwaliteit, kleine vruchten
tamelijk goedeeetkwaliteit, geringe produktie
gevoelig voor vroegeval,tamelijk goede eetkwaliteit,
produktie en vruchtgrootte
matigeeetkwaliteit, produktie en vruchtgrootte
tamelijk goede eetkwaliteit, grote vruchten, produktief,ovaal-rond, blauw
matige eetkwaliteit
matigeeetkwaliteit, zoet, kleine vruchten
matigetot tamelijk goede eetkwaliteit, zeer grote
vruchten
produktief,zeergrote,gele,peervormigevruchten,
tamelijk goede smaak, zoet
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Tabel58.Produktieengroei van8 pruimerassen inde landelijke rassenproef pruim
(089.87.3.1) te GeldermalsenenZeewolde.
Ras

Boomvolume (m3)
voorjaar 1992

Ton/ha
t/m 1993

Gemiddeld vruchtgewicht 1993(g)

Anna Späth
Bleuede B.
Edda
Gilbert
Ive
R.-C. Souffriau
Opal
Victoria

2,5ab
2,7ab
2,0 a
3,0bc
3,8 c
2,3ab
3,0bc
2,5ab

37,4 d
60,0f
11,4a
18,2 b
31,1 c
12,4a
43,5e
58,6f

46
43
50
45
57
51
31
44

Plantafstand: Geldermalsen 3,75 x 2,50 m (1066 bomen/ha) en Zeewolde 3,75 x 3,0 m (888
bomen/ha).

Ondanksdematigeproduktiviteit(tabel58)en
demoeilijkeboomvormlijktditrasinteressant
omdathetrijptindeweeknaOpal.Deproduktie(tabel58)vanallerassen isinmeerdereof
minderematenegatief beïnvloeddoor nachtvorst tijdens de bloeiperiode van 1990 en
1991.
Rassenonderzoek zoete kersin Rillaar
(België)
H. Wustenberghs,J.VerheyenenH. Kemp
Ook in 1993 is nauw samengewerkt met het
r
ruitteeltcentrumvandeKatholiekeUniversieitLeuveninAarschot-Rillaar(België)watberefthetgebruikswaardeonderzoek vanzoete
ers. In1993 waren 85 rassen in onderzoek,
waarvan55geplant in1988-1990enderest
ater.
De rassenzijnbeoordeeldopmatevanbloei,
roduktiviteit, vruchtgewicht, hardheid,
arstgevoeligheid engomvorming. Deresulatenvandeveelbelovende rassenenselecieszijnvermeld (tabel59).Alle rassen staan
pGM61/1.
HetCalifornischerasNiram(Marvin®)voldoet

van de nieuwe vroegrijpende rassen het
beste.
Hetvruchtgewichtismet6,5tot7grameigenlijkwattelaag.Netalsvrijwelallevroegrijpende rassen is ook Niram tamelijk zacht (tabel
59). Niram is nogal barstgevoelig. Vista voldeedgoedin1992,in1993washetvruchtgewicht te laag (6,5 gram). Ook Vista is nogal
zacht.TotnutoeisVistanietbijzonder barstgevoeliggebleken,ditintegenstellingtoteerder onderzoek te Geldermalsen. Rond de
plukdatum 23juni isSylvia het beste nieuwe
ras,metgrote,nietaltebarstgevoeligekersen
(tabel 59). Sylvia vertoonde een compacte,
spurachtige groeiwijze en bloeide zeer laat
(noglaterdanRegina).NaastSylviavielenook
hetCalifornische rasMaru(Ruby®)endeselectie 3-13 op binnen deze groep. Volgens
Franse gegevens zou Maru barstgevoeliger
zijndandatuittabel59blijkt.
De New-Yorkse rassen Somerset (voorheen
NY 6476) en Hartland (voorheen NY 3308)
warenproduktief,stevigengrootvruchtig.De
vruchtgrootte in de soms zeer grote trossen
viel somstegen. Deselecties 33-34 en 13S39-51 warenduidelijkminderproduktief,maar
produceerden wel zeer grote vruchten (ge75

Tabel59.Veelbelovende zoete-kerserassen te Rillaar, resultaten 1992en1993.
Ras

Plukdatum Mate van
1992
bloei*)

Niram
11/6
Vista
18/6
3-13
25/6
Sylvia
25/6
Maru
25/6
33-34
29/6
Somerset 29/6
13S-39-51 29/6
Hartland 29/6
Lapins
14/7
13S-49-24 14/7

6,5
6,0
8,0
7,5
6,5
7,5
9,5
8,5
8,5
5,0
7,0

Produkti- Vruchtgewicht Hardheid % gebarsten
**i
viteit*)
vr. 1993***)
(g)
7,5
7,5
3,5
5,0
7,5
6,0
9,5
4,5
8,5
7,0
8,5

7,0
7,3
8,8
9,6
8,5
9,4
6,8
10,6
7,0
8,7
8,5

26
31
40
48
48
43
50
40
45
48
45

24
17
15
14
19
52
0
7
-

*) 1=zeergering, 10=zeergoed.**)Dehardheid isgemeten met eenZwick hardheidsmeter
(20=zeerzacht,60=zeerhard).***)Hetpercentagegebarstenvruchtenaandeboomgeefteen
indicatievandebarstgevoeligheid.Een*geeftaandatditpercentagenietbepaaldkonworden.
Weergegevenzijngemiddeldenvan1992en1993,tenzijandersvermeld.Allevermeldenieuwe
rassenvertoondentotenmet1993geengomvorming.Deplukdatavanenkelestandaardrassen
in1992teRilaarwaren:EarlyRivers11/6,Burlat16/6,MertonPremier18/6,Van24/6,Sam29/6,
SchneidersSpäteKnorpelkirsche2/7,Kordia2/7enHedelfinger7/7.
middeld>9gram).33-34gafsomsook grote
trossen wat enigszins nadelig was voor de
vruchtgrootte. 33-34 was zeer barstgevoelig
(tabel59).Lapinsen13S-49-24warenduidelijkdebesteinhunplukperiode.Lapinsvertakt
moeilijkengafsomstekleinevruchtenbijtrosvorming.
Ondanks de vroege bloei is dit raszeer produktief dankzij de zelfverdraagzaamheid.
13S-49-24 gaf een goede verdeling van de
vruchtgrootte.

ProjectPFW75:Bestuivingvan
pit-ensteenvruchten
H.Kemp
Kruisingen
Bijappel,peerenpruimwordenjaarlijkshandmatigekruisingenuitgevoerdomnategaanof
bepaaldecombinatiesvanrassenvoldoende
vruchtzetting opleveren.In1993zijnkruisin76

gen uitgevoerd bijappel en peer. DekruisingenzijnuitgevoerdinWilhelminadorp.Geldermalsen, Numansdorp en Zeewolde.
Deresultatenvankruisingenmetappel-enpererasseninWilhelminadorpendedrieregionaleproeftuinenzijnvermeldintabel60.Perkruisingzijn100bloemengebruikt:vijftakkenmet
tien trossen met twee bloemen per tros.
Destempelszijndirect nahetbestuivenafgedektmetvaseline.
Enterprise en CPRO 78039-8 gaven wederzijds slechts eenzeer geringezetting.CPRO
78038-9bestovenmetCo-op29gafeveneens
eenlagezetting.DeoverlapinafstammingZOL
hiervan de oorzaak kunnen zijn. Alle andere
combinaties van appelrassen en -selecties
gaveneengoedetotzeergoedezetting.Vana
dezecombinatiesisdeoverlapinbloeiperiode
voldoende. De sierappels Evereste, Golder
Hornet en Prof. Sprenger gaven zeer goede_
zetting op CPRO78039-18,maar gemiddek
genomen isdeoverlapinbloeiperiode onvol

Tabel60.Zettingspercentages (% bijoogst) enaantal goedezaden pervrucht van enkele
appel- enperekruisingen gemaakt in 1993.
Bestoven ras

Bestuiverras

Zettingspercentage

Goedezaden/
vrucht

Appel
Co-op29
Enterprise(Co-op30)
Enterprise
CPRO78038-9
CPRO78038-9
CPRO78039-18
CPRO78039-18
CPRO78039-18
Jonagold
Jonagold

Discovery
CPRO78038-9
Discovery
Co-op29
Enterprise
Evereste
GoldenHornet
Prof.Sprenger
CPRO78039-18
GoldenDelicious

35
5
24
16
8
53
38
63
29
24

2,8
5,2
5,3
5,9
4,8
6,0
6,8
6,2
1,2
1,3

Peer
Concorde
Concorde
Dolacomi(Jowil®)
Dolacomi(Jowil®)
DoyennéduComice
DoyennéduComice
DoyennéduComice
DoyennéduComice
DoyennéduComice
verdi
/erdi
/erdi
/erdi
ferai
/erdi
/erdi
/erdi

Concorde
PierreCorneille
GieserWildeman
PierreCorneille
Conference
Conference
PierreCorneille
Verdi
Verdi
Conference
Conference
DoyennéduComice
DoyennéduComice
PierreCorneille
Verdi
Verdi
Verdi

16
31
14
24
16
26
11
18
22
34
9
0
25
16
0
4
9

1,0
1,5
1,9
4,1
1,1
3,1
4,0
2,5
1,3
4,5
6,6
0,0
2,4
2,9
0,0
2,8
1,3

Joende. Golden Hornet overlapt nog het
>este.
oncorde gaf, evenals in 1992, een relatief
loede zetting na zelfbestuiving. Verdi gaf
snige zetting na zelfbestuiving en is dus
nigszinszelfverdraagzaam.VerdienDoyené du Comicegaven in 1991,1992en 1993

wederzijds wisselende maar toch juist voldoende zetting.Verdi bloeit (zeer) vroeg. De
overlap met DoyennéduComiceisdaardoor
maarnetvoldoende.Alleandere combinaties
gaven voldoende tot goede zetting. Pierre
Corneille bloeit te vroeg om jaarlijks een betrouwbare bestuiver te zijn voor Dolacomi
(Jowil®)enDoyennéduComice.
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SectieTeelt Kleinfruit
Project PFW86: Gebruikswaardeonderzoek aardbei
J.DijkstraenA.A. vanOosten
Teelt onder glas
Opdeproeftuin inBredawerdenineenvoorjaarsteelt enkele CPRO-selecties en de rassenLambadaen Marmoladavergeleken met
destandaardrassenPrimellaenElsanta.
Elsanta was het produktiefst, gevolgd door
CPRO 9304 en Marmolada. Lambada was
vroeg,maardeproduktievanditrasbleefopnieuw sterk achter bijdievandeandererassen.Bovendienvieldevruchtgroottetegen.
CPRO9304heeftkennelijkmaarweinigkoude
nodig. Inde proef maakte deze selectie een
(te) lang en slap gewas. Het percentage 1e
kwaliteit was hoog en de vruchtgrootte was
goed.Helaaswarendevruchtenkwetsbaaren
matigvansmaak.Ookwasderijpingnieterg
vroeg. CPRO9304 wordt echter in 1994opnieuwbeproefd.
Ook CPRO 9305 maakte een lang en slap
gewas. De rijping was vroeg. De vruchten
waren goed van smaak, maar kwetsbaar en
vrijklein.Ook9305wordtin1994opnieuwbeproefd.
Marmolada maakte een mooi gewas en de
rijptijdlagdichtbijdievanElsanta.Aanvankelijkwasdezettinggoed,maarhalverwege de
bloeiginghetgewassnelachteruitenontstonden veel misvormde vruchten. De vruchten
warenstevigengroot,maarslechtvansmaak.
Marmoladawordtnietverderbeproefd.
Normale vollegrondsteelt
Landelijkerassenproef
Het landelijk rassenonderzoek bij vollegrondsaardbeien isin1993uitgevoerdophet
PFWenopdeproeftuinenteBreda,Horsten
Geldermalsen.
Met hetstandaardras Elsantawerden enkele
Nederlandserassenenselectieseneenaantal
buitenlandse rassen vergeleken. De plantdichthedenwareninBreda3,6 inGeldermalsen3,8 inHorst4,4eninWilhelminadorp 5,1
planten/m2. Geplant werd 6 augustus 1992.
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VanderassenCortina,GardenaenSellawerdenopdezelfdedatumgekoeldevermeerderingsveldplantengezet,ophetPFW2planten
per plantgat. Uit de in de tabellen 61 en 62
weergegeven resultaten blijktdatde produkties in Breda en Horst op een goed niveau
lagen, maar in Geldermalsen en Wilhelminadorp(PFW)tegenvielen.InBreda,Geldermalsen en Horst lagen de percentages tweede
kwaliteithoogtotzeerhoog.
De middenoogstdatum was in 1993 extreem
vroeg (circa 3 weken eerder dan normaal
Lambada en Honeoye rijpten hetvroegst,di
reetgevolgddoorCortina,GardenaenElsanta. De meeste van de overige rassen rijpten
middentijds.EenuitzonderingvormdeSelectiedeW.meteenerglaterijptijd.
Debelangrijkstekenmerkenvandebeproefde
rassenkunnenalsvolgtwordensamengevat:
Lambada had lichte planten met een open
groeiwijze.Deproduktiewasmeestmatigmet
mooie, helderrode vruchten die uitstekend
smaken.Dehoudbaarheidvruchtenwasechtermatig(Horst).
CPRO9301hadeenmooigewasmeteenredelijke tot goede produktie. De vruchten
warenlicht-tot helderroodenhaddeneenredelijk goede smaak. Wordt in 1994 opnieuw
beproefd.
OokCPRO9302hadeengoedgewasmeteen
goede tot erg goede produktie. De vruchten
waren helderrood en goed van smaak, maar
wataandekleinekant.Wordtin1994opnieuw
beproefd.
Darline hadeenvrij licht, maar opengewas.
De produktie was helaas slechts matig. De
vruchten waren groot, lichtrood van kleur er
goed vanvorm ensmaak.Wordt in 1994opnieuwbeproefd.
Geridagafeenzwaar,wat bossiggewasme
erg korte bloemtrossen. De produktie was
wisselend evenals de vruchtkwaliteit. Geridc
lijktookquasmaakenvruchtgroottegeenver
beteringvanElsanta.Hetraswordtdaaromir
1994 nog slechts op beperkte schaal be
proefd.
Honeoyegafeenlichtetot matigzwareplan
meteenwatwisselendeproduktie.Devruch
ten waren donkerrood en slechts matig vat
grootte.

Desmaak was matig tot redelijk. De ras lijkt sortiment en wordt daarom niet verder beechter geen verbetering van het bestaande proefd.
Tabel 61. Produktie kwaliteit I+ Ilin kg/m2en percentage kwaliteitII.
Ras

Elsanta
Lambada
CPRO9301
CPRO9302
Darline
Gerida
Honeoye
Marmolada
Cortina
Gardena
Bella
Bel.deW.

Kgkwaliteit I+

Il/m2

% kwaliteit II*

Breda

Ge

Horst

PFW

Breda

Ge

Horst

3,09
1,99
2,79
3,14
1,93
3,26
2,32
2,53
1,34
1,39
1,95
1,72"

1,21
0,59
1,15
1,16
0,95
1,66
1,41
1,24
0,18
0,47
0,55
1,32

3,24
0,84
2,31
2,38
1,33
2,03
2,71
3,61
3,46

1,34
1,29
1,68
1,42
1,34
0,93
1,37
1,56
1,72
2,25
1,61
0,93

29
30
27
40
24
40
25
30
60
12
27
33

22
19
10
25
8
25
26
13
13
8
5
17

33
26
21
34
17
39
28
32
34

PFW
6
3
2
15
1
10
3
7
2
1
1
25

'berekendvankwaliteitIenII,"oogstvoortijdiggestopt

label62.Gemiddeld vruchtgewicht en middenoogstdatum.
Ras

Elsanta
.ambada
ÎPRO9301
;PRO9302
)arline
ïerida
loneoye
/larmolada
ïortina
àardena
iella
iel.de W.

Gemiddeldvruchtgew. (g)kwal. 1

Middenoogstdatum

Breda

Ge

Horst

PFW

Ge

18,9
16,9
19,6
17,2
22,3
15,6
17,2
16,1
18,4
23,0
25,6
21,3

19,1
17,9
21,0
18,5
19,9
19,2
16,7
22,9
18,1
22,9
25,7
18,0

16,7
16,6
19,4
16,7
18,4
16,3
16,7
19,2
15,1

16,7
17,5
18,5
14,1
19,0
16,0
15,4
17,4
19,6
15,4
22,9
14,7

1 juni
29 mei
3juni
4juni
3 juni
4juni
29 mei
2juni
29 mei
29 mei
3juni
20juni

Horst
6 juni
2juni
7juni
8juni
7juni
9 juni
2juni
8 juni
17juni

PFW
22 mei
21 mei
25 mei
27 mei
23 mei
26 mei
21 mei
24 mei
22 mei
24 mei
26mei
6juni
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Marmoladagafeenzwaargewasmetgoede
bloemen.Deproduktiewasgoedevenalsde
vruchtgrootte (met uitzondering van Breda).
Devruchtenwarenoranjeroodmetsomseen
watdofuiterlijkdoordevelezaden.Desmaak
wasergmatig.InBredavertoonde Marmoladaveel uitval,waarschijnlijk tengevolge van
Verticillium.Omdat Marmolada in Nederland
geenverbetering isvan Elsantawordt wordt
hetrasnietverderbeproefd.
Selectie de W. gaf een matig zwaar, kort
gewas met korte bloemtrossen. Evenals in
1992wasdeproduktieop kleiteleurstellend.
InHorstwerddaarentegeneenzeerhogeproduktiebehaald.InBredawerddeoogstechter
helaastengevolgevandeerglaterijptijdvoortijdig beëindigd. De vruchten waren meest
matig van grootte, wat dof van kleur en erg
matigvansmaak.Wordtnietverderbeproefd.
VanderassenCortina,GardenaenSella
bleef de produktie door de voor gekoelde
plantentelateplantdatumveeltelaat.Alleen
inWilhelminadorpwerddoordedubbeldichte
planting een bevredigende produktie behaald. Devruchten waren vaakwatonregelmatigvanvormendonkerrood vankleur.De
smaakwasslechtsmatig.Cortinagaf,vooral
inBredaenHorstveelkleinevruchten.InWilhelminadorp had dit ras veel last van voorjaarsbont, waardoor ook de zetting nadelig
werd beïnvloed. Hoewel de verwachtingen
vandedrienieuweItaliaanserassennietmeer
erghooggespannenzijn,maarhetafwijkende
plantmateriaal een goede vergelijking bemoeilijkte,wordenzein1994opnieuw bekeken.
Landelijkerassenproef, tweede oogstjaar inGeldermalsen
Omdat op de zware kleigrond inGeldermalsendeproduktiesheteerstejaarvaaktegenvallen,werddeinaugustusvan1991geplante rassenproef voor een tweede oogstjaar
aangehouden. Mededoor hetwarme, droge
voorjaar waren de produkties ook in 1993
slechtsmatigeneenlaagpercentage1ekwaliteit.AlleCPRO-selectiesenAvantaenHoneoyeblevensterk inproduktiebijElsantaachter.SelectiedeW.en Marmoladawaren iets
minderproduktief dan Elsanta,Pegasuswas
ietsproduktieverdanElsantaeneenuitschie80

terwasPetrina(Raftzusen)die30%meerproduceerdedanElsanta.Helaaswarendevruchtenvan Petrinaergzacht en kwetsbaar, haddeneenafwijkendepaarsrodekleureneenerg
matigesmaak.Ditraskandaaromnietaanbevolenworden.
Verlateteelt met gekoelde wachtbedplanten, landelijke rassenproef
InBredaenHorstwerdende CPRO-selecties
9301en9302enderassenMarmoladaenGeridavergelekenmetElsanta.DebeideCPROselectiesenGeridablevenduidelijkinproduktieachter.Marmoladawasevenproduktiefals
Elsanta.Marmoladahaddegrootstevruchten
en het laagste percentage tweede kwaliteit.
Helaaswashetpercentagevruchtrot bijMarmoladaveelhogerdanbijElsanta.Hierdooren
doordetegenvallendesrhaakkanMarmolada
Elsantaindeverlateteeltnietvervangen.
Doordragende aardbeien,landelijke rassenproef
Op de proeftuin inZwaagdijk en op het PFW
werden de CPRO-selecties 1026 en 1036
samenmetderassenCalypso,Darflash,Evita
en Muir vergeleken met de standaardrassen
Rapella en Selva. Op het PFW werden aan
deze vergelijking nog toegevoegd de rassen
Tango,CapitolaenSeascapeende selecties
NF.33.R1enZ1.C7.
In Zwaagdijk werden de planten ruim zeven
weken ineenkasvoorgetrokken endaarnain
de vollegrond uitgeplant. De plantdichtheid
bedroeg ruim 2,2 planten/m2. Eind augustus
werden kleine plastic tunnels over het gewas
geplaatst.Deoogstperiodeliepvan5julitot1£
oktober.
In Wilhelminadorp werd direct in veenbaler
geplant en werden de planten in een onverwarmdetunnelvanaf half maartongeveervij'
weken voorgetrokken. Daarna werden de
veenbalen op goten onder een plastic overkapping geplaatst. De plantdichtheid was
3planten/m2.Deoogstperiodeliepvan11 jun
tot28oktober.
Uit de in tabel 63 samengevatte resultater
blijkt dat op beide proefplaatsen goede pre

dukties werden behaald. In Wilhelminadorp
lagen de produkties door de extreem lange
oogstperiode en de dichte plantafstand wel

erg hoog. Evita gaf in Wilhelminadorp de
hoogste produktie en was ook in Zwaagdijk
ergproduktief.

Tabel63.Produktie,vruchtgrootteenmiddenoogstdatumrassenproef doordragers
Ras

Kg/m2
PFW

Rapella
Selva
CPRO1026
CPRO1036
Muir
Calypso
Evita
Darflash
Tango
Capitola
Seascape
NF.33.R1
Z1.C.7

5,56
6,15
5,77
5,99
3,87
4,54
8,14
4,82
6,82
3,86
4,09
2,09
5,64

Zwaagd.
3,24
2,22
3,71
2,35
1,71
3,42
3,42
1,93
-

Gem. vruchtgew. (g)

Middeno ogstdatum

PFW

Zwaagdijk

PFW

Zwaagdijk

14,6
20,1
15,4
14,4
18,5
13,3
15,9
16,0
15,5
16,0
17,8
17,4
16,2

18,5
27,1
18,8
18,4
24,3
19,7
18,4
23,3
-

8aug.
20aug.
5aug.
12aug.
19aug.
14aug.
4aug.
26aug.
17juli
10sept.
14aug.
21aug.
5aug.

2 sept.
1 sept.
2 sept.
21aug.
7 sept.
2 sept.
17aug.
2 sept.
-

OpbeideproefplaatsenwasookCPRO1026
erg produktief. Deproduktie van Darflash en
Muir viel in beide proeven tegen. Selva en
CPR01036wareninWilhelminadorp produktieverdan Rapella,maar bleven inZwaagdijk
juistduidelijkbijRapellaachter.Vandealleen
in Wilhelminadorp beproefde rassen waren
ookTangoenZ1.C.7produktief.
OpbeideproefplaatsenhadSelvadegrootste
vruchten.OokvanDarflashenMuirwarende
vruchten wat groter danvan Rapella.Vande
overigerassenkwamdevruchtgrootteongeveerovereenmetdievanRapella.
De middenoogstdatum van Tango was wel
erg vroeg, maar ook Evita,Z1.C.7 en CPRO
1036haddeneenvrijvroegemiddenoogstdatum. Bij sommige rassen was er tussen de
beide proefplaasten eenvrij groot verschil in
middenoogstdatum. Mogelijk wordt dit veroorzaaktdoorhetverschilinteeltwijze.
InWilhelminadorp isenkelekerenmetde INSTRONdestevigheidvanderassenbepaald.
DaarbijblekendevruchtenvanSelvaenMuir

duidelijk het stevigst, gevolgd door die van
Darflash.Deoverigerassenvolgdenopenige
afstand, maar waren met uitzondering van
CPR01026stevigerdanRapella.
Devoornaamst.eeigenschappen vandeverschillendenieuwerassenenselectieskunnen
alsvolgtwordensamengevat:
CPRO 1026: een goedgroeiend, vrij gewas.
Produktief met helderrode, matig stevige
vruchteneneenmatigesmaak.Ookvormen
uniformiteit zijn matig. Bleek in Wilhelminadorp ergvatbaar voor meeldauw. Wordt niet
verderbeproefd.
CPRO 1036: gaf op veenbalen een goed
groeiend gewas, maar was in de vollegrond
wat minder sterkgroeiend. Produktie was op
veenbalengoed,indevollegrondwatminder.
Vruchtkwaliteitzeergoed,metmooie,uniformeenhelderrodevruchtendieerggoedsmaken.IsevenstevigofietsstevigerdanRapella,
maarwellichtwat kwetsbaarder. Lijkt slechts
matig vatbaar voor meeldauw. Werd ook op
tweebedrijveninNoord-Holland beproefden
voldeeddaargoed.
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Muir:gaf een slechts matiggroeiend gewas
meteenmatigeproduktie.Heeftmooiestevige en redelijk goed smakende vruchten.
Bleek matig vatbaar voor meeldauw. Wordt
vanwegedesteedsweertegenvallende produktienietverderbeproefd.
Calypso:eensterkgroeiend gewas met een
matige(PFW)totgoede(Zwaagdijk) produktie. Devruchten waren wat onregelmatig en
vrij donker met een slechts matige smaak.
Lijktslechtsmatigvatbaarvoormeeldauw.
Evita:gafeenwatbossigenrommeliggewas
met opvallend lichtgroen blad.Bleek echter
erg produktief met mooie,regelmatigkegelvormigevruchtendietotaanheteindevande
oogstegaalvankleurbleven.Desmaakwas
redelijkgoed.Lijktweinigvatbaarvoormeeldauw.
Darflash: gaf een zwaar gewas met opvallend lange vruchttrossen. Produktie kwam
pas laat op gang en was daardoor slechts
matig.Devruchtenzijnwatafgeplatenhelderoranjerood meteengoedefrissesmaak.Ze
kleuren vooral later in het seizoen moeilijk
ronddekelk.
Lijktnietvatbaarvoormeeldauw.Wordtvanwegedetegenvallende produktienietverder
beproefd.
Tango:gafeengoedgroeiendgewasmeteen
goede produktie. Devruchten waren echter
ergonregelmatigvanvormenhaddenslechts
een matige smaak. Bovendien bleek Tango
erg vatbaar voor meeldauw. Wordt daarom
nietverderbeproefd.
Capitola enSeascape gaven beideeengezondgroeiend gewas, maar waren slechts
matig produktief. Beide rassen hadden vrij
grovemaaronregelmatigevruchten meteen
donkerrodekleur.Desmaakvandevruchten
was redelijk. Seascape gaf relatief veel gescheurde vruchten en was weinig vatbaar
voor meeldauw, Capitola lijkt matig vatbaar
voormeeldauw.Beidewordennietverderbeproefd.
NF.31.R1:gafeensterkgroeiend gewas met
eenlageproduktievanonregelmatigevruchten. Desmaak was slecht. Lijkt niet vatbaar
voormeeldauw.
Z1.C.7:gafeengoedgroeiendgewasmeteen
goedeproduktie.Devruchtenwarenvrijdonkerrood van kleur en redelijk van smaak.
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Wordt vanwege de grote vatbaarheid voor
meeldauwnietverderbeproefd.
Evaluatie in-vitro-materiaal
Inaugustus1991 werdeerstenabouwvannormaaleninvitrovermeerderdmateriaalvanElsanta,Karina,TeniraenBogotageplantomna
tegaanofgedurendedein-vitro-fase hetmateriaalvandezerassenveranderingenhadondergaan.Omdatin1992dooreenlateplantdatumdeprodukties laagwaren,werd besloten
hetproduktieveldeentweedejaaraantehouden.
Bij een visuele beoordeling eind mei 1993
(beginoogst)bleekdatdeherkomstenvanKarinaen Elsantageenduidelijkestandverschillenvertoonden.BijTenirahadhetnormaalvermeerderdemateriaaleenwatsterkeregroeien
watgrover blad,maarbijBogotawashetomgekeerde het geval.Uit de produktiebepalingen blijktdatbij KarinaenTenirahet normaal
vermeerderdemateriaalwatmeer produceerde met grotere vruchten. Bij Elsanta was er
geen verschil in produktie en vruchtgrootte
tussen de herkomsten en bij Bogota was het
verschilinproduktienietduidelijk,maargaven
de nabouw van invitro materiaalwat grovere
vruchten.

Project PFW88: Gebruikswaardeonderzoek bijhoutige kleinfruitgewassen
A.A. vanOosten
Rode bes
Eerste beoordelingnieuwe rassen
Nadeoogstvan1993wordendeNoorserassen Fortun,NortunenJotun niet meerverder
beproefd indeeerstebeoordeling.Invergelijking met hetstandaardras Jonkheer vanTets
waren Nortun en Fortunweinig produktief en
de bessen waren matigvan kwaliteit. Hetzijn
vroegrijpende rassen.Jotun was redelijk produktief,maardebessenwarenkleininvergelijkingmethetstandaardrasRötet.Deresultater
vandezerassenstaanvermeldintabel64.
NortunenFortunwordenvanwegehunvroegheidverderbeproefdineenplastictunnel.

Tabel64, Resultaten vaneen rassenproef rode bes.Gemiddelden over 1988-1993(Wi.
85.5.4).
Ras

Datum
begin
bloei

Oogst
datum

Kg/m2

100
besgew.(g)

Gem.
trosgew.(g)

Aantal
bessen/
tros

Jonkheer v.Tets
Nortun
Fortun
Jotun
Rotet

4 april
13april
7 april
16april
6 april

29juni
30juni
1juli
15juli
20juli

3,29
1,26
0,82
2,24
3,67

98
86
73
72
88

9,1
7,2
6,1
8,1
8,5

9,3
8,5
8,1
11,1
11,7

BeiderassenwordenevenalsJotunineenafzonderlijkeproefnogbeoordeeldopvatbaarheidvoorziektenenplagen.
De rassen Augustus, Cassa, Junifer, RoodneusenSelectie 1967werdenopnieuw positief beoordeeld, evenals de roze bes Rosa
Sport. Herosta groeide matig en was ook
matigproduktief. Dematiggrotebessenrijpten vroeg (iets na Jonkheer van Tets) en
smaakten goedenwaren mooivan kleur. De
trossen waren tamelijk klein. Herosta wordt
verder beproefd vanwege de vroege rijping
metnameineenplastictunnel.
DeSlowaakse rassen DetvanenTatran werden positief beoordeeld. Beide rassen vielen
opdoorhungezondegroeiendelange,goed
gevulde trossen. De produktie was goed.

Derijptijdlijktnietzogunstig.Detvanrijptetamelijk vroeg tot middentijds en Tatran middentijdstot laat.Tatranvoldeedgoedbijeen
lange bewaring met extra koolzuur. Debessenwerdendaarbijbewaardtotbegindecember.Deresultatenzijnvermeldintabel65.
In 1993 werd een nieuwe proef aangelegd
voor een eerste beoordeling van de rassen
Vitan, Rubigo, Losan, Maraton, Herosta,
MulkaenEM 1503/35.Standaardrassen zijn
JonkheervanTets,RolanenRovada.Deplantenstaanineenbeschermdeteelt(regenkappen).
Eveneensin1993werdgestartmetdeeerste
beoordelingvanrode-,witte-enroze-besserassen ineen plastic tunnel. Uitgeplant werden de rode-besserassen Junifer, Nortun,

Tabel65. Resultaten vaneen rassenproef rode bessen.Gemiddelden over 1991-1993
(Wi.85.5.4)
Ras

Datum
begin
bloei

Oogst
datum

Kg/m2

Gem.
100
besge- trosgewicht(g) wicht(g)

Jonkheer v.Tets
Detvan
Tatran
Rondom J

8 april
13april
16april
20 april

25juni
9juli
23juli
31juli

2,80
2,13
2,73
1,16

95
84
81
92

8,2
15,1
14,2
15,3

Aantal
bessen
per tros
8,6
18,3
17,0
16,7
83

Fortun,Fay'sProlific,LaxtonPerfection,Herosta,JonkheervanTets,RedLakeenLaxton
no.1. De uitgeplante witte-besserassen waren:Albatros,ZitaviaenWerdavia.Vanderoze
bessenisalleenRosaSportindeproefopgenomen.Deplantenstaaninpottenvan101.
Rassenproef
In 1993 werd een rassenproef aangelegd
onder regenkappen.DerassenzijnJonkheer
vanTets,Junifer, Rolan,Stanza,Cassa,Detvan,Rotet,Rovada.Tatran,RondomH,RondomJ, RoodneusenAugustus.Indeproefzijn
ook opgenomen de witte-besserassen PrimusenBlankaenderozebesRosaSport.De
proef ligt indrie herhalingen.Op deproeftuinen Geldermalsen is dezelfde proef aangelegd,eveneensindrieherhalingen.
Herkomsten Rode Rebel
VanRode Rebelwordenzesherkomsten beoordeeld. Deselectie 1967,diesprekend op
RodeRebellijkt,iseveneensindeproefopgenomen.Deplantenstaaninpottenvan101.
Rondom-selecties
HetbeeldvanRondomJwasin1993gelijkaan

het voorgaande jaar. De knoppen liepen opnieuw onregelmatig enzeer laat uit.Debeste
selectieswarenookin1993G5enH.
Koudebehoefte RondomJ
Het onderzoek naar de koudebehoefte van
RondomJwerdvoortgezet. In1993werdnagegaanofeentekortaanwinterkoudeoorzaak
isvanhetonregelmatigenlaatuitlopenvande
knoppen.Ookwerdnagegaanofdewinterrust
doorbroken kanwordendoortoepassingvan
eenrustbreker.Voordeproefwerdeneenjarigeplantengebruiktdieineenpotstonden.De
planten stonden vanaf 1 november dag en
nacht bijeentemperatuurvanminimaal6°C.
Voordekoudebehandelingwerdendeplanten
ineenkoelcelgeplaatst meteentemperatuur
van0°Cdagennacht.Derustbrekerwerdtoegepast op het moment dat de eerste groene
delenvandeknoppenzichtbaarwerden.Alle
takkenwerdengetopt.
De behandelingen en de resultaten staan in
tabel66.Uittabel66blijktdatkoudeinmaart,
april en mei eengunstige invloed had op het
uitlopen van de knoppen. De rustbreker had
geeneffect.

Tabel66.Percentage uitgelopen knoppen bij Rondom J naeen koudebehandeling of het
toepassen vaneen rustbreker (088-Wi.93.0.6).
Behandeling
1. geenwinterkou, onbehandeld
2.winterkou van9/2 tot 9/3 (4weken)
3.winterkou van9/2 tot 6/4 (8weken)
4.winterkouvan9/2 tot 4/5 (12weken)
5.winterkou van9/2 tot 1/6 (16weken)
6.winterkou van9/3 tot 1/6 (12weken)
7.winterkouvan6/4tot 1/6(8 weken)
8.winterkou van4/5 tot 1/6(4 weken)
9. rustbreker, conc. 1, verder alsobject 1
10. rustbreker. conc. 2,verder alsobject 1
11. rustbreker, conc. 3,verder alsobject 1
12. rustbreker, conc. 1, verder alsobject 2
13. rustbreker, conc. 2,verder alsobject 2
14.rustbreker, conc. 3,verder alsobject 2
15. rustbreker, conc. 1, verder alsobject 3
16. rustbreker, conc. 2,verder alsobject 3
17. rustbreker, conc. 3,verder alsobject 3
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% uitgelopen knoppen per 1juli 1993

6,1
6,3
9,2
23,6
35,4
32,0
20,7
14,8
5,2
6,2
5,8
6,1
6,2
7,3
10,9
8,6
13,2

Tabel67.Resultaten van een rassenproef zwarte bes.Gemiddelden over 1989 -1993.
(Wi. 89.5.1)
Gem.
trosgewicht
(g)

Begin
bloei

Oogstdatum

80
106

5,3
7,1

14april
17april

1 juli
1 juli

17,6
9,7
8,5
15,7
9,9
13,3
14,1
26,7
8,6

128
124
114
154
112
114
80
176
134

6,5
5,2
7,3
5,5
7,8
6,1
7,0
7,2
5,1

6 april
6 april
19april
18april
13april
6 april
9 april
9 april
26 april

2juli
3juli
4juli
5juli
5juli
6juli
7juli
7juli
12juli

9,1

136

5,3

21 april

13juli

Ras

Kg/100
m2
kwaliteit*
l + ll

Kg/100
m2
kwaliteit**
l + ll

%
kwaliteit
1

Burga
Triton
Ceres
(76/69)
Ben Nevis
Otelo
Titania
Tsema
Leandra
Sel. K.W.
BenSarek
Phoenix
Black Reward

240
375

149
197

5,3
8,6

350
208
302
374
183
253
228
202
300

198
157
177
173
177
184
175
165
178

233

159

100
beskwaliteit
(g)

*) Gemiddeldenover1993
)Gemiddeldenover1989/1993
Zwarte bes
Derassenproef die in1988wasaangelegd is
nadeoogstvan1993afgesloten.Deresultatenzijnvermeldintabel67.
Van de beproefde nieuwe rassen zijnTriton,
CeresenTitaniaaanbevelenswaardig.
Tritongroeidegoedenbreed,wasweinigvatbaarvoor meeldauwenbladvalziekteenzeer
produktief. Bloeide middentijds en rijpte
vroeg.
Ceres groeide goed, breed, met wat slappe
takken. Was weinig vatbaar voor meeldauw
en bladvalziekte en zeer produktief. Bloeide
nrijptevroeg.
Titaniagroeidegoedmettamelijkslappetaken.Debeswastamelijkteer.Hetraswaszeer
iroduktief enweinig vatbaar voor meeldauw
ïn bladvalziekte. Bloeide en rijpte middenijds.
volgende rassenworden niet aanbevolen

omdat de planten te slap groeiden (Leandra
en BenSarek),ofteweinig produktief waren
(Burgaen BenSarek)ofvatbaar bleken voor
meeldauw(Burga,Otelo,Sei.K.W.enLeandra).
Vooreenuitgebreiderebeschrijvingvandeze
nieuwe rassen wordt verwezen naardejaarverslagen van 1990 blz. 64, 1991 blz. 96 en
1992blz.89en90.
In1991 werdgestartmeteeneerstebeoordelingvande rassenAndega,Troll, BenTirran,
BenAlder,E.C.M.,EvaenViola.Eenbeschrijving van deze rassen is opgenomen in het
jaarverslag1992blz.90.
In1992werdTifonaan het sortiment toegevoegd. Ditvroegrijpe rasbleekzeer gevoelig
tezijnvoormeeldauw.
In 1993 werden geplant Ben Connon, Ben
Loyal en Ometa. Ben Connon en Ben Loyal
bleken in 1993 geen meeldauw te hebben.
Ometa zou resistent zijn tegen meeldauw
maar bleekop het PFWmatigvatbaartezijn
voordezeschimmel.
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Inmaart1994zijnaandecollectietoegevoegd
de nieuwe rassen Sopernik, Trench, Haakon
en Kristin.Verder werden aangeplant Triton,
TitaniaenCeres.Dezerassenvoldedengoed
ineenvoorgaandeproef.
Kruisbes
Eerstebeoordelingnieuwerassen.
In1989werdenelfrassenaangeplantnl.Invicta,MayDuke,Goudbal,Starfructa Dunkelrot,
Early Sulphur, Golda, Rosko, Greenfinch,
Weisse Neckertal,AchillesenWhinham'sIndustry.
n1991 werdendrieEngelseselectiesgeplant:
EM1815/123,EM1815/125enEM1815/133.
In 1993 werden twee nieuwe rassen aangeplant: Mucurines en Black Velvet. Voor een

beschrijving van de in 1989 en 1991 aangeplanterassenwordtverwezennaardejaarverslagenvan1990blz.65,1991blz.96en97en
1992blz.90en91.
In 1993 vertoonden de EM-selecties geen
meeldauw.InmiddelsheeftdeeigenaarbeslotenEM1815/123teintroducerenendeandereselectiesnietverdertebeproevenomdatze
veel gelijkenis vertonen met EM 1815/123.
Black Velvet en Mucurines hadden in 1993
ookgeenmeeldauw.
Kruisbes - zwartebeshybriden
DevergelijkingtussendehybridenJosta,Jocheline, Jochina, Jogranda en Jostine werd
afgesloten. Deresultaten vandeze proef zijn
vermeldintabel68.

Tabel68. Resultaten vaneen proef met kruisbes
1989-1993. (Wi.89.5.1)

zwarte-beshybriden. Gemiddelden over

Ras

Kg/100
m2
kwal. I+II*

Kg/100
m2
kwal. I+II**

%
kwal.
1

100
besgew.(g)

Begin
bloei

Oogstdatum

Josta
Jocheline
Jochina
Jogrande
Jostine

75
94
59
97
120

113
70
91
53***
97***

10,1
10,9
20,7
20,4
13,8

294
356
392
367
240

6 april
15april
14april
16april
7 april

6juli
7juli
7juli
9juli
10juli

*) Gemiddelden 1993
**) Gemiddelde 1989/1993
***)Gemiddelden1990/1993
Indejaarverslagenvan1990blz.69,1991blz.
100en 1992blz.62zijndeverschillenderassenbeschreven.
Het standaardras Josta bloeide en rijpte het
vroegst.Devruchtenwarenkleinerdanenkele
andere hybriden en mooi van kleur en goed
vansmaak.Erwerdgeenmeeldauwwaargenomen.
Jocheline bloeide later enrijpte iets laterdan
Josta.Devruchtenwarenlichtervankleurdan
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deJostavruchtenenzesmaaktenminder.Jochelinewasmatigvatbaarvoormeeldauw.
JochinaleekopJocheline,maarwasvatbaardervoor meeldauw. Integenstellingtot Josta
groeiden de bessen minder aantrossen.JograndehadgroterebessendanJosta,maarde
vruchten waren donkerder en groeiden in
slechtsgeringemateaantrossen.Jostinehad
kleine, donkere vruchten. Deze hybride had
ietslastvanmeeldauw.

Framboos
Eerstebeoordelingnieuwerassen
In1988iseenproefaangelegdvooreeneerste
beoordeling van 19 nieuwe rassen en selecties. In 1990 werd de proef uitgebreid met
twee rassen. In 1991 werden opnieuw twee
nieuwerassenaandecollectietoegevoegden

in1992nogeenstwee.Gedurendedeproefperiode werden twaalf rassen afgeschreven.
Overdezerassenwerdgeschrevenindejaarverslagenvan1989blz.66en67,1990blz.65
en66,1991blz.97en1992blz.91en92.
Deresultatenvandein1993noginbeproeving
zijnderassenzijnvermeldintabel69.

Tabel69.Oogstgegevens vaneen rassenproef framboos. Gemiddelden over 1989 -1993.
(Wi.88.6.2)
Ras

GlenClova
Ru74
Gradina
Rutrago
Schönemann
Rumiloba
Skeena
Comox
vleeker
Eversdijk
Marwé
Glen Coe
Augusta

Kg/100m2
kwaliteit
I +111993
69
103
64
164
157
102
110
109
152
165
86
288
147

Kg/100m2
kwaliteit
I + I11989/1993
108
132
127
190
149
152
121*
139*
149*
156**
145**
246***
138***

% kwaliteitI

75
76
72
78
75
77
68
73
79
86
80
59
63

Gem.
vruchtgew. (g)
3,6
4,2
4,1
3,9
3,8
4,6
3,5
3,7
3,6
4,2
4,8
3,2
3,5

Middenoogstdatum
50%
29juni
30juni
3juli
9juli
10juli
12juli
29juli
8juli
10juli
8juli
12juli
3juli
16juli

Gemiddeldenover1990-1993
Idemover1991-1993
'Idemover1992-1993
Nadeoogstvan1993isdeproefbeëindigd.
Ru74wasproduktief,grootvruchtigenvroegrijpend.Devruchtkwaliteitwasmatig.Hetras
leek niet zo vatbaar voor Phytophthora-wortelziektenalsGlenClovaenGlenMoy.Omdie
redenenvanwegedevroegheidzaldezeseectie verder beproefd worden in een vervroegdeteeltineenplastictunnel.
radina bleek produktief, grootvruchtig en
:amelijkvroegrijpend. Devruchtkwaliteit was
oed.DitraslijktgevoeligvoorPhytophthora/vortelziekten.
tutrago was produktief, matig van vruchtrootteenlaatrijpend.Devruchtkwaliteit was

matig. Dit rasgroeide krachtig engezond en
leekweiniggevoeligvoor Phytophthora-wortelziekten.Ditkaneenredenzijnomditrasaan
teplanten.Wordtverderbeproefdineenverlateteelt.
Rumiloba was produktief, grootvruchtig en
laatrijpend.Devruchtenwarenmatigstevigen
lichtvankleur.Ditrasleekmatiggevoeligvoor
Phytophthora-wortelziekten. Wordt verder
beproefdineenverlateteelt.
Skeena was matig produktief, kleinvruchtig
en vroegrijpend. De vruchtkwaliteit is goed.
Dit ras groeit gezond. Lijkt niet zo gevqelig
voor Phytopthora-wortelziekten.
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Comoxismatigproduktief,matigvanvruchtgrootteentamelijklaatrijpend.Ditrasvoldeed
het eerste produktiejaar goed, maar in latere,
jaren minder goed. De vruchtkwaliteit was
goed.
Meeker was produktief, matig van vruchtgrootteenlaatrijpend.Devruchtkwaliteit was
goed.Leekweiniggevoeligvoor Phytophthora-wortelziekten.
Eversdijkwasproduktief,grootvruchtigentamelijk laatrijpend. De vruchtkwaliteit was
goed.Leekweiniggevoeligvoor Phytophthora-wortelziekten.
Marwé was produktief, grootvruchtig en
laatrijpend.Devruchtkwaliteitwasgoed.Leek
niet zo gevoelig voor Phytophthora-wortelziekten.
Glen Coe was zeer produktief, kleinvruchtig

en tamelijk vroegrijpend. De vruchtkwaliteit
was echter zeer matig.Groeide sterk engezond.Wasweiniggevoeligvoor Phytophthora-wortelziekten.
Augusta is produktief, kleinvruchtig en zeer
laatrijpend.Devruchtkwaliteitwaszeermatig.
Erisweinigbekendoverdegevoeligheidvoor
Phytophthora-wortelziekten.
Rassenproefframboosinplastictunnel
In1993werdeenproefgenomenmetvroegrijpendeframbozerassen ineen plastictunnel.
Deplantenstondenineen7,2-l-potmettwee
planten perpot. Hetwarenoverwegend eenjarigeplanten.VanSkeenawarenooktweejarige planten opgenomen. Standaardrassen
warenGlenClovaenGlenMoy.Deresultaten
zijnvermeldintabel70.

Tabel70.Oogstgegevens 1993 rassenproef framboos onder plastic. (099-Wi9309)
Ras

Kg/m 2
kwal.
I+II

%
kwal.
I

Gem.
vruchtgew.(g)

Oogstdatum
5%

Oogstdatum
50%

Oogstdatum
95%

GlenMoy
eenjarig
GlenClova
eenjarig
Skeena
eenjarig
Skeena
tweejarig
GlenProsen
eenjarig
Veten
tweejarig
Gradina
eenjarig

3,39

88

4,0

20mei

30mei

15juni

3,25

87

3,6

22mei

31mei

16juni

1,74

75

3,4

26mei

2juni

20juni

1,71

73

3,1

28mei

4juni

20juni

1,79

86

4,3

27mei

7juni

25juni

2,11

67

3,2

29mei

7juni

23juni

3,11

78

3,9

30mei

7juni

22juni

Vandenieuwerassen kanhetvolgendewordenvermeld.
Skeena was matig produktief, kleinvruchtig
envroegrijpend.Devruchtkwaliteitwasgoed.
Ditrasbleek mindergevoeligvoor Phytophthora-wortelziekten dan Glen Clova en Glen
Moy.
GlenProsenwasindezeproefmatigproduk88

tief, grootvruchtig (zwaar) en had een lange
oogstperiode.
Vetenwasproduktief,kleinvruchtigentamelijkvroeg.Devruchtkwaliteit waszeermatig.
DitraswasmindergevoeligvoorPhytophthora-wortelrotdandestandaardrassen.
Gradinawasproduktief,grootvruchtigentamelijkvroeg.Devruchtkwaliteitwasgoed.Dit

Perpotvan7,2 Iwarentwee plantengeplant.
Deresultatenzijnvermeldintabel 71.
Vande nieuwerassen kanhetvolgendewordengezegd.
Polana was produktief, maar de vruchten
warenkleinerdandievanAutumnBliss.
Dinkum leek veel op Autumn Bliss maar de

rasbleekgevoeligvoor Phytophthora-wortelrot.
Rassenproefmet herfstframbozen
Ineenkoudeplastictunnelwerdenderassen
Zefa Herbsternte, Polana, Heritage, Autumn
Bliss,DinkumenRubymetelkaarvergeleken.

Tabel71.Oogstgegevens1993vaneenrassenproef metherfstframboos.(Wi.92.6.4)
Ras

Kg/m2
kwal.
I+Il

%
kwal.l

Gem.
vruchtgew.(g)

Oogstdatum
5%

Oogstdatum
50%

Oogstdatum
95%

Autumn Bliss
Polana
Dinkum
Zefa Herbsternte
Heritage
Ruby

3,05
2,96
2,28
1,83

91
88
85
86

5,3
4,7
4,5
5,6

24juli
2aug.
3aug.
6aug.

30aug.
3 sept.
4 sept.
11sept.

24 okt.
3 nov.
26 okt.
31 okt.

3,12
2,18

79
74

3,9
5,8

20aug.
16sept.

21 sept.
12okt.

28 okt.
6 nov.

aroduktiewaslager,devruchtenwarenkleiner
nderijptijdwaslater.
*ubywas matigproduktief,grootvruchtig en
(te)laatrijpend.Devruchtkwaliteitwasmatig.
lassenproef metgekoelde frambozeplanen
neenonverwarmdetunnelwerdenineenver-

late teelt van de volgende rassen zware gekoelde planten beoordeeld: Glen Prosen,
Eversdijk, Glen Moy, Glen Clova, Marwé,
SchönemannenGradina.Deplanten werden
bewaard tot 1juni in een koelcel bij -2°C en
daarnaopgepotineenpotvan7,21,tweeplantenperpot.Deresultatenzijnvermeldintabel
72.

"abel72.Oogstgegevens 1993vaneenrassenproef metgekoelde planten. (088-Wi.93.07)
tas

Kg/m2
kwal.
I+II

%
kwal.l

Gem.
vruchtgew.(g)

Oogstdatum
5%

Oogstdatum
50%

Oogstdatum
95%

ïlen Moy
5lenClova
iradina
versdijk
chönemann
larwé
ilen Prosen

2,91
2,03
3,18
2,91
4,76
4,30
4,15

75
72
74
89
93
94
79

4,1
3,6
4,4
4,3
4,8
5,4
4,3

9aug.
11aug.
12aug.
13aug.
25aug.
22aug.
12aug.

20aug.
22aug.
23aug.
5 sept.
11sept.
15sept.
18sept.

22 sept.
21 sept.
20 sept.
30 sept.
30 sept.
10okt.
13okt.
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Uittabel72blijktdatdevroegrijpende rassen
in het algemeen minder hebben geproduceerddandelaatrijpende rassen.Verderviel
op de lange oogstperiode van Glen Prosen.
Allerassen,metuitzonderingvanGlenClova,
hebben zeer goed voldaan. Het onderzoek
wordtvoortgezet.

Braam
Eerstebeoordelingnieuwerassen
In1993werdenmetinbegripvandestandaardrassenzeven doornloze rassen beproefd in
een onbeschermde teelt. De resultaten zijn
vermeldintabel73.

Tabel73.Oogstgegevens 1993, rassenproef braam.(Wi.88.6.3)
Ras

Kg/100m2
kwal.
I+II

Waldo
35
Loch Ness
238
Jumbo
246
HullThorn.
110
Thornfree
139
Chester Thorn 233

%
kwal.l

59
90
66
66
77
86

%
rot

8,5
1,3
12,1
10,1
7,2
4,6

Overdenieuwerassenkannoghetvolgende
wordenopgemerkt.
Waldo bleek een zwak en gedrongen groeiendrasendaardoorwasdeproduktielaag.De
vruchten waren lang, stevig en goed van
smaak.Deoogstperiodewaskort.
Loch Nesswas een matigegroeier. Deproduktiewashoogendevruchtenwarenstevig
en goed van smaak. Bleek weinig gevoelig
voorvruchtrot.
Jumbowaseenkrachtigegroeier.Deproduk-

90

Gem.
vruchtgew.(g)

Oogstdatum
5%

Oogstdatum
50%

Oogstdatum
95%

5,7
7,5
10,1
7,7
7,0
7,0

9juli
9juli
21juli
21juli
29juli
28juli

18juli
29juli
3aug.
4aug.
12aug.
14aug.

31juli
21aug.
20aug.
22aug.
22aug.
23aug.

tiewashoog.Devruchtenwarenmatigstevig,
tamelijk zuur en zeer groot. De punt van de
vruchtbleeflangonrijp.
Chester Thornless was een goedgroeiend
ras. De vruchten waren iets rond, stevig en
goedvansmaak.
Overdeanderenieuwerassenisookgepubliceerd in de jaarverslagen van 1990 blz. 68,
1991blz.99en100,1993blz.93.Nadeoogst
van1993isdeproef beëindigd.

Project111:Hetvervroegenen
verfatenvandeoogstvanhoutige
kleinfruitgewassen
J.DijkstraenA.Schottens
Framboos
Meerjarige vervroegdeteelt incontainers
(Geldermalsen)
In Geldermalsen werden planten van Glen
Clovadievoor hetvierdejaar indezelfde pot
stonden,vergeleken met plantendieéénjaar
vaststondenenmetnieuweplanten.Deresul-

taten zijn samengevat in tabel 74. Door de
hoge voorjaarstemperaturen verliepen gewasontwikkelingenoogst(te)snel.Ditveroorzaakte waarschijnlijk de wat tegenvallende
produkties.Ookwerdvrijveeltweedekwaliteit
geoogst.
Overigens blijkt dat een vierjarige teelt goed
mogelijkis.Produktieenkwaliteitlagennavier
jaar op hetzelfde niveauals bijéénjaar vaststaandeplanten.Nietverklaarbaariswaarom
de produktie vandevierjarige planten ineen
15-liter-potachterblijftbijdievandeplantenin
een 10-liter-pot.Evenalsinvoorgaandejaren
lagdeproduktiebijnieuweplantenietslager.

Tabel 74. Resultaten teeltduurvergelijking framboos, GlenClova 1993 (93.6.2)
Kg/m2

Behandeling

Nieuwe planten
eenj. planten,
vierj. planten,
vierj. planten,

10-1-pot
104-pot
104 -pot
154 -pot

% kwal.
I

kwal. I

totaal

0,83
0,85
0,90
0,62

0,96
1,12
1,19
0,90

86
76
76
68

Gem vr.
gew. (g)

3,0
3,0
3,0
2,8

Tabel75.Resultatenplanttijdstippenproefvervroegdeframboos(93.6.3)
Kg/m2

Planttijdstip

Halfnovember
Halfdecember
Halfjanuari
Halffebruari
Halfmaart

kwal. I

totaal

1,17
1,39
1,50
1,43
1,17

1,50
1,74
1,78
1,74
1,40

'lanttijdstippenineen vervroegde teelt
ncontainers(Geldermalsen)
mnategaaninhoeverrehetplanttijdstipvan
ivloedisopproduktieenkwaliteitvanpasgeilante frambozestengels zijn stengels van

% kwal.
I

77
80
84
82
84

Gem. vr.
gew. (g)

3,4
3,6
3,6
3,6
4,0

Middenoogst
datum

31mei
2juni
3juni
4juni
6juni

GlenClovaopgepot vanaf half november tot
half maart. De verwachting was dat als de
plantennogvoordewinterkondeninwortelen,
deweggroei inhetvoorjaar beterzouzijn. Uit
de intabel 75 samengevatte resultaten blijkt
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echterdatdehoogsteproduktieswerdenbehaaldmetplantenindecember,januarienfebruari. Vroeg en laat planten gaf een lagere
produktie.
Opvallendisdatbijeenvroegeplantingookde
vruchtgrootte tegenviel. Mogelijk speelt ook
hierhetwarmeweer inhetvoorjaar van1993
eenrol:eenvroegeplantinggafookeenvroegereoogst.Deproefwordtin1994herhaald.
Oogstspreidingmet herfstframbozen in
containers (GeldermalsenenPFW)
InGeldermalsenenWilhelminadorpwerdeen
teelt van nieuwe herfstframbozeplanten vergelekenmeteenteeltvanplantendiealeenof
tweejaar vast stonden. Het raswas Autumn
Bliss.InGeldermalsengavendenieuweplanten een iets hogere produktie dan de eenen
twee jaar oude planten. Ook in Wilhelminadorpwarendetweejaarvaststaande planten
ietsminder produktief,maarerwerdnogeen
goede produktie behaald.Erwaren op beide
proefplaatsen tussen de objecten geen verschillen invruchtgrootte en middenoogstdatum.
In Wilhelminadorp werd bij de rassen Zefa
HerbsternteenAutumn Blissopnieuwgeprobeerddooropverschillendetijdstippen inhet
teeltseizoenjongescheutenoptekwekeneen
verdereoogstspreidingtekrijgen.Direct drie
scheuten aanhouden gaf echter de hoogste
produktie. Als eerst twee scheuten werden
aangehoudenenlaternogeen,ofalseersteen
endaarnanogtweekeereenscheutwerdbijgekweekt nam de produtkie af. Bovendien
was alleen bij Zefa Herbsternte sprake van
eenoogstverlating, bijAutumn Bliss hadden
de behandelingen nauwelijks effect op de
oogstperiode.
Braam
Meerjarige teeltincontainers(Geldermalsen)
Bij het ras Bedford Giant werden ineenvervroegde teelt onder plastic reeds meerdere
jaren vaststaande planten vergeleken met
planten die in 1992 in potten waren opgekweekt.Deproduktievandemeerjarige planten lag iets hoger danvandejonge planten.
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Erwasgeenverschilinvruchtgroote,maarde
middenoogstdatum van de meerjarige plantenlagvijfdagenvroegerdandievandenieuwe planten. Deoogstperiode liepvan 11juni
tot29juli.
Meerjarige LochNessbleekveelproduktiever
dan Bedford Giant, met vruchten die bijna
tweemaalzozwaarwaren(resp.6,7en3,6g
De oogstperiode van Loch Ness liep echter
langerdoor,namelijktot12augustus.Demiddenoogstdatum (12 juli) lag hierdoor negen
dagen later dan van de meerjarige Bedford
Giant.
Rode bes
Vervroegingrode bes in containers (Geldermalsen)
De proef met de vervroegde teelt van rode
besseninpottenwerdookin1993voortgezet.
Deplantenstondenvoorhetvierdejaarindezelfdepottenengavenvoorhetderdejaareen
oogst.Gemiddelde overdeverschillendebehandelingenwerdbijJunifereenproduktiebehaaldvan2,86kg/m2,waarvanruim72%eerste kwaliteit. Bij Jonkheer van Tets was de
produktie hoger, namelijk 2,98 kg/m2 (85°A
eerstekwaliteit).
Nagegaan werd of bij Junifer door licht o
zwaar te snoeien produktie en kwaliteit kondenworden beïnvloed.Heteffect was echte
minimaal.

Project 112:Ziektevrije vermeerderingvanuitgangsmateriaal van
aardbei en framboos
J.DijkstraenJ.deBruijn
Aardbei
Stektijdstip enstekbewaring(PFW)
Vandein1992opverschillendetijdstippenge
stokenstekkenwerdin1993inGeldermalse
(voorjaarsteelt in tunnel) en Wilhelminador
(verlateteeltintunnel)deproduktiebepaald.[
Zwarestekkenblekenwatmeerbloemtrossel
tehebbendanmatigzwareenlichtestekkeif
Uitderesultaten indevoorjaarsteelt blijktda
lichte en zware stekken een even grote pro
duktiegaven.Deproduktievandematigzwan

stekken in de verlate teelt bleef iets achter
(tabel76).Deoorzaakhiervaniswaarschijnlijk
dat te laat geplant werd, waardoor niet alle
vruchtenrijpwerden.

gustuslopenaantalbloemtrossenenproduktie duidelijk terug als later gestekt wordt. De
laatstestekdatum(2september)geeft echter
het grootste aantal trossen per plant en de
hoogsteproduktie. Hetzieternaaruitdatenkelebehandelingen nademetingvandediameterindecemberverwisseldzijn,maarditis
nietverderteachterhalen.

Deproduktievergelijkingvandeverschillende
stekdata gaf een vooralsnog onverklaarbare
uitkomst. Inde periode van22julitot 18au-

Tabel 76.Invloedstekzwaarte op rhizoomdiameter,aantal bloemtrossen enproduktie*).
Stekzwaarte

Licht (1ontwikkeld blad)
Matig (2-3 ontw. bladeren)
Zwaar(4-5ontw. bladeren)

Stekgew.
(9)

3,0
6,5
12,3

Rhizoomdiam. (mm)

10,4
11,9
12,8

Bloem
trossen/
plant

G/plant
totaal

1,97
2,17
2,30

274
241
282

*)gemiddeldover4stekdata,**)gemetenop15december1992
Overdebewaringvandestekkenkannogopgemerktwordendatvierenzeswekenbewaring leiddetot een lager aantal bloemtrossen
perplanteneenwat lagereproduktie.Bewaring van de stekken gedurende een periode
van twee weken lijkt goed mogelijk, mits de
temperatuur snel tot het gewenste niveau
(+2°C)teruggebracht kanworden.
Stekdata en opkweek binnen of buiten
(Breda)
OokinBredazijnin1992stekdatavergeleken,
zowel bij binnen als bij buiten opgekweekte
stekplanten. Buiten werd, met tussenpozen
vaneenweek,gestektvan13julitot enmet4
augustus.Binnenwerdgestektvanaf4augustustot enmet4september.Allebuitenopgekweekte behandelingen gavenvrijweldezelfde produktie. Bij de in de kas opgekweekte
plantengavendestekdatavan27augustusen
2september een kleiner aantal bloemen per
lantenvooral de laatstestekdatum gaf ook
jenlagereproduktie.
aterstekkenleidtdusnietaltijdtoteenlagere
iroduktie. Toch moet zekerheidshalve de
/oorkeurgegevenwordenaanvroegstekken.
Hetoptimalestektijdstipisverderdeelsafhan-

kelijk van de plaats van opkweek (buiten of
binnen).Bijopkweek binnenkanlatergestekt
wordendanbijopkweekbuiten(buiten:beginmiddenjuli,binnen:eindjuli-beginaugustus).
Opneemdata trayplantenvoorbewaringin
koelcel(Breda)
Vooral voor lange bewaring is het van groot
belangdatdeplanteninrustzijnalszeopgerooidworden.Daaromisookvoortrayplanten
deinvloedvandeoprooidatumopdeproduktieineenverlateteeltnagegaan.Buitenopgekweekte planten werden met tussenpozen
vanéénweekopgerooidvan12novembertot
24 december 1992. In de kas opgekweekte
planten werden met tussenpozen van één
weekopgerooidindeperiodevan10december1992tot14januari1993.
Alleplantenwerdenop23juniweeruitgeplant.
Zowelvoordebuitenalsvoordeindekasopgekweekteplantenblekenergeenproduktieverschillenvoortekomentussendeoprooidata (tabel 77).Wel waren de in de kas opgekweekte planten minder produktief dan de
buiten opgekweekte. Dit kan verklaard wordenuitdelatestekdatumvandeindekasop-
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gekweekteplanten,n.l.1 september. Debuitenopgekweekteplantenwerden4augustus
gestekt.
Trayplanten kunnen dus relatief vroegopgenomen worden. Dat dit mogelijk is, kan ver-

klaardwordenuithetfeitdatdetrayplantenop
ennietindegrondstaan.Debodemtemperatuur loopt hierdoorveelsnellerterug danvan
normale, gesloten grond. Trayplanten gaan
hierdoor sneller in rust. Het risico van vorstschadeisechtergroter.

Tabel 77.Invloedopneemdatumtrayplanten op produktie envruchtgewicht (verlateteelt
buiten met 3,4 planten/m2).
Opneemdata

12 november
19 november
26 november
3 december
10 december
17 december
24 december
31 december
7januari
14januari

Opkweek buiten

Opkweek binnen

kg/m2

vruchtgewicht (g)
kwal.1

kg/m2

1,27
1,21
1,27
1,21
1,25
1,35
1,30
-

18,2
18,5
17,9
18,2
16,9
17,2
16,1

Gebruikvanin-vitro-planten
Naasthetgebruikvanstekplantenterverkrijgingvangezond plantmateriaal,zouookgebruikgemaaktkunnenwordenvanin-vitrogekweekteplantendirectvoorvruchtproduktie.
Insamenwerking met het BedrijfslaboratoriumvoorWeefselkweek in Roelofarendsveen
isdaaromonderzoekgestartomnategaanof
in-vitro opgekweekt materiaal bruikbaar is
voordeproduktievanaardbeien.
Hetgebruikvanin-vitro-materiaalishetinteressantstvoordoordragers:opplanten inhet
voorjaar geeft hetzelfde jaar nog produktie.
Daaromzijnin1993optweeopplantdatavan
hetrasRapellavergelekenmetstandaardmateriaal.Deresultatenwarenteleurstellend:de
groeivande in-vitro-planten was erg bossig
en gedrongen met zeer korte bloemtrossen.
Eenenanderresulteerdeineenlageproduktiemetkleinevruchtenvanslechtekwaliteit.
Het onderzoek wordt de komende jaren
voortgezet.
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0,93
1,01
0,99
0,91
0,93
1,01

vruchtgewicht
(g) kwal.1

15,4
16,9
16,4
16,1
15,6
15,6

Nieuwonderzoek
In1993zijnverschillendenieuwestekproeven
opgezet.Daarbijisopnieuwaandachtbesteed
aanstektijdstippen enopkweek vandestekkenbinnenofbuiten(Breda),aanstekdichthedenensubstraat(veenensteenwol)(Horst)en
aanbeïnvloedingvanbloemaanlegd.m.v.be
spuitingmetgibberellinenenbelichting(Bred?
enPFW).OphetPFWisbovendienaandach
besteedaanhetgebruikvanin-vitro-materiaa
bijElsanta.
Framboos
Invloedpotgrootte opgroeivanwortelstek
Omdat in 1992 direct in potjes stekken var
wortelstek resulteerde in een onvoldoend'
slagingspercentage enonvoldoende groei,ii
in 1993wortelstek inbakken opgekweekt et
daarnaovergezet inpottenvanverschillend
diameter.
Het slagingspercentage van het worteiste

Tabel78.Produktieinkg/m2indeherfst-envoorjaarsteelt.gemiddeldoverdeopkweekdichthedenvan20,40en80planten/m2.
Opkweek/teeltsysteem

Herfstteelt

Voorjaarsteelt

Totaal

Teeltopstromendwater:
-Steenwolpot0,521.
-Steenwolpot0,311.
-Wachtbedplant

1,97
1,67
2,10

1,30
1,47
3,30

3,27
3,13
5,40

Stromend water+matje:
-Steenwolpot0,521.
-Steenwolpot0,311.
-Wachtbedplant

1,97
2,30
2,20

0,77
1,30
3,40

2,73
3,60
5,60

Steenwolmat+dr.bevl.:
•Steenwolplug0,121.
-Steenwolplug0,061.

1,87
1,73

3,60
3,43

5,47
5,17

zmmersmetveen:
•Veenpot0,301.
Veenpot0,18l.
Wachtbedplant

2,07
2,03
2,10

3,87
4,47
3,50

5,93
6,50
5,60

wasopnieuwmatig(40-60 %)enhetverplantenvandejongescheutengaf eenduidelijke
groeistagnatie.Depotmaathadeenduidelijke
nvloedopdegroei.Naarmatehetpotvolume
groter was, was het slagingspercentage
loger en waren de scheuten langer. Degemiddeldelengtewasechterookindegrootste
jottennogonvoldoende.
Het in een kas opgeweekte materiaal lijkt te
:wakomeengoedegroeitegaranderenener
zalopeenanderemaniervooruitgangsmateiaalmoetenwordengezorgd.

roject113:Optimaliseringgeslotenteeltsystemen bijaardbei
'.DijkstraenJ. deBruijn
Vergelijkingteeltsystemen entypes
»lantmateriaal
)pdeproeftuininBredaisineendoorteelteen
»roef uitgevoerd waarin werden vergeleken
en teelt op stromend water met en zon-

dersteenwolmatje,eenteeltopsteenwolmatten(100x15x7,5cm)eneenteeltinemmers
metveen.
Het ras was Elsanta en de gekoelde wachtbed- en trayplanten werden op 20 augustus
1992geplant. Deplantdichtheid vandetrayplantenwasopstromendwater12planten/m2
en in de beide andere systemen 11
planten/m2. Als controle werden wachtbedplantenuitgeplantmeteenplantdichtheidvan
10 planten/m2. Voor de teelt op stromend
waterenopsteenwolmattenwerdenoverwegendtrayplantengebruiktdieinverschuilende
matenvansteenwolpluggen of steenwolpotten waren opgekweekt; voor de teelt inemmers werdentrayplanten gebruikt die waren
opgekweekt intrays met veen. Inalle systemenwerdentrayplantengebruiktdiebijdichthedenvan20,40en80 (somsook160)planten/m2warenopgekweekt.
Inditeerstejaarwarendepot-entrayplanten
nog vrij licht. Het aantal bloemtrossen per
plantliepindeherfstteeltuiteenvan1,2(bijopkweek met 160 planten/m2) tot 1,9 (bij op95

kweek met 20 planten/m2). Toch leidde het
verschilinaantalbloemtrossenniettotduidelijkeproduktieverschillenindeherfst-ofvoorjaarsteelt. Inmiddels kunnen echter duidelijk
zwaarderetrayplantengeteeldworden,waardoorheteffectvandegekozendichthedenbij
deopkweeknietmeerrelevantis.
Opkweek in steenwol of veen leidde niet tot
groteverschilleninplantzwaarteofinproduktie inde herfstteelt (tabel 78).Inde doorteelt
kwamen er echter in de teelt op stromend
waterveelproblemenvoor.Dooreenslechte
doorstroomsnelheid bleef hetwaterniveau in
degoten hetvoorjaar te hoog,waardoor een
slechte groei ontstond en veel uitval optrad.
Dewachtbedplanten gaven inalle systemen
vrijweldezelfde produktie. Inhetvoorjaar lag
deproduktievandewachtbedplanten perm2
lagerdanvandetrayplanten(inveen).
Voorlopigbehoudtveendevoorkeuralsteeltmedium,zowelvanwegedeteeltzekerheidals
vanwegedekosten.

Sectie Economie en Management
Project PFW97:De perspectieven
vande Nederlandse fruitteelt ininternationaal verband
J.GoedegebureenM.J.Groot.
Internationale concurrentiepositie vande
Nederlandse perenteelt
Alsvervolgopeerderonderzoeknaardeconcurrentiepositie van de appelteelt en in opdracht van het Centraal BureauvandeTuinbouwveilingen in Nederland (CBT) en het
Landbouwschap is dit onderzoek insamenwerking door het LandbouwEconomisch Instituut (LEI-DLO), het Proefstation voor de
Fruitteelt (PFW),het CBTende Nederlandse
Fruittelers Organisatie (NFO) gedaan. Het
CBTheeft het marktkundig deelgeschreven.
Het LEIen het PFW hebben gezamenlijk het
bedrijfskundigdeelgeschreven,datinditverslag zal worden beschreven. De uitkomsten
van dit onderzoek zijn uitgebreider gepubliceerdineenbijlagebijFruitteelt84(1994)1.
ArealenenProduktie
lederevijfjaarwordterindeEUeenuitgebrei
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de meitelling voor de fruitteelt gehouden. In
deze uitgebreide telling wordt naast areaal
ook gevraagd naar leeftijd en plantdichtheid
per ras. De meest recente gegevens zijn in
1992verzameld.Met behulpvandezegegevens zijn modelberekeningen gemaakt, om
prognosestekunnenmakenvanhettoekomstigareaalendeproduktievanpereninEuropa. De uitkomsten van het modelonderzoek
zijn getoetst aan de indrukken diezijn opgedaan tijdens bezoeken aan de belangrijkste
perengebiedeninEuropa.Ditwasookvanbelang omdat van een aantal landen nog geen
uitkomsten van de meitelling 1992 bekend
zijn. Deze ontbrekende gegevens zijn geschat.Mochtendewerkelijkecijfersergafwijkenvande schattingen dan zaleen herziene
prognosewordengepubliceerd.
Intabel79staatdeprognosevoordekomendejarenvanhetareaalperenindeverschillende landen en van Conference alstotaal. Het
blijktdatdekomendejareneenlichtegroeiis
teverwachtenvanhetareaalperen.DesterksteprocentuelegroeivindtplaatsinBelgiëen
Nederland. Italië en Spanje kennen ook een
uitbreidingvanhetareaalperenenblijvenveruit de grootste perenproducenten van Europa.DebeplantingeninBelgiëenItaliëzijn,met
respectievelijk 28 % en 27 % jonger dan vijf
jaar,dejongste inEuropa.Frankrijk enEngeland,metrespectievelijk 50%en46%ouder
dan25jaar,hebbensterkverouderdebeplantingen.Demeestintensievebeplantingenstaan
inNederlandenFrankrijk,met45%respectievelijk43%,meerdan1600bomenperha.
Zowel inde Nederlandse als in de Europese
perenteelt neemt Conferenceeenoverheersendepositiein.Zoalsblijktuittabel79bestond
in1992ongeveereenzesdedeelvanhetEuropeseperenareaaluitConference.Integenstelling tot de lichte groei van het totale areaal
peren, is de verwachting dat het areaal van
Conference sterk zal stijgen:met 12 % invijf
jaaren20%in10jaar.MetnameinSpanjeen
Frankrijkisdatdeverwachting,respectievelijk
met70%en46%in10jaar.Dezestijgingvan
het areaal Conference in Frankrijk is opvallend,omdathettotaalareaalpereninFrankrijk
vermoedelijk zal dalen. Waarschijnlijk zalalleeninEngeland hetareaalConferenceafnemen.

Tabel 79. Deoppervlakte peren inde EUin 1992en deontwikkeling tot 2002(ha).
Ha

%

Ha

1992

%

%

Ha

1997

2002

Totaal EU

124.940

100

126.550

101

127.500

102

Nederland
België
Frankrijk
Spanje
Italië
Engeland
Overige

5.405
3.800
13.000
37.000
45.000
3.535
17.200

100
100
100
100
100
100
100

5.900
4.200
11.500
38.000
47.000
3.200
16.750

109
111
88
103
104
91
97

6.300
4.600
10.500
38.000
49.000
2.800
16.300

117
121
81
103
109
79
95

Conference

18.960

100

21.320

112

22.832

120

Tabel80. Deproduktie var

ïperer lin EU in 1992ende ontwikkeling

mij.kg

%

mlj.kg

1992

%

tot 2002 (miljoen kg)
mlj.kg

1997

%
2002

Totaal EU

2.370

100

2.478

105

2.636

111

Nederland
België
Frankrijk
Spanje
Italië
Engeland
Overige

112
82
325
597
1.001
42
208

100
100
100
100
100
100
100

121
98
275
622
1.121
38
203

108
116
85
104
112
90
98

140
115
253
659
1.234
36
199

125
136
78
110
123
86
96

401

100

487

121

569

142

Conference

Deuitbreiding van hetareaal brengt ook een
stijgingvandeproduktie metzichmee.Door
hetrelatiefgroteaandeelvandejongebeplantingenzalde produktieechter sterker stijgen
danhetareaal.Hettotale perenaanbod inde
EUzalnaarverwachtingin1997zo'n5%enin
2002zelfs11%groterzijndanin1992.
voor Conference geldt een sterkere stijging
van respectievelijk 21 en 4 1 % (zietabel 80).

Rassen waar eveneens een stijging te verwachten is,zijnAbate Fetelen Bon Chrétien
WilliamsenBlanquilla.DeproduktievanDocteurJulesGuyot en PasseCrassanezalnaar
allewaarschijnlijkheidafnemen.
In Nederland is de produktiestijging voornamelijkaanConferencetedanken.Hetaandeel
vandeoverigerassenblijftgelijkofneemtiets
97

af.VoorBelgiëwarendegegevensvandemeitellingnognietbinnen.Voorlopige uitkomsten
wijzen ook hier op een produktiestijging die
vooralvoorrekeningkomtvanConference.In
Spanje neemt het daar belangrijkste pereras
Blanquilladeelaandeproduktiestijging,evenals Conference. InItalië iseveneens een stijgingvandeproduktievanConferenceteverwachten,evenalsvande rassen Doyenné du
Comice,BonChrétienWilliamsenAbateFetel.
Frankrijkiseenvandeweinigelandenwaarde
pereproduktie structureel daalt. Van Conference isechter ook inFrankrijk een stijgende
produktie te verwachten. De afname van de
pereproduktie wordt veroorzaakt door Jules
GuyotenPasseCrassane.Tenslotteneemtin
Engelanddepereproduktieaf.Erissprakevan
eensterkverouderdeaanplant,terwijl erweinigwordtaangeplant.
DeproduktieperhaisrelatiefhooginItaliëen

België en, mede door de kleine vruchtmaat,
erglaaginEngeland.
Produktiekosten
Naast de oppervlakte en de produktie in de
verschillende landen zijn ook de produktiekostenvanbelangvoordeconcurrentiepositie. Bijdeze kostenvergelijking is Conference
alsstandaardrasgekozenomdatditrasinalle
Europeselandenwordt geteeld.
Degegevenszijnverzamelddoorindebelangrijksteperengebieden eenenquêteonderperetelers te houden. Dit kon alleen een kleine
steekproef zijn. De uitkomsten zijn dan ook
niet representatief voor alle bedrijven in die
landen.Voor eenonderlinge vergelijking tussendelandengevendecijfersechterweleen
goed beeldvandeverschillen.Dekostenvergelijking isgemaakt voor eenvolwassen beplantingvanConference.

Tabel 81. Overzicht vandedirecte kostenvanConference inzes Europese landen,in guldens per ha,gebaseerd op dejaren 1992/1993.
Nederland

België

Frankr.

Engeland

Spanje

Italië

Arbeid
Materiaal
Afzet

8.400
1.925
12.800

6.570
1.705
14.070

10.510
2.600
18.460

5.440
1.230
10.680

6.045
2.700
14.350

11.700
2.140
14.405

Totaal

23.125

22.345

31.570

17.350

23.095

28.245

InFrankrijken Italiëzijndedirecte kosten per
hectare Conference het hoogst (tabel 81).In
Frankrijkwordtdatveroorzaaktdoor hogeafzetkosten.InItaliëkentdetelernaasthogeaf-

zetkosten per hectareook hoge arbeidskosten.Engelandheeftdelaagstekostenperhectare, maar kent ook de laagste produktie per
hectare.

Tabel82.Dekosten per uur arbeid inzes landen (guldens)

Vast
Los
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Nederland

België

Frankr.

Engeland

25,50
15,00

20,00
11,00

19,40
15,90

18,50
10,30

Spanje

10,10
8,50

Italië

20,50
18,90

De arbeidskosten per uur zijn het hoogst in
NederlandenhetlaagstinSpanje.Intabel82
zijn de uurlonen voor vaste en losse arbeid
vermeld.LossearbeidisrelatiefergduurinItalië.Gerekend perhectarezijndekostenvoor
arbeidhethoogstinFrankrijkenItalië.InItalie
worden de hoge kostenveroorzaakt door de
vele arbeidsuren en door de hoge uurlonen
voorlossearbeid.Engeland,SpanjeenBelgië
hebbenrelatieflagearbeidskostenperhectare.
Met de term materiaalkosten wordt de som
van de kosten voor bemesting, gewasbescherming, onkruidbestrijding, groeiregulatie,brandstofenwaterbedoeld.Demateriaalkostenzijnhetlaagst inEngeland.Erworden
in Engeland relatief weinig kosten voor gewasbeschermingsmiddelen gemaakt. De
meeste kosten voor materiaal worden gemaakt in Spanje en Frankrijk. Spanje kent
hogekosten inverband met chloroseproblemen waardoor er ijzerchelaat nodig is en
Frankrijkkenthogekostenalsgevolgvanproblemen met perebladvlo en het gebruik van
organischemest.
Deafzetkostenperhectarezijnhethoogstein
FrankrijkenhetlaagsteinEngeland.Wanneer
wordt gekeken naarde afzetkosten per kilogramblijkendienietveelteverschillentussen

Nederland, België,Spanje en Italië. Frankrijk
kentrelatiefwat hogerekostenvoordeafzet,
maarinditlandwordtookmeeraandachtgeschonkenaanverpakkingenpresentatiedan
indeanderelanden.InEngelandzijndeafzetkostenperkilogramhethoogst.Hetafzetsysteemlijktdaarhetminstefficiënt.
Opbrengst
Met de in tabel 83 genoemde bruto-opbrengstprijswordtbedoelddeopbrengstprijs
inclusiefdeafzetkosten.InNederlandisdatde
prijsdiedeteleropdeveilingontvangt
Debruto-opbrengstprijsishethoogstinFrankrijk en Engeland. Nederland en België vormen de middenmoot, terwijl Italië en Spanje
delaagstebruto-opbrengstprijskennen.
Ditwordtmetnameveroorzaaktdoordesterk
versnipperde afzetstructuur in deze landen.
Wanneerdannaarhetsaldoperhectarewordt
gekeken,blijktdithethoogstetezijninFrankrijk,vervolgens in Belgiëen Nederland. Italië
en Engeland blijven ver achter bij de overige
landen. Engeland kent op Frankrijk na, de
hoogste bruto-opbrengstprijs per kilo, maar
heeft als gevolg van de lage produkties per
hectarehetlaagstesaldoperha.Debruto-opbrengstprijzenenhetsaldoperhectarestaan
vermeldintabel83.

Tabel83. Debruto-opbrengstprijzen per kilo en hetsaldo per ha(guldens).
Nederland
Bruto prijs 1,14
Saldo
13.355

België
1,13
15.510

Frankr.
1,46
20.260

Engeland
1,40
7.570

Spanje

Italië

1,03
12.955

1,08
7.935
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Project 103:Economische consequentiesvaneen bedrijfsvoering
zonder chemische onkruidbestnjdingeneenvermindering vande
inzetvan gewasbeschermingsmiddelen
M.J.Groot
Economische vergelijking bedrijfssystemen geïntegreerde fruitteelt
In1990isindeproeftuinenteNumansdorpen
Zeewolde,eenproefgestartomeenrendabeleteelt van appel te ontwikkelen met een zo
klein mogelijke belasting vanmensenmilieu.
Deproefbestaatuitdrieteeltsystemendieonderling worden vergeleken. Object I: een
gangbaarMBT-systeem;object II:eengeïntegreerdsysteemenobjectIII:hetmeestnatuurlijksysteem.Ditjaarisvoorheteersteeneconomische vergelijking van deze proef
gemaakt.Deteelttechnischeaspectenvandit
onderzoek staanvermeld onder projectnummer100(blz161).
Voordeeconomischevergelijkingvandedrie
systemenzijnalleendiekostenvanbelangdie
tussen dedriesystemenverschillen.Bijdeze
proef zijndat dearbeidskosten ende kosten
voor gewasbescherming (inclusief de kosten
vangroeiregulatieenbemesting).Dedriesystemenzijnopgelijkewijzeaangelegd,zodater
geenverschilininplantkostenwas.

Naastdekostenzijnookdeopbrengstenvan
dedriesystemenmetelkaarvergeleken.
De kostenvoor gewasbescherming
De kosten voor gewasbescherming staan in
tabel84.Dekostenin1990inZeewoldewaren
zoalszoumogenwordenverwacht:dehoogstekostenvoorobject Iendelaagste kosten
voor object III. In Numansdorp zijn in 1990
aanmerkelijkhogerekostengeweestvoorgewasbescherminginobject III.Ditishetgevolg
van het gebruik vangronddoek. Inwerkelijkheid ishetgronddoek pas in hettweedejaar
aangelegd,maaromdatdittot hogerekosten
enextraarbeidleidde,isereenschattingvan
dekostenendeurengemaakt zoalsdiezoudenzijn,wanneer inheteerstejaar,direct bij
deaanplant doekzouwordengelegd.Ditom
tot eengoede vergelijking vande driesystementekunnenkomen.Wanneereentelernamelijkvoorobject IIIzoukiezenzaldirectbijde
aanplant het gronddoek worden aangelegd.
Omdaterweinigbekendisoverdelevensduur
ishetdoekinéénkeerafgeschreven.Ditgeeft
dus hogere kosten dan bedrijfseconomisch
juist is. De gemiddelde jaarkosten voor gewasbeschermingvandejaren1991-1993blijkenhethoogstetezijninobject II.Object Iis
goedkoperomdatinditsysteemgeengebruik
isgemaaktvanderelatiefdureferomoonverdampers. Dat object III lagere kosten heeft
voorgewasbescherming komtdooreenlager
verbruikvanchemischemiddelen.

Tabel84.Kostenvoor gewasbescherming perjaar (guldens per ha).Dekosten van 19911993zijn gemiddeld.
Jaar

Object
II

III

Numansdorp

1990
1991-1993

797
1.404

521
1.636

4.917
1.333

Zeewolde

1990
1991-1993

816
1.433

483
2.039

219
1.743

100

De arbeidskosten
Bij de berekening van de arbeidskosten zijn
zoweldekostenvoorvastearbeidalsdekostenvoorlossearbeidmeegenomen.Erisvanuitgegaandatalleteeltwerkzaamhedenen10
% vande pluk ensorteeruren door vaste arbeidskrachten worden verricht. De overige
uren van plukken en sorteren worden door
losse arbeidskrachten geleverd. De kosten
vooreenuurvastearbeidzijngesteldopf33,envooreenuurlossearbeidopf16,-.Uittabel
85 blijkt dat object IIde meeste arbeidsuren
nodig heeft. Dit wordt veroorzaakt door een

combinatie van factoren: extra arbeid nodig
als gevolg van het gebruik van een onkruidstrijker inplaatsvaneenonkruidspuitzoalsin
hetgangbaresysteemennaastdechemische
bestrijding ook het ophangen van de feromoonverdampersetc.Inhetjaarvanaanplant
iserinNumansdorpinobject III150uurextra
arbeidgerekend,voor hetaanleggen vanhet
gronddoek.
Dezeurenzijneenschattingomdaternogweinig bekend isover hetaanleggen vangronddoek.

Tabel85.Benodigde arbeidvoorteeltwerkzaamheden in 1990en hetgemiddeldevan1991-1993, inuren per haperjaar.
Object

Jaar
1

II

III

Numansdorp

1990
1991-1993

151
185

238
221

411
194

Zeewolde

1990
1991-1993

151
171

238
190

261
182

Tabel86.Deproduktie,gemiddeldoverdeachtrassen,intonperha.
Object

Jaar

II

III

slumansdorp

1991
1992
1993
totaal

10
29
33
72

10
26
32
68

11
28
41
80

leewolde

1991
1992
1993
totaal

13
55
46
115

11
58
49
117

7
42
52
100
101

De produktie
Deproduktieperjaarenhettotaaloverdedrie
produktiejaren staat intabel 86.InNumansdorp blijkt object IIIde hoogste produktie te
hebben gehaald. Hierbij moet wel worden
aangetekenddatinNumansdorpobject IIIop
oudeperegrondstaatendebeideandereobjectenopoudeappelgrond.Object IIheeftin
Numansdorp de laagste produktie. In Zeewoldezijnderesultatenpreciesandersom.
Deproduktievandeafgelopenjarenisvermenigvuldigd metdeprijzendieindiejaren gol-

den.Erisgerekendmetdezelfdemiddenprijzenvoordedriesystemen.Erisdusgeenrekening gehouden met andere prijzen alsgevolgvanbijvoorbeeldeenkeurmerkvoor het
fruit uit object III. Naonderzoek bleek er bij
ULO-bewaring geen verschillen in bewaarkwaliteittussenappelsuitdedriesystemente
zijn. Erisvoorzoverervoldoende gegevens
waren,welrekeninggehoudenmetdekwaliteitsindelingvanhetfruit.
Deopbrengstenstaanvermeldintabel87.

Tabel87:Deopbrengsten perjaar, inguldens perha.
Numansdorp
Obj. I
1991-1993 17.005

Zeewolde

Obj. II

Obj.Ill

Obj.I

Obj.II

16.354

18.938

25.856

25.376

Obj.Ill
20.515

Tabel88.Hetresultaatperjaar,enhettotaleresultaatovervierjaar,gemiddeldoverdeachtrassen,inguldensperha.
Numansdorp

1991
1992
1993
Totaal
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Zeewolde

Obj. 1

Obj. II

Obj. Ill

Obj. I

Obj. II

Obj. Ill

10.670
-3.298
-1.015

9.441
-6.325
-1.655

12.868
-3.045
-997

16.176
2.695
2.099

11.459
2.931
635

5.373
124
2.106

576

-6.914

-9.654

15.172

6.688

-1.229

Resultaat
Onderresultaatwordtverstaandeopbrengst
vaneenbepaaldjaarminusdekostenvoorgewasbeschermingenarbeidindatjaar.
Het resultaat per jaar en het totaal resultaat
overdevierjaarstaanvermeldintabel88.
ObjectIblijktinbeideproeftuinen navierjaar
het beste resultaat opte leverenenobject III
hetslechtste.Hetisechternietvoldoendeom
alleennaarhettotaalresultaattekijken.InNumansdorpgafobjectIIIdriemaaleenresultaat
dat gelijk aan of beter was dan het resultaat
vandatjaarvanobjectI.Dehogebeginkosten
vanhetsysteem,o.a.veroorzaaktdoor hetin
eenmaal afschrijvenvanhetgronddoek, veroorzakenhiereentotnogtoeslechtertotaalresultaat. Wanneer echter de resultaten per
jaargemiddeldbeterblijvendanvandebeide
anderesystemenzaldeachterstandinhettotaalresultaat worden ingelopen. Welk systeemuiteindelijkalshetmeestrendabelesysteem naarvoren komt isop dit moment nog
niettezeggen.OoknaarderesultateninZeewolde moet genuanceerd worden gekeken.
In1991 enin1992washetresultaatvanobject
IIIduidelijk mindergoeddandatvanobject I,
maar in1993was het resultaat gelijk aandat
van object I. Voor het slechte resultaat van
1992 isook eenduidelijk oorzaak aante wijzen.Dooronkruidconcurrentieenroestmijtin
1991 was er minder goede bloemknopvormingvoor1992.
Duidelijkisdatdejaarinvloedenendeaan

loopkosten nogeentegrote rolspelen inhet
totaalresultaatomnualeenconclusietetrekkenwelksysteemhetmeestrendabelis.Daar
zulleneerstnogeenaantalextraproduktiejarenvoornodigzijn.

Project 106:Begeleidingssystemen indefruitteelt envruchtboomkwekerij
M.J.Groot,J.Goedegebure,J.Bremmer(stagiaire, LUW)
Ontwikkeling vaneen milieu-economisch
bedrijfsmodel
Inseptember 1993is begonnen met de ontwikkeling van een bedrijfsmodel. De bedoelingiseenmodeltebouwenwaarmeeontwikkelingen op bedrijfsniveau kunnen worden
doorgerekend.Belangrijkisdatmetditmodel
niet alleen de economische consequenties
van ontwikkelingen kunnen worden doorgerekend maardat ookwordt gekeken naar de
gevolgenvoorhetmilieu.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de milieumeetlat zoals die is ontwikkeld door het
CentrumvoorLandbouwenMilieu(CLM).De
verwachting is dat het eerste deel van het
modelindeloopvan1994klaarzalzijn.Indit
project wordt samengewerkt met ir. P.A.M.
BesselingvanhetInformatie-enKennisCentrumvoorAkker-enTuinbouw(IKC-AT),afdelingfruitteelt.
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Afdeling Plantevoeding en Kwaliteit
Sectie Fysiologie

Vanaf een zeker tijdstip werden wekelijks
vruchtengeplukt.Vandezevruchtenwerd bij
constantetemperatuurgedurendeeenaantal
wekenderijpinggevolgdaandehandvande
grondkleur ende produktievanethyleen.Het
aantal vruchten pertemperatuurbehandeling
lietniettoedatdestructieve rijpingsmetingen
kondenwordenuitgevoerd.
Inaansluitingopbovengenoemdeproefwerd
met Elstar een proef uitgevoerd, waarin
slechts drie dagtemperatuurregimes werden
opgenomen,teweten16°C,20°Cen24°Cgedurendedeeerstezeswekennade bloei.Inde
restvanhetgroeiseizoenwasdetemperatuur
inallegevallen20°C.'sNachtswasdetemperatuur altijd 4 °C lager. Dedaglengte was 14
uur. Het dampspanningsdeficit van de lucht
wasgelijkbijdediversetemperaturen.

Project PFW95:De invloedvan de
snelheid vanvruchtontwikkeling in
het beginvanhetseizoen opde
minerale samenstelling vande
vrucht
J.Tromp.
De invloedvandetemperatuur vroeg in
het groeiseizoen openkele rijpings- en
kwaliteitscriteria bijappel.
In1992werden boompjesvanCox's Orange
Pippin gedurende het groeiseizoen aan een
grootaantalsterkverschillendetemperatuurregimesonderworpen (zieJaarverslag 1992,
blz.99).
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Figuur5. Hetverloopvandehardheidvanvruchtenomstreeksdeplukonderinvloedvanenkeletem-|
peraturenindeeerstezeswekennade bloei.
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Vanaf14wekennavollebloeiwerdgedurende
achtwekenwekelijkseenaantalvruchtengeplukt.Aanelkevruchtwerdendirectnadepluk
devolgendealdannietdestructievemetingen
verricht:gewicht,hoogteendiameter,grondkleur, percentage blos, ethyleenproduktie,
hardheid, zetmeelwaarde, suikergehalte,
zuurgehalte,matevanstipaantasting.Vanalle
monsters werd bovendien de minerale samenstellingbepaald.
Enkeleglobaleuitkomstenzijn:
-Devruchtzettingwerddoordediversetemperatuurregimes beïnvloed. De vruchtdrachtwasderhalvebijdeverschillendebehandelingenhelaasnietgelijk;
-Alleinhetonderzoekbetrokkenrijpheids-en
kwaliteitskennmerken reageerden sterk op
detemperatuurvroeginhetseizoen,ditondankshetfeitdatdaarnaalleomstandigheden volkomen gelijk waren. Een en ander
wordt infiguur 5geïllustreerd aan de hand
van hetverloop van de hardheid. De hardheidisgeringer,datwilzeggendevruchtrijpingisduidelijkbevorderdbijhogeretemperaturenvroeginhetseizoen.

8

-Ertradeenversterktevruchtvaloptijdensde
bemonsteringsperiodenaarmatedetemperatuur vroeg in het seizoen hoger was. Dit
niettevermijdenverschijnselbemoeilijkthet
verklarenvandeproefuitkomsten.
Bij de 16°C behandeling werd wekelijks een
tweede vruchtmonster genomen, dat gedurende twee weken in het donker bij een
dag/nachttemperatuurvan20°C/16°Cwerd
geplaatst. Daarna werden dezelfde waarnemingen gedaan als bij het eerstevruchtmonster.Doordewaarnemingen vandevruchten
na"bewaring"tevergelijkenmetdievanopdat
ogenblik vers geplukte vruchten kon worden
geconcludeerd,dat voor de meeste kenmerken het verloop gedurende steeds twee
weken,"aandeboom"gelijkwasaandatvan
"bewaard".Figuur6laatditzienvoordehardheid:detweelijnenvallensamen.
De bedoeling iste zijner tijd ineen volgende
proefsoortgelijkewaarnemingentedoenaan
vruchtenafkomstigvanbomendienaeenperiode bij eenzelfde temperatuur vroeg in het
seizoen blootgesteld worden aan een aantal
verschillende temperatuurregimes gedurendederestvanhetseizoen.
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Project PFW 101: Zijscheutvormingbijvruchtbomen inde
boomkwekerij

verse RV behandelingen sterk werd genivelleerd.Intabel89zijndaarvanalleenenkeleuitkomstenvoor12°Copgenomen.Zoalsaleerderwerdgevonden,reageerdedegroeivande
hoofdscheut maar ingeringe mateopverhogingvandeRV.DehogeRVindetweedeperiode (L-H-L) bevorderde bij beide rassen de
zijscheutgroeiaanzienlijk,watvooraltotuiting
kwam in het aantal gevormde zijscheuten.
DaarentegenhaddehogeRVinhetbeginvan
de proef (H-L-L) geen effect op dezijscheutgroeibijElstarengafzelfseengroeiverminderingbijRodeBoskoopinvergelijkingmetL-LL.Ditwatverrassenderesultaatiswellichthet
gevolgvandeplotselingeovergangvanhoge
naar lageRVen moet waarschijnlijk nietwordentoegeschreven aaneen nadelige invloed
vandehogeRVvroeginhetseizoen.Dehoge
RVindederdeperiodekwamkennelijktelaat
om nog enige invloed op de groeite kunnen
uitoefenen.
Erwerden gedetailleerde waarnemingen gedaan over de verdeling vande gevonden zijscheuten over de hoofdscheut onder invloed
vandediversebehandelingen.Hetgaattever
hieropintegaan.

J.TrompenS.J. Wertheim.
Zijscheutvorming bijappel onder invloed
vande luchtvochtigheid inrelatie met de
tijdvan hetseizoen - J.Tromp.
In aansluiting op voorgaand onderzoek (zie
jaarverslag 1990, blz. 93 en 1992, blz. 106)
werden boompjes van Elstar en Rode Boskoop inhetjaar naoculeren(onderstam M.9)
indrieopeenvolgendeperiodenvancircazes
wekenbijeenhogeluchtvochtigheid(RV)geplaatst. In de overige perioden was de RV
laag.InéénbehandelingwasdeRVhetgeheleseizoenlaag.Devierbehandelingenwaren
dusLLL,HLL,LHLenLLH.Deluchttemperatuurwas(dagennacht)20 °C.Dedaglengte
was14uur.Deproefwerduitgevoerdbijtwee
grondtemperaturen,teweten12°Cen22°C.
Integenstellingtot eerderverkregen uitkomsten was vooral de zijscheutgroei bij de
grondtemperatuur van 22 °C veel geringer
danbij12°C,waardoordeinvloedvandedi-

Tabel89.Deinvloed vaneen hoge luchtvochtigheid inopeenvolgende perioden van het
groeiseizoen op degroei van Elstar en Rode Boskoop inhet eerstejaar na
oculeren. Degrondtemperatuur was 12°C.
Luchtvochtigheid

Groei/boom (cm)

Aantal
zijscheuten/
boom

totaal

hoofdscheut

zijscheuten

Elstar:
L-L-L
H-L-L
L-H-L
L-L-H

188
196
288
181

114
117
103
109

74
79
185
72

2,4
3,6
8,1
2,4

Rode Boskoop
L-L-L
H-L-L
L-H-L
L-L-H

227
191
279
225

109
105
111
106

118
86
168
119

4,6
2,8
6,5
4,3
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Zijscheutvorming bijappel bijverschillende dag/nachttemperatuur - J.Tromp.
Vanaf het uitlopen van de knoppen werden
oculaties (onderstam M.9) van wederom Elstar en Rode Boskoop geplaatst bij enkele
dag/nacht-temperatuurregimes:21°C/16°C,
21°C/21 °C en25 °C/16 °C. Het dampspanningsdeficit vandeluchtwasgelijkbijdever-

schillenderegimes.Dedaglengtewas14uur.
Deproefwerduitgevoerdbijeengrondtemperatuurvanl2°C(uitgezonderd21 °C/21°C/en
22°C.
Bij beide rassen gaf een verhoging van de
nachttemperatuur bijgelijke dagtemperatuur
eenduidelijkzwakkeregroei(Tabel90).

Tabel90.Deinvloed vanenkeledag/nachttemperatuurregimes entwee grondtemperaturen
op de groei van Elstar en Rode Boskoop in het eerstejaar naoculeren.
Dag/nacht
temperatuur
(°C)

Grondtemperaturen
(°C)

Groei boom (cm)
totaal

Elstar
21/16
25/16
21/16
21/21
25/16
Rode Boskoop
21/16
25/16
21/16
21/21
25/16

hoofdscheut

Aantal zijscheuten/boom
zijscheuter i

12
17
22
22
22

408
28
345
275
684

121
152
123
123
159

287
576
222
152
525

11,5
18,6
9,9
7,4
16,0

12
12
22
22
22

352
574
316
209
492

128
173
124
113
172

224
401
192
96
320

9,2
14,6
9,0
6,4
14,0

Daarentegentrad bij beide grondtemperatuen een sterke stimulering van de groei op
vanneer de dagtemperatuur werd verhoogd
)ij een gelijkblijvende nachttemperatuur.
Hoewelook degroeivande hoofdscheut reigeerdeopvooral deverhoging vandedagemperatuurkwamendeverschillentussende
Jiversebehandelingeninhoofdzaaktot uiting
n de zijscheutgroei. Deze verschillen in zijscheutgroei betroffen vooral het aantal zijicheuten en,zoalseenvoudig uitdecijfers in
abel90kanworden berekend,slechts inberekkelijk geringematedegemiddelde lengte
>erzijscheut.Inhetalgemeenwasbijdehoge
rondtemperatuurvan22°Cdegroeiwatminiersterkdanbij12 °C.
ïveneens uitgevoerde detailwaarnemingen
lijvenhieronbesproken.

Invloedvanbenzyladenine-S.J.Wertheim
Vertakkingdoorbenzyladenine
In1992werdbijgroeiendeoculatiesvanRode
Boskoop op M.9 veel vertakking verkregen
door herhaalde bespuitingen met hetcytokinine benzyladenine (BA) (zie Jaarverslag
1992, blz. 101-103). In1993werd daarom in
eenpraktijkbedrijfsoortgelijkeproefopgroeiendeoculatiesvanElstaropM.9enConference op Kwee MC gelegd. Deoculaties waren
gezet inaugustus 1992.Onbehandelde oculaties werden vergeleken met oculaties die
éénoftwee keermet Promalin(25ml/l water
plus 0,1 % Citowett) werden bespoten. De
eerste Promalinbespuiting bij Conference
vond plaats op 4juni, detweede op 22juni.
Vanafdegrondwarendeoculatiestoen55,re107

spectievelijk 65cm hoog.BijElstarwaren de
data15en29juniendehoogtes54en67cm.
Daarnaast wasereen heleserie behandelingen met BA. Er werd namelijk een-, twee-,

vier-ofachtmaalgespotenmet200,400of800
mg/lactievestof.DeeerstebespuitingbijConferencevielop4juni,deeerstebijElstarop15
juni.

Tabel 91. Resultaten vertakkingsproef 1019307 bij Elstar.
Behandeling
(BAin
mg/l)

Boomlengte
(cm)
*)

StamAantal veren****
doorsnede Totaal Hoger dan
(mm)
80 cm***)
**\

Totale
lengte
veren****
(cm)

Gem.
lengte
veren****
(cm)

Onbehandeld
1x Promalin
2x Promalin

128
132
128

13
15
14

4,3
6,9
6,5

0,5
1,6
1,1

1,54
2,52
2,56

33
38
41

1x200
2x
4x
8x

131
125
126
125

15
14
15
14

6,3
6,1
6,5
7,4

0,4
0,3
0,1
1,1

2,33
2,37
3,07
3,15

38
39
47
44

1x400
2x
4x
8x

125
130
125
121

15
15
15
14

5,1
6,0
7,1
9,0

0,1
0,4
0,6
2,6

2,25
2,63
3,01
3,42

44
43
42
38

1x800
2x
4x
8x

129
128
120
124

15
16
14
15

6,4
7,9
7,6
13,0

0,6
0,9
0,8
3,4

2,74
3,49
2,74
4,79

42
45
36
38

*)vanafveredeling.**)op10cmbovenveredeling,
edeling.****zijscheuten>=10cm.
De overige volgden met wekelijkse tussenruimten.AanBAwerd0,1%Tween20alsuitvloeiertoegevoegdensteedswerdevenalsbij
Promalindebovenste15tot20cmvandeoculaties gespoten. Van alle bomen werden tijdens het groeiseizoen de zijscheuten tot 50
cmbovendegrondverwijderd.Tabel91 vatde
resultatenvanElstarsamen.Promalinhadeen
geringpositiefeffectopdevormingvanveren;
twee keerspuitenwasechter niets beter dan
één keer. Alle BA-behandelingen waren wat
beter dan onbehandeld, maar alleen na acht
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*)ingeplanthogerdan80cmbovendever

keerspuitenvan400of800mg/lwasersprake van een duidelijk effect. Alleen de laatstebehandelinggafookeenredelijkaantalverer
dieingeplantstondenop80cmofhogerenda
wordt tegenwoordig wenselijk geacht. De
bomenstaanuitgeplantopeenbedrijfenzul
leningedragwordengevolgd.
VanConferencezijngeenresultatengegever
omdaternauwelijkszijscheutenwarenenB/
nadelig bleekvoorde bladstand.Deperebo
men blijven wel nog eenjaar op de kwekeri
dusdena-effectenkunnenwordenbekeken.

Sectie Kwaliteit en Bewaring
Project PFW99:Voorspelling van
hetoptimale pluktijdstipvoor
lange bewaring vanappel en peer
A. deJagerenF.P.M.M. Roelofs
Doelstellingen aanpak
Hetdoelvanditprojectisommethodenteontwikkelenvoordevoorspellingvanhetoptimalepluktijdstip zodanigdat deorganisatie van
de pluk ruim voldoende van te voren kan
worengepland(b.v.10dagen).Driemethoden
worden bestudeerd, namelijk de indexmethode,demeteomethodeendeT-methode.
Voor Elstar bestuderenwedaarnaast demogelijke toepassing van de ethyleenproduktiemethode.
Bijdeindexmethodewordeneenaantalkwaliteitseigenschappenvandevruchtgecombineerdtot eenzogenaamdeoogstindex. Deze
oogstindex moet in de tijd zodanig verlopen
datdecurvewiskundig kanworden beschreven.DaarnaastdientbijeenvastewaardegeDluktteworden.Dieindexwordt gezocht die
ietbestaandezebeidevoorwaardenvoldoet.
Voorlopig voldoet voor enkele rassen dezogenaamde 'Streif-index het beste aan deze
eisen.Indeproevenwordendelaatstemaand
vóór de pluk regelmatig monsters genomen
en worden een aantal plukken bewaard om
later uit te maken welke pluk het beste bewaarbaar was. Deze methode wordt bestudeerd voor de appelrassen Elstar, Cox, Jonagold, Golden Delicious, Boskoop en Elise
nvoorhetpererasConference
ndemeteomethodewordengedurendeeen
angere reeksvanjaren gegevens verzameld
/an het tijdstip volle bloei, van het optimale
luktijdstip en van het weer in de tussenliggende periode. Deze methode wordt bestudeerdvoorderassenElstar,CoxenJonagold.
n dit verslag wordt hierop niet verder ingegaanomdatopz'nvroegstnavijfâzesjaareen
ïerstevoorspellendeformulekanwordengenaakt.Wezijnin1990begonnenomdezegejevensopvierlocaties(proeftuinen)systemaisch te verzamelen. In het jaarverslag van

1992isoppagina112-113eenvoorbeeldgegevenvaneenformulevoorCoxgebaseerdop
globalegegevensgedurende20jaarinWilhelminadorp.
DeT-methode isinWädenswildoordr.Stoll
ontwikkeld en wordt in Zuid-Duitsland en
Zwitserland gebruikt om in te schatten in
welkeperiodedeplukongeveerzalbeginnen.
HetT-stadiumishetstadiumwaarindeonderzijdevandeappelvan bol naar holverandert
endusmetdesteeleenTvormt.Demethode
is gebaseerd op het gegeven dat het aantal
dagenvanafhetT-stadiumtotaandepluktamelijkconstant is,terwijldelengtevandeperiodevantijdstipvollebloeitotaanhetT-stadium kan variëren van 20-40 dagen. Mischien
kandeze methode ook in Nederland worden
ontwikkeld om per ras al ongeveer eind
mei/beginjuni aante geven inwelke periode
deeersteplukwaarschijnlijkzalbeginnen.Gegevens voor Nederland zijn voor het eerst in
1993verzameld.Hetduurtdusnogeenaantal
jaren(5â10)totdatweeenbeeldhebbenvan
dewaardevandemethodeenvanhetaantal
dagentussenT-stadiumenoptimalepluktijdstip voor onze omstandigheden. Voorlopig
zullenwegebruikmakenvanZwitsersegegevens,profiterendvanhetfeitdatinWädenswil
tijdstip van bloei envan pluk ongeveer overeenkomen met de gemiddelde Nederlandse
situatie.Gegevenswordenverzameldvoorde
rassen James Grieve,Elstar,Cox,Jonagold,
Boskoop,enGoldenDelicious.AlleenvoorElstar zijn in Zwitserland geen gegevens bekend. In 1993werd voor Jonagold een pluktijdstip voorspeld van 19 september terwijl
met de indexmethode 20 september werd
voorspeld.VoorJamesGrieveenCoxwaser
een verschil van ongeveer vijf dagen tussen
beidemethodes.
Voorspelling vanhet optimale pluktijdstip
van Jonagold
Opbasisvanderesultatenvandejaren19891991isin1992eenformuleontwikkelddiehet
verloopbeschrijftvandeoogstindex opbasis
vansuikergehalte, hardheidenzetmeelstadium (hardheid/fsuikergehalte * zetmeelstadium]).Dedetailshiervanzijnvanaf pagina106
vanhetjaarverslagover 1992vermeld.Naaf109

loopvan het seizoen 1992-1993 isdezeformule toegepast op het voorbije seizoen en
vergeleken met de werkelijk gevonden optimale pluktijdstippen. Figuur 7 laat zien dat
dezemethodealéénmaandvóórdeplukeen
vrijwelcorrectevoorspellingdoet.Dezevoorspelling kanwat worden verbeterd door niet
uitsluitend de gegevens van de laatste bemonstering te gebruiken maar te middelen
overdegegevensvandelaatstetweeof drie
bemonsteringen.Ditresultaatgeeftaandatde
methodegeschiktisomhetoptimalepluktijdstipvoor deeerstepluk vanJonagold aante
geven.Daarbijdienttewordenopgemerktdat
dezetoepassingvoorlopigalleennogvoorhet
gemiddeldevooreenregiogeldt.Aandemo-

gelijkheid omvoor individuele boomgaarden
eenvoorspellingtedoenwordt noggewerkt.
Bijdevoorspellingvooreenregiomoetende
boomgaarden waarinwordtgemonsterdeen
goedeafspiegelingvormenvandeaanwezige
variatie in rijpheidsontwikkeling (vooral bodemtypen). Dit systeem is in 1993 voor het
eerstindepraktijktoegepastendebetrokken
organisaties(voorlichtingenveilingen)zijntevreden met de resultaten.Voorjaar 1994 zal
gebruikersvriendelijke software worden ontwikkeld diedetoepassing in1994zalvergemakkelijken.Onderzoek voorwat betreft Jonagoldgaatopveelkleinereschaalnogdoor
enisvooralgerichtopdevraagofernogeen
verbeteringvandemethodemogelijkis.
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Figuur 7.Verloopvoorspelling pluktijdstip Jonagold 1992.

De indexmethode bijandere appelrassen
Demogelijketoepassingvandeindexmethodewordt ook bestudeerd bijde rassenCox,
Elstar, Boskoop, Elise en Golden Delicious.
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VoorCoxzalin1994opdezelfdewijzealsvoo
Jonagoldwordenbegonnenmetdevoorspelling van het optimale pluktijdstip per regio
Voor Elstar lijken de perspectieven van eer

voorspellingmeteenmodelgebaseerdopde
ndexmethodeopdit moment nietgroot.Heaas lijkt ook de ethyleen-produktiemethode
voor Elstar nietveelbelovend.Voor Boskoop
enGoldenDeliciouszijnvoorjaar 1994alleen
gegevensvantweeseizoenenbeschikbaaren
voorElisezelfsnogmaarvanéénsezoen.Een
oordeeloverdeperspectieven vande indexmethode voor deze rassen kandus pas over
éénoftweejaarwordengegeven.

vandehardheid.Dezemethodezouhetoptredenvanholmoetenuitsluiten.Helaasblijktde
voorspelling voor het vierde jaar (seizoen
1992-1993)gefaaldtehebbenzoalsblijktuitfiguur8.Hetvoorspellingsmodelgebaseerdop
hardheid moet dus worden ingetrokken. Het
onderzoek gaat verder en blijft geconcentreerdoptweehoofdpunten:(1)hetvermijden
van hol (te laat plukken) en (2) het vermijden
vanrimpelendoorvochtverlies(tevroegplukken).
Het probleem 'hol' is intussen belangrijk genoeg om een apart project te starten. Dit zal
gebeureninsamenwerkingmethetATO-DLO.
Totdestartvanditprojectzaliniedergevalhet
verzamelenvangegevensinhetkadervanhet
pluktijdstiponderzoekdoorgaan.

Optimale pluktijdstip van Conference
peren
Op pagina 110-112van hetjaarverslag over
1992 is een methode beschreven voor de
voorspellingvanhetoptimalepluktijdstipvan
Conference-peren gebaseerd ophet verloop
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Figuur8.VerloopvoorspellingpluktijdstipConference1992.
p/fonderzoekwerdmedemogelijkgemaaktdoorEurofru
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Project 105:Optimale bewaarcondities engeschiktheid vanbewaartechnieken bijgrootfruit
F.P.M.M. Roelofs, E.A. van Hermon en
A. Scholtens
Bewaaronderzoek in Wilhelminadorp
In het bewaaronderzoek naar bewaarcondities voor nieuwe rassen zijn in het seizoen
1992-'93 waarnemingen verricht aan de appelrassenElise,Gala,Rafzubin,Fiestaenhet
schurftresistenterasCPRO78039-18.Derassen Elise, Gala en CPRO 78039-18 zijn bewaardbijl °C,1,2%zuurstofen1 en5% koolzuur.RafzubinenFiestazijnbewaardbij4 °C,
1,2%zuurstofen0,5en3% koolzuur.
DaarnaastzijndepererassenCondo,Concorde,DolacomienVerdiopbewaareigenschappenonderzochtbij-0,5°C,2%zuurstofen0,7
en2%koolzuur.Direktnabewaringennaéén
week uitstallen bij 10 °C werden in-en uitwendige kwaliteitsmetingen gedaan. Deze
metingenwerdenherhaaldnadatdevruchten
tweeenvierdagenbijperenenzevendagenbij
appelsuitgestaldwarenbij20 °C.
Hetfruitwasallemaalafkomstigvanderegionale onderzoekcentra (ROC's) en het proefstation.
Appelrassen
Hoewel sterk afhankelijk van de herkomst
warendeappelsvandeverschillende rassen
algemeen in dit jaar wat meer gevoelig voor
bruinverkleuringen in het vruchtvlees (soms
ook rond het klokhuis) dan in voorgaande
jaren.
Eliseafkomstigvanéénherkomst vertoonde
steedsvrijveelklokhuisbruin,vooralinconditiemet5%koolzuur.Enkelevruchtenmetstip
kwamenvoorineenvroeggepluktepartijvan
een herkomst op zand. Elise kon bewaard
wordentotapril.
CPRO 78039-18 bewaard bij 1 % koolzuur
vertoondetoteindmaartvrijwelgeenafwijkingen. Debijdeplukzeerhardevruchten (+10
kg)warennatweewekenuitstallenbeginapril
nogsteedsgemiddeldharderdan4,5kg.Opvallendwarenkleineholtensinhetvruchtvlees
nabewaringbij5%koolzuurdieineenenkele
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partij wel in 10 % van de vruchten voorkwamen.
Gala (inclusief mutanten) kon vrijwel zonder
problemen bewaard worden tot eind maart.
Daarna ontstond vooral bij 5% koolzuur
vruchtvleesbruin.Eenenkelepartijwaszelfsin
juninogredelijkvankwaliteit.
Fiestagafbijdelangstebewaring(eindmaart)
bij0,5%koolzuurnauwelijkskwaliteitsproblemen.
Rafzubin was bij uitslag eind januari al erg
zacht (<4,5 kg). Inwendige bruinverkleuring
wasaanwezigineenvandeherkomsten.
Pererassen
Algemeen waren er nauwelijks verschillen in
het voorkomen van inwendige afwijkingen
tussen de twee onderzochte condities. Ook
andere opvallende kwaliteitsverschillen
dedenzichnietvoor.
Dolacomivertoondenabewaringverkleuring
van het weefsel in het klokhuis. Tot in mei
deden zich nauwelijks andere problemen
voor.
Condo vertoonde vrijwel geen gebreken tijdensbewaring.Erzijnaanwijzingendattotmei
bewaardeperennietmeernormaaldoorrijpen
(sappigworden).
Concorde blijkt net als Conference gevoelig
tezijnvoor holalsdevruchtentelaatgeplukt
worden.
Verdivertoondeinmaarttijdensuitstallenenkelemalenbuikziek.
Daarnaast kwamtijdensdehelebewaringregelmatig lage-temperatuur-bederf voor en
een bruinverkleuring van het weefsel in het
klokhuis.
Bewaaronderzoek insamenwerking met
regionale proeftuinen
Naastdehierbovengenoemdeproevenzijner
in samenwerking met de proeftuinen Numansdorp en Geldermalsen, regionale bewaarproeven met resp. Doyenné du Comice
enJonagold uitgevoerd
DoyennéduComice
AlsvervolgophetonderzoekmetDoyennédu
Comice in 1991-'92, is onderzoek gedaan
naar de invloed van zuurstofconcentratie,
koolzuurconcentratieenpluktijdstipopdebe-

waarbaarheid. Op 22 september en 29 september zijn bijzestelers indeomgeving van
Numansdorp perengepluktvannormaaldragendebomen.Tot30septemberzijndeperen
in gekoelde bewaring geplaatst en daarna
onder de drie verschillende condities geplaatstincellenmeteeninhoudvanongeveer
50tonopdeproeftuininNumansdorp.Degetoeste condities waren gekoelde bewaring,
1,5% zuurstof+1 %koolzuur,en1,5%zuurstof +0,2 % koolzuur, steeds bij-0,5 °C.Op
hetmomentvaninslagzijnmonstersopkwaliteitenrijpheidbeoordeeld.
Op4januari,15februarien15maart1993zijn
monstersuitdebewaringgehaald.Naéénen
zevendagenuitstallingbij10°Cendaarnana
tweeenvierdagenuitstalling bij20°Czijninterne en externe kwaliteitsmetingen gedaan.
Inditjaarverslag worden alleende resultaten
naééndaguitstallingbeschreven.
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Dehardheid(inkg,Instronmet kleineplunjer)
vandeperenwerdsterkbeïnvloeddoordebewaarconditie. Injanuari waren de verschillen
nogteverwaarlozen,maarinfebruarienmaart
warendeverschillenopgelopentotbijna1 kg.
Degekoeldbewaardepartijenhaddeneengemiddelde hardheid van 3,3 kg,die uit 1,5 %
zuurstofen1 %koolzuur3,8kgendieuit 1,5%
zuurstofen0,2 %koolzuur4,3kg.Deresultaten werden nauwelijks beïnvloed door het
pluktijdstip.Algemeen lagde hardheidongeveer0,5kglagerdaninhetseizoen1991-'92.
De groene grondkleur (a-waarde, Minolta
chromameter) bleef het beste behouden bij
1,5%zuurstof en0,2% koolzuur(ziefiguur9).
Deperenvandetweedeplukwarensteedswat
mindergroendandievandeeerstepluk,maar
reageerdengelijkopdebewaarcondities.
Deverschilleninb-waarde(geel-kleuring)van
deperenwerdenmindersterkbeinvloeddoor

-a-waarde
bewaarcondit e

16

üü
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gekoeld

BË 1,5% o 2 ,

0,2%

• 1 1,5% 0 2 ,

1,0%

co2
co2

14
13
12
11
10

5 januari

16 februari

16 maart

datum uitslag
:

iguur9.Grondkleur(a-waarde)perbewaarconditiesbijuitslag.
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debewaarconditiesofpluktijdstip.Deminder
groene partijenwarensteedsookde partijen
metmeergeelkleuring.
Inwendige problemen werden sterk beinvloed door de bewaarconditie, maar vooral
ookdoordebewaarduur.Zohadden17%van
devruchteninjanuari,34%infebruarien44%
inmaarteenofmeerdereinwendiggebreken.

Gemiddeldwarendevruchtenvandetweede
plukietsgevoeligervoorinwendigegebreken
(34 %)dandievandeeerste pluk (30 %).De
meestvoorkomendeafwijkingwaseenbruinkleuringvanhetweefselinhetklokhuis.Deze
aanvankelijk kleine plekjes kunnen laten tot
buitenhetklokhuis reiken.Bijde beoordeling
zijnstrenge normengehanteerdenalleafwijkingengenoteerd.

% vruchten met een of meer a f w i j k i n g e n
50
bewaarcondit e

40

I B l gekoeld

M
H

1,5% 0 2 , 0,2%
1,5% 0 2 , 1,0%

co2
co2

30

20

10

5 januari

16 februari

16 maart

datum uitslag
Figuur 10.Inwendige gebreken per bewaarconditie bijuitslag.

Eengeringebruinkleuring inhetklokhuis was
de meestevoorkomende afwijking. Injanuari
had gemiddeld 29 % in februari 42 % en in
maart 52 % van de vruchten klokhuisbruin.
Klokhuisbruin kwam gemiddeld in gekoelde
bewaring vrijwel evenveel voor als inCA-bewaring.Injanuariwerderbijdepartijenuitgekoeldebewaringminderklokhuisbruingevonden, in maart meer dan in de partijen uit
CA-bewaring. Verhoogd koolzuurgehalte
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bleek de gevoeligheid voor klokhuisbruin te
doentoenemen.
Buikziekkwamvoorvanaffebruari.Departijen
uit1,5% zuurstof+0,2%koolzuurhaddengemiddeld over de 3 uitslagen slechts 0.5 %
vruchtenmetbuikziek.Bijdepartijenuit1,5%
zuustofenl %koolzuurwasdit4,1 %endieui1
gekoeldebewaringwasdit7,7%.Devruchter
van de tweede pluk waren gevoeliger voor
buikziekdandievandeeerstepluk.

Deverschillendebewaarconditiesenpluktijdstippenhaddennauwelijksinvloedophetpercentage'suikers'(%Brix).Welwasereenduidelijke invloed op het zuurgehalte (%
appelzuur).Deafbraakvanzuurwasbij1,5%
zuurstofen0,2%koolzuurhetminstenbijgekoelde bewaring peren het grootst. De afbraaksnelheid was in de periode tussen de
eersteendetweedeuitslaggroterdandaarna.
Opvallendwasdathetzuurgehalteditseizoen
gemiddeldongeveer30%lagerlagdaninhet
seizoen1991-'92.
Deproef wordtin 1994herhaald.
Scald inJonagold
InGeldermalsenisvoorhetderdeachtereenvolgendejaardeinvloedvanzuurstofenkoolzuurconcentraties op het onderdrukken van

scaldonderzocht.Devieronderzochteconditieswarencombinatiesvan3,0en1,3%zuurstof met 1,0en 5,0 % koolzuur, allen bij 1,0
graden.Opachtbedrijvenisop24september
eennormaleeersteplukenop30 september
eennormaletweededoorplukuitgevoerd.Om
eenextragevoeligheidvanscaldoptewekken
isook eenweek eerdereenvroegeeersteen
een vroege tweede pluk uitgevoerd waarbij
geen eisen gesteld werden aan percentage
blos.Tot de laatste plukdatumzijnde appels
bewaardbij1°C,3%zuurstof enminderdan
1%koolzuurenvervolgensbijdeverschillendeconditiesgeplaatst. Op 1maarten 17mei
zijn monsters uit de bewaring gehaald en tijdensdriewekenuitstallingbij20°Cgecontrolleerdop het voorkomen van scald. Direct na
bewaringenna1 weekzijnook kwaliteitsmetingenuitgevoerd.

% vruchten met scald

3,0%O 2 -1%CO 2 3 , 0 % 0 2 - 5 % C 0 2 1,3%0 2 -1%C0 2

1,3%0 2 -5%C0 2

bewaarconditie
iguur11.Heteffectvanbewaarconditieopdeontwikkelingvanscaldnabewaring,gevolgddoor
driewekenuitstallingbij20°C.
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Integenstelling tot hetseizoen 1991-'92 kon
doorverlagenvanhetzuurstofgehalteenverhogenvanhetkoolzuurgehaltescaldnietvolledigonderdrukt worden.Na6maanden bewaren(figuur11)was0,7 %enna8maanden
bewaren 6,1 % van de vruchten aangetast
doorscald.Opvallendwasookdatzowelna6
als na8 maanden bewaring devruchten bewaard bij 3,0 % zuurstof en 5,0 % koolzuur
evenveel scald vertoonden als die bewaard
warenbij1,3%zuurstofen1,0%koolzuur.
De appels uit de vervroegde eerste en vervroegdetweedeplukgavenvooralna8maanden bewaring meer scald dan die uit de normaleplukken.
Deverschillendebewaarcondities haddenbij
uitslag geen significant effect op de grondkleur (a-waarde, Minolta Chromameter). Alleenna8maandenbewaringwarendeappels

bewaardbij3,0%zuurstofen1,0% koolzuur
betrouwbaar minder groen dan die bewaard
warenbij3,0 %zuurstofen5,0 %koolzuurof
bij 1,3% zuurstof en1,0% koolzuur. Deappelswaren inde periodetussen detwee uitslagenwelbetrouwbaarmindergroengeworden.
Hetverliesvanhardheidwerdwelduidelijkbeinvloed door de bewaarcondities. Vooral de
partijenmet5,0 % koolzuur haddenzowelna
bewaringalsnaeenweekuitstallensteedsde
hoogstegemiddeldehardheid.Deappelsvan
de vervroegde eerste pluk waren gemiddeld
harderdandievandeandereplukken.
Deeffectenvanbewaarcondities enplukmethodes op chemische componenten staan
beschreven in het verslag over project 118
(Scald).

Ditonderzoek werdmedemogelijk gemaakt door Eurofru
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Project PFW 107: Optimale bewaarcondities en geschiktheid
van bewaartechnieken bijzacht
fruit
F.P.M.M. Roelofs,A.BreugemenJ.J. Simonse
Rode bes
Inhetonderzoek naaroptimalebewaarconditiesvoorrodebesisnaastdeinvloedvanzuurstof(2en18-21%)enkoolzuur(0,20en25%)
ookdeinvloedvantemperatuur (-0,5 en+1,0
°C)onderzocht.Deproefisuitgevoerdmetde
rassen Rotet, Rondom, Rovada, Augustus,
Roodneus, Cassa en Blanka. Debessen zijn
wekelijks geplukt op vier tijdstippen voor elk
rasbeginnendindeweekdatdevruchtenvoldoende doorgekleurd waren om te kunnen
oogsten.
Evenalsinvoorgaandetweeseizoenen bleek
datkoolzuureenerggroteinvloedhadophet
Dntstaan van rot. Verschillen tussen rotvorning bij20en25 % CC>2 waren ook nogbebouwbaar.Opvallend en nog onverklaarbaar
was de sterke ontwikkeling van rot bij hoge
D02-gehalten bij 1 °C terwijl die bij -0,5 °C
achterwegebleef.Hoewelbijallerassenvanaf
Deginnovembermeerproblemen ontstonden
netrot,haddenvooralRotetenRondommeer
jitval dan de andere rassen. Laatgeplukte
Dessenwaren iets minder gevoelig voor rot«Drming.
ntegenstellingtothetseizoen1992warende
symptomen van koolzuurschade dit seizoen
>okduidelijkaanwezigindepartijen bewaard
)ij20%koolzuur,metnameincombinatiemet
ïoog zuurstof. Ook kwam dit verschijnsel
neervoor bij -0,5 °Cdan bij 1°C.Derassen
tovadaenRoteteninminderemateRondom
»lekenmeergevoeligtezijnvoorC02-schade
lan gemiddeld. Langer bewaren gaf meer
iroblemen, de laatste pluk had de minste
chade. Door de hogere ademhalingsactivi3itwaren de gewichtsverliezen bij gekoelde
ewaringgroterdanbijCA-bewaring.Vreemd
>dat erniet meer verdrogingsverschijnselen
ptraden bij gekoelde bewaring. De gevonen grotere gewichtsverliezen bij bewaring
eneden0°Ckaneengevolgzijnvanijsafzetngtegendewanden.

Degrootste afbraak vanzurenvond plaats in
decondities meteenhoogC02-gehalte.Opvallend was dat het zuurgehalte gemiddeld
hogerwasalserlaterwasgeplukt.Doorvochtverliesnamhetsuikergehaltetijdensdeeerste
bewaarperiode schijnbaar toe, daarna nam
hetonderinvloedvandedeverschillendeconditiesaf.
Bijdeinwendigeveranderingentijdensbewaringisdievanviscositeithetmeestopvallend.
De viscositeit nam gedurende de bewaring
zonderCO2steedslangzaamtoe.Naeeneerste periode van ongeveer twee maanden,
waarin de viscositeit nauwelijks veranderde,
nam die daarna gedurende ongeveer 12
wekensterkaf. Inde laatstefasenamdeviscositeitweerwattoe.Decombinatievanhoog
CO2methoogzuurstofgafgemiddeldsteeds
de laagste viscositeit. Cassa en in mindere
mateAugustusgavenbij20%CO2eentamelijk grote afwijking inviscositeit. De vruchten
vandelaatsteplukkengavenmeerafwijkingen
inviscositeit dandievandeeerstetweeplukken.
Advies: Rodebessenkunnenzonderveelrisico'sgedurende16wekenbewaardwordenbij
20 % koolzuur bijeentemperatuur vanongeveer 0 °C. Voor bewaring kunnen het beste
goed doorgekleurde trossen geselecteerd
worden. Overrijpe of beschadigde vruchten
horennietinbewaringthuis.
Blauwe bes
Naeenkleineoriënterendeproef in1992,isin
1993eenproef uitgevoerdomdebewaarmogelijkheden van blauwe beste onderzoeken.
Indeproefzijnallecombinatiesvantweeverschillende temperaturen (-0,5 en +1,0 °C),
tweezuurstofniveaus(5en21%)endriekoolzuurniveaus (0,10 en 15 %) opgenomen. De
proef isuitgevoerd met Berkely en Bleucrop,
geoogstopdeproeftuininHorst.Zoweldirekt
nadeoogst alsook navierenzeswekenbewaring zijn kwaliteitsmetingen uitgevoerd.
Deze werden steeds navijf dagen uitstalling
herhaald.
Degrootste verliezen traden op door rotvorming. Direkt na bewaring van respectievelijk
vier en zes weken was dit 0,24 en 7,21 %.
117

Nauitstallen namdittoetot37en48 % rotte
vruchten. Verse bessen gaven na uitstalling
4,5 % rot. Door koolzuurtoetevoegen werd
derotvormingonderdruktterwijlhetzuurstofgehalte nauwelijks een invloed had. Tijdens
uitstallenverdwenendeverschillentussende
verschillende condities bijna helemaal. Bleucrop bleek veel minder gevoelig voor rotvormingdanBerkley.
Waarschijnlijk isde proef door deaanwezigheidvananfracnose-sporenernstigverstoord
geraakt.
Pruim
In1993isopnieuwonderzoekgedaannaarde
optimalebewaarconditiesvanOpalenVictoria.Opal-vruchtenzijnrespectievelijk0,10,17
en 24 en Victoria-vruchten 0, 14, 21 en 28
dagenbewaardbij0°Cingekoelde bewaring
(21%zuurstofen0%koolzuur)enbijdeCAcondities 2 % zuurstof en0,5en 10% koolzuur.Nabewaringwerdendevruchten bij18
°Cuitgestald.In-enuitwendige kwaliteitsbeoordelingenvondenplaatsna0,2en4dagen
uitstallenterwijlsteedseensmaaktoetswerd
uitgevoerdnadriedagenuitstallen.Devruchtenzijnafkomstigvandrietelersenbijdepluk
onderverdeeld in drie rijpheidsgroepen.
Groep1 bestonduitvrijstevigeennogniethelemaal doorgekleurde vruchten. Deze met

steelgepluktevruchtenzijnnormaal geschikt
voordevolgendedoorpluk. Groep2en3bestonden uitvruchten diegeschiktwarenvoor
direkte afzet. Alle pruimen zijn met steel geplukt (met behulp van een dunschaartje). Bij
groep 2 is nade pluk tijdens het sorteren de
steelverwijderd.
Waarschijnlijk door deslechteweersomstandigheden inde plukperiode, waren deverliezendoorroterggroot.VersuitgestaldeVictoria-pruimen gaven gemiddeld over 1,4 en 6
dagen uistallen al 21 % rotte vruchten. De
schimmelsPen/'c;'///umenBotrytisveroorzaaktendemeesteproblemenbijVictoria.BijOpal
warenhetvooralPénicillium,RhizopusenMo
niliadievoorveeluitvalzorgden.BijOpalnam
het percentage rot (gemiddeld over 0,2en4
dagen uitstallen) toe van 6,8 % na 10 dagen
bewaren tot 22,6 % na 24 dagen bewaren
Rotvormingvondvoorhetgrootstedeelplaats
na bewaring. Rijpe, met steel geplukte Opa
hadechter nietmeerrotdanonrijpevruchten
metsteel.Vruchtenzondersteelhaddenbijna
tweekeerzoveelrot(tabel92).
BijVictoriawerdrotvorminghetmeestonderdruktbij2%zuurstofen5%koolzuur.BijOpal
warendeverschillentussengekoelde-enCAbewaringniet betrouwbaar.

Tabel 92.Invloed van rijpheid endeaanwezigheid vansteeltjes bij de pluk op het onstaan
van rottijdens bewaring en uitstalling.(Gemiddeldevangekoelde bewaring en
CA-bewaring bij2 % zuurstof en0,5 en 10 % koolzuur bij 0°Cen uitstalling na
0,2en4 dagen bij 18°C.)

Opal
Vicoria

Onrijp met steel
groep 1

Rijpzonder steel
groep 2

10,4a
14,4a

18.6 b
26.7b

Rijp met steel
groep 3
11,1a
24,8 b

Verschillende lettersduidenstatistisch betrouwbareverschillen inhorizontalerichtingaanme
P=0,05
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Naastrotkwamenernogeenaantalafwijkingen voor. De belangrijkste waren: schilscheurtje, glazigheid, vruchtvleesbruin en
schilvlekken. Glazigheid ging vaak over in
vruchtvleesbruinenuitschilvlekken ontstond
vaakrot.VersuitgestaldeOpalgafgemiddeld
over0,2en4dagenuitstallen56% vruchten
meteenofmeerdereafwijkingen.Na10,17en
24dagenbewarenenuistallenwasditgemiddeld respectievelijk 73, 71 en 80 %. GemiddeldwarenVictoriavruchtennogmeergevoelig voor afwijkingen. De bewaarcondities of
rijpheidhaddengeeninvloedophettotaalvan
afwijkingen.
In CA-bewaring bleek de stevigheid van de
vruchtenmindersnelaftenemen.BijVictoria
gafhetverhogentot5%koolzuurhetbesteeffect, terwijl Opal minder reageerde op extra
koolzuur. De bewaarduur had nauwelijks effect op de stevigheid.Tijdens uitstallen werdendeverschillentussenrijpeenonrijpepruimenkleiner.
Pruimenuitgekoeldebewaringwarendonkerderterwijldekarakterestiekeblauwrodekleur
watwasverdwenen.Bij2%zuurstof met5of
0 % koolzuur bewaarde pruimen week de
deurhetminstafvandievanversepruimen.
Debij2%zuurstofen5%koolzuurbewaarde
Druimen werden in het algemeen in smaakoetstenhetbestgewaardeerd.Rijpgeplukte
/ruchten waren na 10tot 20dagen bewaren
teeds beter van smaak dan onrijp geplukte
/ruchten. Rijpe Opal- en Victoria-vruchten
net steel werden steeds beter gewaardeerd
jan diezonder steel. Navierweken bewaren
wasdewaardering voor alleobjecten onvoldoende en waren de verschillen tussen de
3roepenverdwenen.
Dnrijpepruimen bleken niet normaal door te
ijpen.Rijpeenonrijpevruchtenwerdenindeelfde container bewaard. Ondanks de aanwezigheid van ethyleen tijdens bewaring
leekhetvruchtvleestochvasteraandesteen
i blijven zitten.Ook tijdens uitstallenveranlerdedezesituatienauwelijks.
.dvies: Pruimen kunnen het best bewaaard
/ordenbij0°Cofietsdaarboven.Dekwaliteit
anhetbest behouden worden bij2 %zuurtof en5 % koolzuur.Voor bewaring moeten

tamelijk rijpe vruchten geplukt worden met
steel. Devruchten kunnentot driewekenbewaardworden.

Project PFW 118:Scald inJonagold
H. dePutter
DoorJonagold onder ULO-conditietebewarenkanscaldvooreengrootdeelvoorkomen
worden.Voorspellingvanscaldkanleidentot
een doelmatiger planning voor de bewaring.
Voorspelling voor de pluk kan aanleidinggeventoteenlaterepluk.Hierdoorwordtdekans
ophetoptredenvanscaldverkleind.
Factorendieeenvoorspellendewaardevoor
de pluk kunnen hebben zijn onder andere
nachttemperatuurenmineralen.
Een mogelijkheid om scaldgevoeligheid al
vroegtijdensdebewaringtekunnenvoorspellenkanaanleidingzijnomeenpartijvervroegd
teruimen
ensnelleraftezetten.Nàdeplukkanmeneen
voorspellingopscalddoendoorvanbepaalde
scald-beïnvloedende stoffen het gehalte te
meten.
Indeliteratuurwordtverhittingvermeldalseen
scaldremmendemaatregel.Onderzoekophet
Proefstationheeft,integenstellingmetdeliteratuur,aangetoonddatdoor hittebehandeling
scaldopJonagoldjuistbevorderdwordt.Een
andere mogelijkheid isdaarom appelsgedurende twee of vier dagen te verwarmen tot
38°Cenaandehandvan scaldoptredenhierbijeenvoorspellingkunnenmakenoverscaldoptredenbijdeonbehandeldeappels.
InNederlandisin1989bewaaronderzoeknaar
scaldinJonagoldgestart(zieookproject105).
Voorspellenvanscaldisvanaf1992betrokken
indeproef. Ditonderzoek isgedaan metJonagold afkomstig vanacht verschillende bedrijven. Hierbij is onderscheid gemaakt tussenbedrijvendieinhetverledenweinig,matig
enveel scald op hunappels hadden.Opdezelfde bedrijven wordt ook temperatuur en
neerslag gemeten. Hierdoor kan er een verband gelegd worden tussen factoren als
nachttemperatuur, neerslag en gehaltes aan
mineralen met optreden van scald na bewaring,meestaltijdenshetuitstalleven.
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Temperatuur
In enkele buitenlandse onderzoeken is een
verbandgevondentussenaantalurentijdens
denachtonder10°Cenoptredenvanscaldna
bewaring. Uitproeven in 1992-1993 is inNederlandeenzwakkecorrelatiegevondentussenaantalurenbeneden8,10,12,14of16°C
enoptreden vanscald.Correlatie met aantal
urenbeneden8°Cgafnoghetbesteresultaat,
R=0,53.DeR-waardegeeft dematevancorrelatie aan.De R-waardeligt tussen -1 en1.
Hoedichterdezewaardebij1of-1ligtdeste
beter isdecorrelatie.Correlaties met andere
temperatuurwaarden waren mindersterk.De
invloedvandetemperatuurwasookzeerwis-
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selend per seizoen en bewaarduur. Bij zes
maanden bewaring hadtemperatuur insommigegevallenjuisteenpositieveinvloedenbij
acht maanden bewaring een negatieve invloedopoptredenvanscald.Nachttemperatuur lijkt wel invloed uit te oefenen op scald
maarheeftnietelkjaardezelfdeinvloedophet
optreden van scald. Hierdoor is het ook niet
mogelijk om nachttemperatuur als een voor
spellendefactortenemen.
Mineralen
In1992isvoor heteerstonderzocht ofereen
relatiebestaattussenaanwezigemineralenen
optredenvanscald(figuur12).

%scald

3.2

3.4

3.6

3.8

4

4.2

4.4

Calcium gehalte (mg/100 gr vers)
Stikstof gehalte (mg/10 g vers)
- * - Stikstof

- B - Calcium

Figuur12.EffectvanstikstofencalciumopoptredenvanscaldinJonagoldnaachtmaandenbewaring(seizoen'92-'93).
Hierbleekeenduidelijkeffectvancalciumen
stikstof aanwezig te zijn. Calcium lijkt scald
optredenteremmen,terwijlstikstofscaldlijkt
tebevorderen.DeR-waardevoorCalciumbij
achtmaandenbewaringvanJonagoldligtop
0,76watwilzeggendatCalciumeenvrijgrote
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negatieve invloed heeft op optreden va
scald.Stikstof heeft bijacht maanden bew;
ringeenpositieveinvloed,R=0,48.
In1993wordtopnieuwonderzochtofditvei
bandaanwezigis.

Chemische stoffen
Scald wordt waarschijnlijk veroorzaakt door
de ontwikkeling van bepaalde chemische
stoffen, zoals onder andere CTH's(geconjugeerde triterpeen hyperoxydes). Daarnaast
zijnerookstoffendiewaarschijnlijkscaldoptredenkunnenverhinderenofvertragenzoals

?
oxydatie

oxydatie
alpha-farneseen —

bepaaldevitamines dieeen anti-oxyderende
werking bezitten.CTH'swordendooroxydatiegevormduit alphafarneseen(AF),eenchemische stof die waarschijnlijk geen directe
veroorzakervanscaldis.Infiguur 13isditgeheelschematischweergegeven.

CTH's

-> scald

remmingdoor
anti-oxydanten

Figuur13.ChemischestoffenindeschilvanJonagolddieinvloeduitoefenenopscald.
\\dezechemischestoffenbevindenzichinde
chil.Doortijdstipvanplukkenendoordebe/vaarconditie worden de gehaltes van deze
itoffen beïnvloed (figuur 14). Bij vroege pluk
n3%O2bezitdeappelhethoogste gehalte
Ipha farneseen. Daardoor kunnen er door
)xydatiemeertrieenen (CTH's) ontstaan wat
joed te zien is infiguur 14. Ook zijn minder
nti-oxydanten aanwezig in vroeggeplukte
ppels zodat hierdoor het oxydatieproces
ninder geremd wordt. Meer anti-oxydanten
ijnaanwezigbijbewaringbij3%zuurstofverjeleken met 1,2% zuurstof.Waarom er dan
ochmeerCTH'sgevormdkunnenwordenbij
% zuurstof isnietgeheelduidelijk.Oxydatie
laar CTH's zou hierdoor juist beter geremd
i/orden.WaarschijnlijkdoordehogeregehalnaanAFkunnendeanti-oxydantendeoxyatie naarCTH's bij3 % zuurstof nietgeheel
oorkomen.
loordat scald ook door bewaarcondities
eïnvloedwordt(zieverslagoverproject105)
kt hetaannemelijk dat dezestoffen eendiïcte invloed uitoefenen op scald. Hoge gealtesaanalphafarneseenenCTH's veroorkenmeerscald.DezerelatietussenCTHen

scaldwasaanwezig in1991(R=0,81) eniets
minderduidelijkin1992(R=0,69).
Warmte behandeling
Door appels te verhitten ontstaat er meer
scald na lange bewaring. Dit is onverwacht,
omdat buitenlands onderzoek aangaf dat bij
Granny Smith na enkele maanden bewaring
minderscaldontstaatwanneerdeappelsverhit waren. Uit biochemische metingen blijkt
ook dat inonze proeven met Jonagold meer
CTH's gevormd worden in vergelijking met
onverhitte partijen. De oorzaak dat er meer
CTH'sgevormdworden isnietgeheelduidelijk,maarmisschienwordendoordewarmtebehandeling natuurlijkeanti-oxydantenafgebroken die anders de vorming van CTH's
remmen.
Uitvoorlopigonderzoekin1994zijnbijmetingenvanvitamineC,eennatuurlijke anti-oxydant, beduidend lagere gehaltes gevonden
nadewarmtebehandeling.
Conclusie
1.Voorspelling van scald optreden is misschienmogelijk:
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Invloed bewaarconditie op AF, CTH
en O D - 2 0 5
O D x 1 0 0 0 / c m 2 in 100 ml

concentratie(nmol/cm2)
140
normaal

vroeg

120

Jonagold 1992 pluk 1
na 8 maanden bewaring

100
80

alpha farneseen

CTH's (x10)

60
40
20
0
1,2

1,2

1,2 % 0 2

Figuur14.Hetgehalteindeschilvananti-oxydanten(OD-205)enoxydanten(alphafarneseenenCTH's
bijtweeverschillendezuurstofgehalteninbewaring(1,2en3%)entweeverschillendepluktijdstippen(vroegennormaal)naachtmaandenbewaringvanJonagold.
-Vóórde pluk opgrondvan hetgehalteaanvoedingsstoffen.
Wanneer een partij scaldgevoelig lijkt kan
mensoortenduurvanbewaringaanpassen.
Ook kanmennogbeslissenover het pluktijdstip.
- Nàdeplukdoorwarmtebehandelingvande
appelsendegehaltestijgingvanCTH'sgedurendedeeerste maandenvan bewaring
volgenaanvruchtendiealsmonsterindecel
weggelegd zijn.Opgrond hiervan kanmen
beslissenof de appels eerder dan gepland
uit de cel gehaald moeten worden en/of
snellerafgezetdienenteworden.
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2.Bewaarconditie enpluktijdstip hebben be
halve op het optreden van scald ook eer
grote invloedop hetgehaltevanCTH'ser
anti-oxydanten.

ProjectPFW120:Funqicidereductieinhetafspuitscnema
H. dePutter
Doelvanditonderzoekisomdoortoepassini
van moderne bewaartechnieken het fungici
degebruikinhetafspuitschematereducerer
DoorULO-bewaringwordt,invergelijkingme

gekoelde bewaring, het percentage bewaarrotgereduceerd.Hetismetmodernebewaartechniek misschienzelfs mogelijk omafspuitenachterwegetelatenzondermeerverliezen
door bewaarrot.Wanneerdit niette bereiken
is, is het belangrijk welke nate gaan schimmels verantwoordelijk zijn voor het ontstaan
vanbewaarrot. Hierdoor kunnen alternatieve
middelen of behandelingen geselecteerd
wordenopdezeschimmels.
Proefopzet
VoordeproefzijnbijdrietelersinZuid-BevelandElstarenJonagoldgeplukt. Bijelketeler
ageenafgespoteneneennietafgespotenobject per ras. De appels werden onder ULOconditiebewaardeneencontrolegroepingekoelde bewaring. Deze controle dient om te
beoordelenofhetafspuiteneffectheeftgehad
op optreden van bewaarrot. ULO-conditie
worElstarwas1,3%0 2 ,2,5%C 0 2 bij1,5°C.

Voor Jonagold was de ULO-conditie 1,3 %
0 2 , 4 % C 0 2 bij 1,1 °C. Voor beide rassen
warenvoorULO-bewaringdrieuitslagdatums
waaropdeappels beoordeeldwerdenopbewaarrot.Onder bewaarrot werden uitsluitend
appels gerekend die niet door verwondingen
warengaanrotten.
Resultaten
Bijdeterminatievande bewaarrotveroorzaker
warenin1993bijallebewaardurenBotrytisen
Pénicilliumvoorhetgrootstedeelverantwoordelijkvoorinfectievandeappels. Gloeosporiumwasinminderemateverantwoordelijkvoor
bewaarrot. Bij Jonagold was het aandeel
Gloeosporium- rot iets groter dan bij Elstar.
(Figuur15en16).
Wanneer het effect van wel of niet afspuiten
overallebewaardurenbeoordeeldwordt was
eenstatistischbetrouwbaarverschilaanwezig
(tabel93).

Tabel93. Effect vanafspuiten op het % bewaarrot bij Elstar enJonagold.

Elstar
Jonagold

Bespoten

Onbespoten

2,23 a
1,47 a

5,07 b
2,13 b

àetallenineenregelgevolgddoorverschillendeletterszijnsignificantverschillendvanelkaar.
erbewaarduur isheteffect vanafspuiten bij
Deide rassen niet zo duidelijk aanwezig. De
eden hiervoor ligt inhetfeitdatdeproef met
slechts drie herhalingen per bewaarduur is
itgevoerd. Bij gekoelde bewaring was het
verschiltussenwelennietafspuiten betrouw)aarverschillend.Hieruitvaltoptemakendat
ietafspuiteninelkgevaleen onderdrukkend
iffect heeft gehad op bewaarrot. IndeULO>ewaringwasditeffectookaanwezigmaarin
inderemate.
ettotaal percentage bewaarrotwas bij korre bewaarduren van Elstar laag. Wanneer
ppelswel afgespoten waren was na bewang2,2 %door rotaangetast. Bij hetachteregelatenvanafspuitenwas2,8%vandeap-

pelsdoor bewaarrot aangetast. Bij bewaring
tot 22 aprilwas4,7 % rot bijwel afgespoten
appels. Dit percentage was opgelopen tot
11,0 % wanneer appels niet afgespoten zijn.
Verdervaltopdatbijallebewaardurennietafspuitenmeerbewaarrotveroorzaakt. Deverschillen met afspuiten zijn bijde eerste twee
ULO-bewaarduren gering. Slechts 1,7 %
meerbewaarrotbijbewaringtot 18januarien
1,3%bijbewaringtot25februari.Bijbewaring
tot22aprilwasbijhetachterwegelatenvanafspuiten deaantasting door bewaarrot 6,3 %
hoger (figuur 15). Betrouwbaar verschil was
alleen bij deze lange bewaring aanwezig. Bij
de bewaring tot 18 januari was dit verschil
bijnabetrouwbaar.
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% rot van totaal appels
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Figuur15.Bewaarrot,inclusiefdriewekenuitstallingbij21°C,bijkorte,middellangeenlangebewaarduuronderULO-conditieenbijgekoeldebewaringvanElstar.
Besp=normaalafgespoten;onbesp=nietafgespoten
Jonagold-bewaringgeeftongeveer hetzelfde
beeldweeralsElstar(figuur16).Hierwarende
verschillen tussen wel en niet afspuiten nog
geringerdanbijElstar.Hettotaal percentage
bewaarrotwasookbeduidendminder.Bijalle
bewaarduren onder ULO was bij Jonagold
geenbetrouwbaarverschiltussenwelenniet
afspuiten.Welisereentrendaanwezigwaarbij heterop lijkt dat meer bewaarrot ontstaat
wanneerhetafspuitenachterwegewordtgelaten.
Effect van C 0 2 op bewaarrot onderdrukking
Periodieke verhogingen van kooldioxide
(C02)-gehalte voor eenduurvandrie dagen
werden getoetst op onderdrukking van be-
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waarrot bij ULO-bewaring. Deze proef were
uitgevoerd met Jonagold.Jonagold werd of
22 september bij drie telers geplukt en ver
deeldoverzesbewaarpartijen.CO2werdge
durende drie dagen opgevoerd naar 20 %
Dezeverhogingwerdbijtwee bewaarpartijer
vanaf 1 november een- of tweemaal pe
maanduitgevoerdtotaandeuitslagop21jun
Na1 februariwerden bijdrieandere bewaar
partijen dezeverhogingeneen-,twee-ofvier
maal per maand uitgevoerd tot de uitslag o
21 juni.Deovergeblevenpartijdiendealscon
trolewaarbij geen periodieke CC>2-verhogin
gen plaatsvonden. Het effect van periodiek
C02-verhoging op remming van bewaarrc
werdindezeproefnietduidelijkdoordatookt
decontrolenauwelijksbewaarrotaanwezigwa:

% rot van totaal appels
3.5
Overige
Gloeosporium
Pénicillium
2.5

Botrytis

1.5

0.5

besp onbesp
ulo 25 mrt

besp onbesp
ulo 19 mei

besp o n b e s p
ulo 1 juli

besp
onbesp
gekoeld 9 mrt

iguur 16.Bewaarrot,inclusiefdriewekenuitstallevenbij21°C,bijkorte,middellangeenlangebewaarduuronderULO-conditieengekoeldebewaringvan Jonagold.
Besp=normaalafgespoten;onbesp=nietafgespoten
Conclusies
Afspuiten voor ULO-bewaring verlaagt het
Dercentagebewaarrot.
3ijElstarontstaatmeerverschilinbewaarrot
danbijJonagold.
Botrytis- enPenic/7//um-infectiezijn in 1993

de voornaamste reden van bewaarrot uitval
geweest.
-Periodieke verhogingen van kooldioxidepercentage hebben in 1993 geen waarneembaareffectgehadopbewaarrotonderdrukking.

itproject werdmede mogelijk gemaakt door Eurofru.
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Sectie Bodemkunde en Plantevoeding
Project PFW 110:Sturing van
groeienvruchtbaarheid van pitensteenvruchten viadewater- en
nutriëntenvoorziening
M.P.vanderMaasenP.J. Bolding
Adviessysteem voorde watervoorziening
Inleiding.
Innota60"Dekunstmatige watervoorziening
van Nederlandse boomgaarden" van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (1978)
concludeert P.Delverdat,hoeweldepositieve effecten van watergeven onmiskenbaar
zijn, het moeilijk is de optimale hoeveelheid
watertegeven.Bijproefnemingenleiddewatergeveninincidentelegevallentotopbrengstreductie, omdat waarschijnlijk teveel water
was gegeven. In de voorlichting wordt gewaarschuwd voor te lage maar ook te hoge
watergiften in het plantjaar. Een algemeen
watergeefadvies achtte Delver niet haalbaar
vanwege het per situatie sterk variëren van
weers-,bodem-engewasfactoren.
Hetbelangvaneengoedewatervoorzieningis
delaatstejarengrotergewordensindsdeintroductievandeteeltopruggen,wortelsnoei
en zwartstrookversmalling. Door deze teeltmaatregelenwordt hetwortelvolume en dus
de beschikbare watervoorraad verkleind.
Hierdoor isdeboom meerafhankelijkvande
kunstmatige watervoorziening. Met het oog
op de prijs die indetoekomst waarschijnlijk
voorhetgebruikvanwaterbetaaldmoetgaan
worden,wordtefficiëntgebruikvanwaterbelangrijker.
In1990iseenvoorzichtigestartgemaaktmet
deontwikkelingvaneenadviessysteemvoor
dewatervoorziening.Deactiviteitenopditgebied hebben zichsindsdien langzaam uitgebreid.Eenbelangrijkkenmerkvanhetnieuwe
systeemisdathetzichrichtopdelokalesituatie.Hierbijishetonvermijdelijkdatermetingenmoetenwordenverricht.Opbasisvande
overwegingen dat eenadviessysteem goed126

koop, degelijk en betrouwbaar moet zijn en
daarnaast nauwelijksarbeidmagkostenvoor
detelerisgekozenvoormeteorologischemetingen.
Het systeem heeft dan ook de naam WGMeteo gekregen (Water Geven op basis var
Meteorologischemetingen).
Beschrijvingvanhetwatergeefadviessysteem WG-Meteo
DewerkingvanWG-Meteo kanalsvolgtwordenbeschreven.Elkedagwordthetvochtgehaltevan het doorworteld deel van de gronc
berekenddoor alleaan-enafvoerpostenvar
watervoordevoorgaandedagtemetenoft«
berekenen (ziefiguur 17). De aanvoerposter
zijn neerslag (gemeten), watergift (gemeten
en opstijging van grondwater (berekend). D<
afvoerposten zijn verdamping van de boom
verdamping van de grond en drainage (aller
berekend).
Voor de berekening van bodemverdamping
grondwateropstijging en drainage moet no<
degrondwaterstandenhettypegrondwordei
opgegeven. Voor het grondtype geeft WG
Meteo verschillende opties waaruit gekoze
moetworden.Dezegrondtypeszijnafkomsti
uitdezogenaamde Staringreeks waarinvoc
eengrootaantalNederlandsestandaardgron
den de waterstromingskenmerken worde
gegeven.
De verdamping van de boom wordt als he
volgt berekend.Op basis van de meting va
zonlicht (of eigenlijk kortgolvige inkomend
straling)entemperatuurwordtdagelijksder«
ferentie gewasverdamping volgens Makkin
uitgerekend zoals de KNMI dat ook doet.D
potentiële verdamping van een aanplant ka
worden berekend na vermenigvuldiging VE
dereferentiegewasverdamping metdezog«
naamde verdampingsfactor die het verdan
pend vermogen van de aanplant op eenb<
paalde datum karakteriseert. Het WG-Mete
steltdezefactorvastopbasisvandedatum(
deingevoerdegegevensoverplantmateriaé
plantjaar, plantdichtheid enras.Opbasisvé
de opgegeven wortelsnoei en zwartstroo
breedte, het berekend vochtgehalte van
grond en de wortelverdeling wordt uitger
kend wat de werkelijke verdamping van
boomis.

neerslag
watergift
N/

verdamping
boom

/N
grastrook

bodemverdamping

zwartstrook

wortelzone
drainage

v
:

/N
opstijging
grondwater

iguur 17.Overzichtvandeaan-enafvoerpostenvanwaterindebalansberekeningvandewortelzonebijWG-Meteo.

WG-Meteorekentmetdeeffectieveneerslag.
)itbetekent dat hetdeelvande neerslag dat
p de boom blijft hangen endirect verdampt
ietmeegenomenwordt inde balansberekeing van de wortelzone. Indien van belang
ordt tevens heteffect vande boomvormen
e stand van de bladeren op de neerslagtroom naar de bodem meegenomen (langs
estamkomtrelatiefminderenaandekroonind relatief meerterecht).Dit is bijvoorbeeld
ïtgevalalsdekroonbrederisdandezwartrook.
/G-Meteo bevat informatie over de wortel'oei en wortelverdeling. Na het verrekenen
inalleaanvoer-enafvoerpostenvanwateris
it nieuwe vochtgehalte van de grond besnd. Wanneer het vochtgehalte te laag is
ordteenwatergeefadviesgegevenwaarmee

hetgoedevochtgehalteweerbereiktwordt.
Met WG-Meteo wordt het vochtgehalte van
hetdoorwortelddeelvandegrondberekend.
Indesituatievanfertigatieofdruppelbevloeiingwordtmaareenbeperktdeelvandegrond
bevochtigd. In dat geval rekent WG-Meteo
mettwee bodemkolommen: een natte onder
hetdruppelpunteneendrogedaarbuiten.Het
streefgehaltevoorhetbodemvochtgeldtdan
alleenvoordenattekolom.Vooralsnogwordt
alleendezwartstrook beschouwd. Indetoekomst wordt, afhankelijk van het belang, de
grasstrook als derde kolom geïntroduceerd,
aangezien onder het gras ook boomwortels
voorkomen.
Debewortelingsdieptemoetwordenopgegevenenzalmeestaltussende50en100cmliggen.
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Streefwaarden voorvochtgehalte van de
grond
De streefvochtgehaltes van de grond zijn
voorlopig op basisvan bodemkundigeafwegingen vastgesteld. Als optimaal wordt beschouwd een vochtgehalte dat enkele procenten onder het vochtgehalte bij
veldcapaciteit ligt(leemarmezandgrond:203=17%;lichteklei:40-5=35%).Hiermeeis
waarschijnlijkvoldoendevochtaanwezig,terwijl bij niet alte veel neerslag de uitspoeling
geringis.
Het isniet duidelijk ofde huidige streefwaardenteelkundiggezienoptimaalzijn.Zo ishet
goedmogelijkdatwatdrogertelenindeperiode na de rui tot en met de afsluiting van de
groei leidt tot geringere scheutgroei met behoudvanproduktie,wanneer nahetafsluiten
weer meerwater gegevenwordt. Deverminderdegroeizalnaarverwachtingleidentotbeterevruchtkwaliteit.Hetbodemvochtgehaltetraject waarin dit zou kunnen optreden is
waarschijnlijk nietbreed.Vandaardatdewatervoorzieningindieperiodegoeduitgevoerd
moetworden.Eengoedadviessysteem voor
de watervoorziening is daarvoor onontbeerlijk.Demogelijkhedenomindezomer droger
tetelenzijnafhankelijkvandeweersomstandighedenendeinvloedvangrondwater. Met
kleine aanpassingen van het teeltsysteem,
zoals hetafdekken van dezwartstrook of de
rug, kunnen de mogelijkheden worden vergroot. Hierbij kan ook worden gedacht aan
eentypewortelsnoeidathetwortelvolumebeperktmaarnauwelijkseffect heeftopdegroei
zelf.Groeiregulatiezoudanviadewatervoorzieningplaatskunnenvinden.
Verdamping
Hetonderzoek inhetkadervandeontwikkelingvanWG-Meteoheeftzichtotnutoevoornamelijk gericht op de verdamping van de
boom.Samenmetdeneerslagisditdegrootste post in de waterbalansberekening. In de
verdampingsberekening neemt de verdampingsfactoreencrucialeplaatsin.Deverdampingsfactor istotnutoebepaaldopbasisvan
hetbladoppervlakperboomeneenconstante
metdewaarde0,275dieaangeefthoeveelliter
waterwordtverdampt permillimeterreferentie gewasverdamping per vierkante meter
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blad.DezewaardeisdoorKippbepaaldviadirecteverdampingsmetingen aan gefertigeerde tweejarige Jonagold en Elstar op M.9 (J.
Kodde en J. Kipp, Fruitteelt 80(1990)26:1314).Voor de hoeveelheid blad per boom,die
ondermeerafhankelijkisvandatumenleeftijd,
zijntabellensamengesteld.
Verdampingsonderzoek1993
Sinds 1993kaninhetonderzoekwordenbeschiktovereennieuwedirecte meetmethode
voor de verdamping van bomen: de stamwarmtebalans-methode (SWB-methode).
Dezereedsbestaandemethodeisdoorgastonderzoeker F. Weibel toepasbaar gemaakt
voor fruitbomen. Bij deze methode wordt
warmteviaeenmanchetronddestamaangeboden aan de boom.Viatemperatuurmetingenoptalvanplaatsenenberekeningen kan
devochtstromingindestamofteweldetranspiratie worden vastgesteld. Met behulp van
deze methode zal in de komende jaren veel
aandachtwordenbesteedaanhetvaststellen
vandeverdampingsfactoren voorfruitboomgaarden.
In1993zijndeverdampingsberekeningenvan
WG-Meteo gecontroleerd met de SWB-methode(zietabel94).Hetwerdduidelijkdatde
berekeningen van WG-Meteo, waarin gerekend wordt met gemiddelde waarden vooi
bladoppervlaktenuittabellen,zo'n50%lagei
dan de metingen met de SWB-methode. Dil
kanwordenverklaarddoordevroegebladontwikkeling in 1993: het werkelijke bladoppervlakwasgroter dan het bladoppervlak waar
meeWG-Meteo rekende. Na meting van he
bladoppervlakzijndeberekeningenmetWG
Meteo opnieuw uitgevoerd. Hieruit bleek da
bij hetjuist inschatten vanhet bladoppervlal
de verdampingsberekening van WG-Mete<
goed is. Het onderzoek isverricht aanjong«
bomen.WG-Meteoisnognietgetestopoude
rebomen.
Schattingvanhetbladoppervlak
Degegevensvantabel94latenziendatreke
nen met gemiddelde bladoppervlaktegege
venskanleidentotgrotefouten.Bijeenwater
geefadviessysteemalsWG-Meteo ishetdu:
noodzakelijk om ter plekke over informatii
overbladoppervlaktebeschikken.Dezeinfor

Tabel94.Verdamping vantweejaar oudeJonagold op M.9 (0,72x 3,50 m)inliters per
boom perdagvolgens deSWB-methodeenWG-Meteo.
Datum

SWB-methode

WG-Meteo
Bladoppervlak .volgens:
Tabel
Meting
liter/boom/dag

27mei
28mei
29mei
30mei

0,23
1,2
1,84
2,22

matiekangoedkoop (indeordevaneenpaar
honderdguldenperjaar)enopeenpraktische
wijze worden verkregen via lichtinterceptiemeting uitgevoerd door voorlichtingsinstanties. De DLVbeschikt alover deze mogelijkheid.Lichtinterceptiegeeftaanwelkdeelvan
hetzonlicht door eenboom wordt opvangen
enisdaarmeeeengoede maatvoor de hoeveelheidblad.Delichtinterceptiemetingmoet
worden uitgevoerd bij bewolkt weer (oftewel
bijdiffuuslicht).
Met tweemaal een lichtinterceptiemeting in
delenteishetbladoppervlakvaneenspecifiekeboomgaard gedurende hethelejaar goed
n te schatten. Deze schattingen zullen wordenuitgevoerdopbasisvangroei,viameting
zonnestraling,endracht.
Vochtgehaltemeten inplaats van berekenen
s het voor eenadviessysteem niet beter het
/ochtgehaltevandegrondtemeteninplaats
/ante berekenen? Uit metingen blijkt dat de
/ariatieinvochtgehalteindebodemzogroot
sdaterveelmetingenmoetenwordenuitgeroerd om enigzins nauwkeurige waarden te
crijgen.Ditgeldt speciaal inhetcentrum van
iet wortelstelsel waar uitdroging het eerste
>ptreedtenwaarmetingdussneleenindicaiegeeft vande behoefte aanwater. Ingeval
'anfertigatie en gebruik van potgrond is de
'ariatienoggroter. Demetingen ende inter>retatie moeten op z'n minst wekelijks door

0,14
0,57
1,15
1,23

0,23
1,14
1,91
2,05

de teler zelf worden uitgevoerd. In snel drogendesituatiesiswekelijksmetenechternog
te weinig. Daarnaast moeten voor elke aanplant met verschillend bladoppervlak aparte
metingen worden verricht. Vochtgehaltesensorenzijnduur(veleduizendenguldens),hetgeennietacceptabel is.Vochtspanningssensoren zijn goedkoper maar kwetsbaarder en
minder betrouwbaar. Een watergeefadviessysteem op basis van meting in de grond
(vochtgehalteofvochtspanning) kostdeteler
veel tijd en afhankelijk van de sensoren veel
geld,terwijlmaareenglobaleindicatieverkregenwordtvandevochttoestandvandegrond.
Met WG-Meteo is meting op een enkel punt
per bedrijf voldoende omdat het alleen om
zonlicht, temperatuur en neerslag gaat. De
vertalingnaardeverschillende aanplantingen
vindtplaatsviadeverdampingsfactoren.Vandaardathetonderzoeknaarverdampingsfactorenzoessentieelisvoordeontwikkelingvan
WG-Meteo.
Voor directe meting van transpiratie van de
boom zijn commerciële SWB-systemen beschikbaar.Dezezijnechternietzonauwkeurig
als de fruitversie van de SWB-methode, die
nietcommercieelbeschikbaaris.Verdergeldt
ookhierdatbijelkeaanplantapartemetingen
zouden moeten worden uitgevoerd. Daarnaast is dan steeds informatie nodig over
neerslag en de andere aan-en afvoerposten
vanwater.
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Hetgevaarvanhetberekenenvanhet vochtgehaltevandegrond isdatkleinefouten met
hetverloop vandetijd kunnen accumuleren,
waardoorgroterefoutenzoudenkunnenontstaan.Deenigemanieromdittecontrolerenis
hetvochtgehalte ook te meten. Hierboven is
echteralaangegevendatditkostbaarisendat
de nauwkeurigheid vanhet uiteindelijk resultaattewensen over laat. Dit betekent datalleenrelatiefgroteafwijkingenkunnenworden
vastgesteld,diepasnaeenrelatief langeperiodeontstaan.Mochtuitonderzoekenpraktijktoepassingblijkendatonderbepaaldeomstandigheden controle nodig is, dan is de
meest praktische oplossing dat door gespecialiseerde bedrijven of de voorlichting de
controlemetingen worden uitgevoerd. Deze
controlemetingenkunnenhetbesteinhetreguliere bedrijfsbezoek meegenomen worden
omdekostentedrukken.
Investeringen
WG-Meteomaaktvooreengrootdeelgebruik
vanhetmeteorologischstationdatvoordegeleideschurftwaarschuwing gebruiktwordt.Er
isalleen een uitbreiding met een lichtsensor
nodig.Inelusiefcomputerprogrammakostdat
indeordevantweeduizendgulden.Hiervoor
krijgtdetelerelkedagvoorelkeaanplantvoor
elk watergeefsysteem (beregening of druppelbevloeiing)eenwatergeefadvies.Wanneer
apartvoorhetwatergeefadvieseenmeteorologischstationeneencomputermoetworden
aangeschaft kosthetdetelertien-totvijftienduizendgulden.Debredetoepassingsmogelijkheden van een meteorologisch station
moeten de investering echter rendabel
maken. In de toekomst is het waarschijnlijk
mogelijkomookhetoptimalepluktijdstipmet
behulpvanmeteorologischemetingenopbedrijfsniveautevoorspellen.
Regionaletoepassing WG-Meteo
Bij regionaal gebruik van meteorologische
stations isWG-Meteo inprincipe nog steeds
op bedrijsniveau te gebruiken, hoewel de
spreidinginneerslagbinneneenregiohetadvieswatonnauwkeurigermaakt.Apartewaarnemingopbedrijfsniveauvandagelijkseneerslag is echter een mogelijke oplossing. De
spreiding in zonnestraling en temperatuur is
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binneneenregionietgroot.
Bij regionaal gebruik van meteorologische
stations is WG-Meteo alleen toepasbaar indienerveelaandacht wordt gegevenaande
communicatietussendestationsendebedrijven.Eenanderemogelijkheidisdatinformatie
over de Makkink-referentie-gewasverdampingvooreenbepaalderegiodagelijksvande
KNMI betrokken wordt. De neerslag is eenvoudig op bedrijfsniveau te meten. Daarna
moet dan nogwel dewerkelijke verdamping
endewaterbalansvandebodemperaanplant
uitgerekendworden.
WG-Meteowordtgezienalshètwatergeefadviessysteem voor de toekomst. Het bedrijf
Bodatazaleenpraktijkversie vanWG-Meteo
opdemarktbrengenenisookbijdeontwikkelingvanWG-Meteobetrokken.
Sturingvandegroeiviade stikstofvoeding
De mogelijkheden voor sturing van de groei
viadestikstofvoeding zijnonderzocht ineen
substraatproef indeopen lucht. Erwerd een
opstelling gebruikt waarin de bomen waren
geplantincontainersmetgewassengrindvan
2 tot 5 mm doorsnede. Decontainers waren
van boven afgedekt om de regen buiten te
sluiten. Eriscontinu water gegeven met een
snelheidvan8literperboomperuur.Hetdrainagewaterisopgevangenengerecirculeerd.
In1993isdegroeiregulatieuitgevoerddoorde
stikstofvoedingaftestemmenopdestikstofbehoefte.Destikstofbehoeftewordt bepaald
doordegroeisnelheid.Eenbepaaldehoeveelheidstikstof kanbijgroeizaamweerdegroe
remmenalsdehoeveelheidaangebodenstikstofminderisdandevraagvandeboom.Diezelfde hoeveelheid stikstof kan bij sombei
weer,waarbijdegroeiminderis,devraagvar
deboomovertreffen,waardoordegroeijuis
nietgeremdwordt.Vandaardathetbijgroeiregulatie viastikstof belangrijk isom destikstofgiftaftestemmenopdegroeisnelheid.
Degroei isingeschat door deverdampingt<
meten, aangezien groei en verdamping Of
dagbasisgecorreleerdzijn.Deverdampingh
temetenaangeziendeopstellinggeslotenis
waardoorelkverliestoegeschreven konwor

mindernitraatperliterverdampingtotgevolg.
Debomenwarengedundtotongeveervierappelsper
boom.

den aan de verdamping. Per liter verdampt
water is3, 5, 8 of 12 mmol nitraat gegeven.
Omdat bij de lagestikstofgiften degroeigeremdwerd,werdtevens deverdamping verminderd, hetgeen weer leiddetot een lagere
totalegift.Degroeiremmingwasduscumulatief. Inhet water was geen stikstof aanwezig
buitende hoeveelheid diedagelijks gegeven
is. Alle andere voedingsstoffen waren optimaalinhetwateraanwezig.
BijJonagold-knipbomen(tweejarigonderstel,
eenjarigekroon)opM.9leidde12mmolnitraat
perliterverdampinginheteerstegroeijaartot
ongeveer 10meterscheutgroei.Verlagingtot
8mmolnitraatleiddenauwelijkstotgroeiremming.Verdereverlagingvandestikstofgifthad
ongeveer 1 meter minder groei per 1 mmol

ProjectPFW116:Water-en
nutriëntenbehoefte vanhoutig
kleinfruitenaardbei
P.J.Bolding
In1993iseenexperimentmetrodebes(Junifer) uitgevoerd intunnels. Derode bes isgeplant in 1992 in 10-liter-containers met potgrond (een plant per pot; 50 x 180 cm).Vier
behandelingen zijn uitgevoerd in 1993 (zie
tabel95).

Tabel95.Fertigatiebehandelingen 1993.
Behandeling

Stikstof (N)

Kalium (K)
g/plant

1
2
3
\

Periode *)
A
B

A

B

A

B

1N1K
2N2K
2N1K
1N2K

1,9
3,5
3,5
1,9

5,1
9,3
5,1
9,3

2,7
8,0
2,7
8,0

7,1
21,4
21,4
7,1

1N1K
2N2K
1N2K
2N1K

Periode

Periode

')PeriodeA:toteindebloei(4maart-26april)
PeriodeB:eindebloeitoteindeoogst (26april-14juni)
ndeeersteperiode(zietable95)isaanallebelandelingen0,8gP205en0,8gMgOeninde
weedeperiode2,2gP205en2,0gMgOgegeven. De calciumgiften waren in de eerste
seriode2,6gCaOvoordebehandelingen1,2
jn4en4,8gCaOvoorbehandeling3.Decal:iumgiften indetweedeperiode waren6,8 g
3aOvoordebehandelingen1,2en3en12,7g
)aOvoorbehandeling4.
ferderisindeeersteperiode38literwaterper
>lant gegeven en in de tweede periode 101
ter.
)p 27 april zijn monsters genomen van vol-

groeide bladerenvandescheuten.Deresultatenlatenziendatdegehaltenaanstikstofen
kaliumzijngestegen bijverhogingvandebemesting met deze elementen (zie tabel 96).
Tevensisdeconcurrentietussenstikstofversusfosfaatenkaliumversuscalciumenmagnesiumduidelijktezien.
Deproduktieinheteerstejaarwashoog,gemiddeld 2,2 kgeerste kwaliteit per vierkante
meter,maarerwarengeenbetrouwbareverschillen tussen de behandelingen. De hoeveelheid door de vruchten opgenomen stik-

131

Tabel96.Resultatenbladmonsters27april1993.
Behandeling

1
2
3
4

Bladgehalte (% vandroog gewicht)

Periode *)
A

B

N

P

K

Ca

Mg

1N1K
2N2K
2N1K
1N2K

1N1K
2N2K
1N2K
2N1K

3,14
3,30
3,42
3,20

0,63
0,52
0,50
0,61

2,52
3,09
2,13
2,75

1,55
1,40
1,61
1,34

0,35
0,31
0,34
0,29

*)zietabel95
stofenkaliumwasvoorbehandeling1 2,1kgN
en2,7kgKpertonversprodukt.Voorbehandeling2werd2,7kgNen3,0kgKopgenomen
perton vers produkt. Optweetijdstippen,te
weten eind april en half juli, zijn een aantal
planten opgeofferd om de opname van de
voedingsstoffen per gewasonderdeel vast te
stellen.
Uit de gegevens konworden afgeleid dat de
opnamevancalciumrelatiefhetgrootstwasin
hetbladenhethout.Kalium,fosfaatenstikstof
werd voornamelijk in de vruchten terug gevonden. Magnesiumwerdvoornamelijk door
debladerenendevruchtenopgenomen.

Project PFW 121:Verbetering van
de kwaliteitvanpit- en steen
vruchten viawater- en nutriëntenvoorziening
M.P.vanderMaasenP.J.Bolding
Calciumfertigatie
Ishetmogelijkomdecalciumvoedingvande
vruchtteverbeterenviacalciumfertigatie? Uit
oudonderzoekwareneraanwijzingendathet
succes van calciumfertigatie afhangt van de
aanwezigheid van kalk in bodem. In 1993
bleek uit nieuwe proeven op kalkhoudende
.bodems dat ook bij hoge calciumgiften (10
mmol Ca/liter fertigatiewater en voor de betreffendeopstandennormaalgeachtewatergiften)ergeenverbeteringvandecalciumvoedingvandevruchtoptrad.
Ineenproefopeenkalkarmezandgrond met
Golden Delicious bleek dat de calciumopna132

mevandevrucht inhet eerste produktiejaar
verbeterd konwordendoor calciumfertigatie
meteenconcentratievan8mmolCa/liter.De
K/Ca-verhoudingdaaldevan33naar31, hetgeen verlenging van het bewaaradvies van
twee weken betekent. Door de calciumfertigatie verminderde de magnesiumopname
vandevrucht.Verhogingvandemagnesiumconcentratie van het fertigatiewater leidde
echter weertot verbetering vande magnesiumvoeding.
Modelonderzoek
Hetsuccesvancalciumfertigatiehangtafvan
debodem,ofbeterdebodemchemie.Vanwege de complexiteit van de bodemchemie en
devariatieinbodemchemiebinnendeNederlandse fruitgronden zouden er veel proeven
gedaanmoetenwordenomallesgoedtebestuderen.Hiervoorisechtergeentijdengeld.
Omtochvoorallesituatieszinvolleuitspraken
te kunnen doen is in 1993 een bodemchemischcomputermodel(OCAFE:optimalisatie
calciumfertigatie) voor de fruitteelt ontwikkeld.Hiermeekanwordenaangegevenofcalciumfertigatie op een bepaalde grond zin
heeft.Voordezegrond moetendaarvoor bodemanalysegegevens bekend zijn. Verder
kanmetdit model,voor grondenwaarcalciumfertigatie zin heeft, naar het bestefertigatieschemagezochtworden.
HetcalciummodelOCAFEisontwikkelddoor
hetInstituutvoorBodemvruchtbaarheidinsamenwerking met het PFW met subsidie var
Hydro-Agri.

Afdeling Gewasbescherming
Sectie Emissiebeperkende Toedieningen
Voject PFW 109:Beproeving en
ontwikkeling vantoedieningstechnieken inde gewasbescherming
B. Heijne
Vergelijking vannieuwe spuiten
Hetdoelvandevergelijkingvannieuwespuitenishetbepalenvandebiologischewerking
vandespuitmachinesmetvoorzieningen om
deemissienaarhetmilieutebeperken invergelijking met elkaar enmet de dwarsstroomspuit.
n de proef werden de volgende spuiten beDroefd. Detunnelspuiten van Douven envan
VandenMunckhofendereflectieschermspuit
van Holder. Ze werden vergeleken met een
vandenMunckhof-dwarsstroomspuit. Karakteristiek voor de Douven-tunnelspuit zijn de
Noric rotordoppen, die druppels van gelijke
grootteafgeven.Hiervanzijnervierindetunnel geplaatst. Bij de andere spuiten werden
werveldoppen gebruiktvanAlbuz(paars).De
Van den Munckhof-tunnelspuit is uniek door
het "Closed Loop System" van het IMAGDLO. Lucht gebruikt voor ondersteuning
wordt achterin de tunnel met overgebleven
druppelsweeropgezogenenhergebruikt.De
Holder-reflectieschermspuit heeft twee
rmen waaraan schermen hangen, die de
uchtmetdruppelsombuigt,zodatdeachter<ant van de boom bedekt wordt met spuit/loeistof.Dehoeveelheidspuitvloeistofperha
/vas respectievelijk voor de verschillende
spuiten: Douven tunnelspuit 100 I, Van den
Munckhof-tunnelspuit1401,Holder-reflectieschermspuit 150 I en de dwarsstroomspuit
?001.Derijsnelheidwasvoorallespuitenoneveer6km/uur.
)e proef werd uitgevoerd op het fruitbedrijf
r
anGebr. Den Boer te Numansdorp op het-

zelfdeperceelalsin1992.DerassenwarenElstarenCox'sOrangePippininhetzesdegroeijaar,geplant ineenenkele rij(3x1,25 m).Er
waren vier herhalingen in een volledige gewardeblokkenproef,waarbijdeonbehandeldeveldjesdezelfdewarenalsvorigjaar,maar
deoverigeveldjesopnieuwwerdeningeloot.
Vanaf22 maartiswekelijksgespotenmeteen
contact fungicide (Captan en later Pallitop).
Bij een schurftinfectie op de vijfde,zesde of
zevendedag nadevoorafgaande bespuiting
werd Doradobijdevolgende bespuitingtoegevoegd.Erwerdgespotenmet75%en25 %
vandedosering,zoalsdiewordt geadviseerd
door de DLV. Dat was respectievelijk voor
Captan900 en300 gperha,voorPallitop1500
en500gperhaenvoorDorado150en50gper
ha.
TijdensdeproefzijndoorhetIMAG-DLOmetingengedaanaandedepositieendedriftvan
de spuiten. De resultaten worden door het
IMAG-DLOapartgerapporteerd.
Schurft
Voor het bepalen van de aantastingen door
schurftzijnbladerenvandekort-enlangloten
endevruchtenbekeken.Detellingenopkortlotenzijn bij Cox's O.P. niet uitgevoerd.Van
Elstarzijnbijdekortlotenalleendeonbehandeldeendebehandelingmet25%vandedoseringgeteld(tabel97).
Deonbehandeldebomenhaddenhetmeeste
schurft ophetblad.Spuitenmet25%vande
geadviseerdehoeveelheidgeeftmeerschurft
dan spuiten met 75 %. De tunnelspuit van
Douven gaf een betrouwbaar slechter resultaat dan de andere spuiten. Bij de kortloten
waren de dwarsstroomspuit, de Munckhoftunnelspuit ende Holder met reflectieschermenevengoed.DeHoldermetreflectieschermen gaf bij tellingen op langloten betrouw
baarminderschurftdande dwarsstroomspuit
endeVan den Munckhof-tunnelspuit.
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Tabel97.Het percentage aangetaste kort- en langloten door schurft bij Elstar enCox's O.P.
Spuittype

Cox's O.P.

Elstar
kortlot* langlot

1. Onbehandeld
2. 25 % dwarsstroom
3. 75 % dwarsstroom
4. 25 % Munckhof-tun.
5. 75 % Munckhof-tun.
6. 25 % Douven-tun.
7. 75 % Douven-tun.
8. 25 % Holder-refl.
9. 75 % Holder-refl.

Elstar + Cox's O.P.

langlot

56,8a
7,9cd
8,9 c
34,0 b
6,5d
-

langlot*
36,0
4,9
2,1
4,9
2,3
22,0
12,5
3,0
2,0

67,5
2,1
1,4
3,3
1,5
17,8
4,8
0,8
0,4

a
ed
ef
d
ef
b
c
e
f

*Deobjectenmeteenzelfdeletterverschillennietsignificant.
Inde onbehandelde veldjes waren bijna alle
vruchten aangetast door schurft. Deresultaten van tellingen op vruchten komen goed
overeen metdieop langloten.Detunnelspuit
van Van den Munckhof- en de reflectieschermspuit van Holder gaven eenzelfde re-

sultaat als de dwarsstroomspuit. De tunnelspuit vanDouvengaf bijdevruchteneenbetrouwbaar slechterebestrijding.De75%dosering van de Douven tunnelspuit komt
overeenmetde25%doseringvandeandere
spuiten.

Tabel98.Het percentage aangetaste vruchten door schurft per plaats inde boom bij Elstar.
Spuittype
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Onbehandeld
25 % dwarsstroom
75 % dwarsstroom
25 % Munckhof-tun.
75 % Munckhof-tun.
25 % Douven-tun.
75 % Douven-tun.
25 % Holder-refl.
75 % Holder-refl.

Buitenkant onder
94,1
14,1
2,9
18,3
4,4
59,6
12,4
10,2
2,5

Deaantastingperplaatsindeboomisvoorde
kort-enlanglotenendevruchtenbekeken.Bij
dekortlotenenvruchtenisalleenElstarbeoordeeld. Intabel 98staan degegevens van de
vruchten. Dedwarsstroomspuit, deVan den
Munckhof-tunnelspuit endereflectiescherm-
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Broek

99,7
19,0
4,1
14,0
4,2
67,8
15,0
13,4
2,3

Midden

Top

99,5
10,2
0,6
12,8
1,2
62,9
31,3
14,6
2,3

96,8
11,0
3,2
11,2
1,4
69,9
33,8
15,4
0,5

spuitvanHoldergaveneenzelfdepatroon op
deverschillendeplaatsenindeboom.Bijdeze
spuiten isdeschurftaantasting hetgrootst in
debroekvandeboomenhetlaagstindetop
vandeboom.DeDouven-tunnelspuitlaateen
anderbeeldzien.Juist indetopvandeboo

werden bijdeze spuit de meeste appels met
schurft gevonden,terwijl inde broek van de
boomdeminsteappelsmetschurftvoorkwamen.
Meeldauw
Voorbeiderassenisdeaantastingdoormeeldauwgeteldopdelangloten.BijCox'sOrange

Pippinkomtmindermeeldauwvoordanbijde
Elstar.Debehandelingenmet75%vandegeadviseerde hoeveelheid middel hebben betrouwbaar beter gewerkt dan die met 25 %
van de geadviseerde dosering. DeDouventunnelspuit heeft bijdemeeldauw bestrijding
betrouwbaarmindergoedgewerktdandeanderedriespuiten(tabel99).

Tabel99.Het percentage langloten aangetast door meeldauw.
Spuittype

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Onbehandeld
25 % Dwarsstroom
75 % Dwarsstroom
25 % Munckhof-tun.
75 % Munckhof-tun.
25 % Douventun.
75 % Douventun.
25 % Holder- refl.
75 % Holder- refl.

Elstar

Cox's O.P.

Elstar +Cox's O.P.

langlot

langlot

langlot*

47,3
5,5
1,5
12,0
2,8
15,4
9,6
9,8
2,5

18,3
2,0
1,3
3,1
0,6
5,5
3,8
2,1
0,8

a
d
e
c
e
b
c
cd
e

*Deobjectenmeteenzelfdeletterverschillennietsignificant.
Terugwinning van middel (recirculatie)
Enkele malen isdeterugwinning gemeten in
het perceel waar de proef is uitgevoerd. Met
de Van den Munckhof-tunnelspuit is bovendiendeterugwinningzeskeergemetenindrie

anderepercelen.Intabel 100staandegegevensvandemetingenophetproefperceelen
hetgemiddelde vandemetingenvandeVan
den Munckhof-tunnelspuit opdedrieandere
percelen.

Tabel 100.Het percentageteruggewonnen middel.Tussen haakjes geplaatste getallen zijn
hetaantal metingen.
Spuittype

April

Mei

Gemiddeld

Munckhof-tunnel
Douven-tunnel
Holder-reflectiescherm

27 (1)
50 (1)

19 (2)
26 (1)
4,5 (2)

22,6 (9)*
38,0 (2)
4,5 (2)

'Zesvandenegenherhalingenzijnineenandereboomgaardgemeten.
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Discussie
Doordehogeaantastingvanschurften meeldauw in1993zijnerduidelijkeverschillengemeten.Heteffectvandeconcentratieisgoed
tezien.Bijalletellingenbleekdatspuitenmet
75%vandegeadviseerdehoeveelheid beter
heeftgewerktdanspuitenmet25%daarvan.
Erzijnverschilleninbiologischewerkingbijde
verschillende spuitmachines. De Douventunnelspuit heeft niet voldoende gewerkt bij
de bestrijding van schurft en meeldauw. In
1992werddeslechtewerkingvandezespuit
gedeeltelijkverklaarddoorhetnietcorrigeren
vandeconcentratie indetankvoorhetdoodvolume. Daarmeeisin1993wel rekeninggehouden, zodat het gemeten verschil moet
worden verklaard door de werking van de
spuit.DetunnelspuitvanVandenMunckhof-,
de Holderspuit met reflectieschermen en de
dwarsstroomspuithebbeneenbeterresultaat
gegevenenwarenalleevengoed.
Deaantasting per plaatsindeboom laateen
verschillendpatroonzienbijdedwarsstroomspuit,deVandenMunckhof-tunnelspuitende
reflectieschermspuit van Holder in vergelijkingmetdeDouven-tunnelspuit.Dedepositie
ophetblad(gemetendoorhetIMAG-DLO)per
plaatsindeboomgafin1992dezelfderesultatenalsdebiologischetoetsin1993.
DeDouven-tunnelspuithadin1992eenhogererecirculatiedanin1993.Deoorzaakhiervan
ligtwaarschijnlijkindeplaatsvandespuitdoppenvoorenachterindetunnel.In1992stonden de doppen wat verder van de dwarsschermen. De "echte" recirculatie, zonder
directe opvang van de dwarsschermen zal
voorallejarenongeveergelijkzijn.
De Holder-reflectieschermspuit gaf in 1993
een goede bestrijding, waarbij twee rijen in
éénkeergespotenwerden.Ditbespaartaanzienlijktijd.Welkosthetkerenaanheteindvan
rijmeertijddanmeteenstandaardspuitofeen
tunnelspuit.Derecirculatiewasechtergering.
In1993jaarwasderecirculatienoglagerdan
in1992.
DeMunckhof-tunnelspuit heeftovertweejaar
een goede bestrijding gegeven. Tijdens het
seizoenin1993zijnbijdezespuitdeopvangbakken voor terugwinning van spuitvloeistof
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veranderd. Betere opvangbakken en een
betersysteemvoorhetterugzuigenvandeopgevangenvloeistof naardetank kanderecirculatieverderverbeteren.
Ditonderzoek werd mede mogelijk gemaakt
doorEurofru.

Sectie Fytopathologie en Kruidbeheersing
Project PFW65:Onderzoek naar
de biologie enbestrijding vanincidenteel optredende ziekten in
fruitgewassen
H.A.Th, vanderScheer
Roesleria pallida bijpeer
In 1992 werd inzeven gevallen de schimme
aangetroffen op afgestorven wortels van
jonge perebomen, met name Conference op
kwee MC. Nader onderzoek in 1993 toonde
aan dat de schimmel ook voorkomt in de
boomkwekerij opwortelsvanleverbareperebomenenvanmoerbeddenenonderstammen
vankwee.
In het laboratorium werden fungiciden getoetstophunwerkingtegenftpallida. Daartoe
werdenzeinverschillendeconcentratiestoegevoegdaaneenvoedingsbodem waaropde
schimmel werd geënt. Deze groeide niet op
eenvoedingsbodemdie1 %Aliette,0,2%Dithanespp,0,03 % Luxanspuitzwavel,0,02 %
Luxan TMTD 80 % spp, 0,002 % Sportak of
0,001 %TopsinMsppbevatte.

Project PFW90:Onderzoek naar
gebruikswaarde vaninsekticiden,
fungiciden enbactericiden inde
fruitteelt
H.A.Th, vanderScheer
Schurft en meeldauw bijappel
Op de proeftuinen te Geldermalsen en Numansdorpwerden proevenuitgevoerdomd€
effectiviteit van enkele nieuwe fungiciden ir
eenspuitschemategenschurft en meeldauw
tebeproeven.Beideziektenwerdengoedbe
stredenalswerdgespotenmetdeniettoege

latenfungiciden0,01 % BAS490.02 Fof met
0,1 %SchAA 10780.Voortstrad inNumansdorp weinig meeldauw op na bespuitingen
met 0,05 % Exact. In Geldermalsen werd
schurft nietgoedbestredendoorwekelijkste
spuiten met 0,05 % Baycor. Toevoegenv^an
0,12 % Captan 83 % spp aan curatieve bespuitingen met 0,08 % Baycor leiddewel tot
eengoedresultaat.Ooktradweinigschurftop
alswerdgespoten met0,1%HF8505ofmet
0,015%Score.Beidefungicidenzijnniettoegelaten. InGeldermalsen bleek de curatieve
werking van 0,08 % Baycor, 0,02 % BAS
490.02Fen0,02%Doradotegenschurftruim
120uur nainfectie nogsteeds evengoedals
68uurnainfectie.
Op het proefstation te Wilhelminadorp werdenenkeleproevenuitgevoerdomdecuratieve werkingsduur van enkele nieuwe fungiciden tegen schurft te toetsen. De aantasting
van de opgepotte appelonderstammen was
echtertegrilligomdaaruit betrouwbare conclusiestekunnentrekken.
Bewaarziekten bij appel
In1992werdenopdeproeftuinteGeldermalseneenaantalfungicidengetoetstophuneffectiviteittegenvruchtrotbijGoldenDelicious.
Ookwerdheteffectopbewaarschurft,veroorzaakt door infecties kort voor de pluk door
Venturiainaequalis, onderzocht. Defungicidenwerden om detien dagen gespoten met
ehulpvaneen motorspuit met slangen.Het
afspuitschemaomvattemaximaalvijfbespuiingen.Devruchtenwerdengepluktop7sep:ember,acht dagen nadelaatstebespuiting.
)e vruchten zijn daarna in een koelcel bewaardtot eind april 1993enaansluitend beordeeldopbewaarziekten.
Hetstandaardadvies,tweebespuitingen met
,1%TopsinMsppendriemet0,06 %Capan83%spp,leiddetotbetrouwbaarmeerbevaarschurft dan de andere behandelingen,
vaarondervijf keerspuiten met0,06 %Capan83%spp.,vijfkeermet0,03%BAS490.02
ofvijf keer met 0,75 % SchAA4269. Beide
iet een code aangeduidde fungiciden zijn
iet toegelaten. Er werd feitelijk te lang bei/aard,waardoor zwartrot konontstaan,verorzaaktdoorAltemariaalternata.Datwasin

versterkte mate hetgeval bijappelsdieeerst
driekeerwarenbespotenmet0,15% Eupareen spk en daarna twee keer met 0,15 %
LuxanTMTD80%spp.Schilbruinenrotdoor
G/oeospor/um-soorten en andere ziekteverwekkendeschimmelskwamenweinigvooren
verschillenindezetradentussendebehandelingennietop.
Vruchtschilkleur
Jonagold wordt in België met een groenere
achtergrondkleur aangevoerd dan in Nederland. Het verschil in fungicidenspuitschema
tussen beidelandenzoudaaraandebet kunnenzijn.Volgensonderzoek inBelgiëzouden
met name bespuitingen met captan de oorzaakzijnvaneengelereachtergrondkleurvan
de vruchten. Daarentegen zouden vruchten
bespoten met mangaanbevattende fungicideneengroenere achtergrondkleur bezitten.
Onderzoekdatin1993werduitgevoerdbijJonagoldenElstaropdeproeftuinenteGeldermalsen,HorstenZeewolde,bevestigtdiegegevensniet.Directnadeplukwarenertussen
deverschillendespuitschema'sgeenduidelijke verschillen in kleuring van de vruchten
waarneembaar. Eendeel van het fruit wordt
gekoeldbewaardenzalnogmaalswordenbeoordeeldbijuitslagin1994.
Meeldauw bij aardbei
In1992werdenopdeproeftuinteGeldermalsenmeeldauwfungicidengetoetstop huneffectiviteittegenSphaerothecaaphani, deveroorzaker van meeldauw bij aardbei (zie
Jaarverslag 1992, blz.137). In 1993 werd de
produktie van de planten bepaald. Volgens
verwachting bleekmeeldauwschadelijkvoor
deplantenentradeendalingvandeproduktie
op.Debehandelingmetpyrifenoxenmettriadimenolleiddetotextraschade.Daarentegen
produceerden plantendie inhet voorgaande
jaarwarenbehandeldmetnitrothal-isopropyl,
meerdan verwacht mocht worden op grond
vandemeeldauwaantastingin1992.
Meeldauw bijzwarte bes
In1993werdopeenproefveldindeomgeving
van Heinkenszand de effectiviteit van meeldauwfungicidengetoetsttegenmeeldauw bij
zwarte bes, veroorzaakt door Sphaerotheca
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mors-uvae. De fungiciden werden wekelijks
met behulp van een rugspuit gespoten van
halfmeitotdriewekenvoordepluk.Erwerdin
totaal zevenmaal gespoten.Allebehandelingenwareneffectief,metuitzonderingvandie
door de teler. Deze nevelde met rijdende
spuitapparatuur en stopte een week eerder
metdebehandelingdandestandaardbehandeling indeproef. Deproefbespuitingen met
hetstandaardfungicideRubiganvlbvoldeden
goed. Verdubbeling van de dosering leidde
niettoteenbeterresultaat.Tweebehandelingengaven iets minderaantasting dandebehandelingmet0,04%Rubiganvlb.;datbetrof
debehandelingmet0,15%Corbelenmet0,1
% Pallitop.Beidefungicidenzijnniettoegelatenvoor bestrijding vanmeeldauw bijzwarte
bes.

Projecten PFW92:Onderzoek
naar geleide bestrijding van
schurft bij appel
H.A.Th, vanderScheer
Schurftwaarschuwingsapparatuur
Als schurft curatief zal worden bestreden, is
informatienodigoverhetoptredenvaninfectieperiodendoordeschurftzwamVenturiainaequalis.Voordatdoelbestaanergeautomatiseerde apparaten.In1993had het PFWde
beschikkingover het schurftwaarschuwingsapparaatLufftHP-100.DatiseeninDuitsland
ontwikkeld apparaat, dat met verschillende
opties kanwordengeleverd.Hetter beschikkinggesteldeapparaatmoestophetelectriciteitsnet wordenaangesloten enhadgeendirecte verbinding met een computer. De
gegevens werdenzichtbaar gemaakt op een
LCD-scherm en overzichtelijk uitgeprint op
eenvrijbredepapierstrook.
Over het algemeen voldeed het apparaat
goed. Ertradengeenstoringen op.Degegevenswarengoed uitleesbaar. Deregenmeter
werktevoldoendenauwkeurig.
IntegenstellingtotdemeesteandereapparatenhaddeLufftHP-100maaréénbladnatvoeler.Dievoldeedevengoedalshettouwtjevan
een DeWit-bladnatschrijver, het standaardapparaat.Devoelerzatechtervastaandegemeenschappelijkedragervandeanderevoe-
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lersvoortemperatuur enrelatieveluchtvochtigheid envan de regenmeter. Daardoor kon
de bladnatvoeler niet goed inde boomkroon
worden geplaatst, zonder de regenmeter te
beperken in zijn functioneren. Er kan overigenseentweedevoelerwordenaangesloten
waardoorhetbezwaarwordtopgeheven.
Op zonnige dagen meldde het apparaat de
temperatuur echtertotdriegradenCelciuste
hoog. Dat heeft vermoedelijk te maken met
onvoldoendeafschermenvandevoelertegen
zonnestraling.Dieafwijkingwerktedoorinde
berekeningvandeinfectieperioden.Diebere
kening kan naar keuze op verschillende manierenwordenuitgevoerd;ookvolgensdegewijzigdetabelvanMills.
Evaluatie Tabelvan Millsen RIM
Optwee locaties,de proeftuinen GeldermalsenenNumansdorp,werdin1993onderzocht
of toepassing van een gewijzigde Tabel van
Millsindecuratievebestrijdingvanschurft bij
appelzou leidentot eenbeter resultaat.Verkorting van de minimale infectieperiode met
drie uur leidde in de curatieve bestrijding te
Numansdorp inderdaadtot eenbeterbestrijdingsresultaat. Zulke korte infectieperioden
tredeninhetvoorjaarzeldenop.InGeldermal
senwerdenzenietwaargenomen;inNumans
dorpwerdenzekunstmatigveroorzaakt door
teberegenen.Alsbijdeberekeningvaneeninfectieperiode nachtelijke uren aan het begi
van de natperiode achterwege werden gelaten,omdat erinhetdonker minder ascosporenwordenuitgestoten,leiddedatindecuratieve bestrijding te Numansdorp tot eer
slechter bestrijdingsresultaat.
Op9februariwerdendeeersterijpeascosporen van Venturia inaequalis waargenomen
Halfjuniwerdvoorhetlaatstuitstotingvanas
cosporenvastgesteld.Hetovergrotedeelvar
deascosporenwerdgevangeninapril.Dein
drukwerdgewekt datdooreenregenbuinie
alle ascosporen die op dat moment rijp zij
worden uitgestoten.Eendeellijkt pas bijeei
volgenderegenbui,eenoftweedagenlater,ti
wordenuitgestoten.
Slechtseenkleinaantalvandeinfectieperi
den is daadwerkelijk verantwoordelijk voi

hetoptreden van infecties. De belangrijkheid
vaninfectieperiodenkanwordenberekendop
grondvanhetpercentageuitgestoten sporen
en het percentage sporen dat vervolgens afhankelijk vandeweersomstandigheden kans
ieteenvlektevormen.Dieberekeningleidttot
eRelatieveInfectieMaat (RIM).Zo'nberekeninggafechternietallebelangrijkeinfectieperioden in Numansdorp aan. Foutieve invoer
van weersgegevens die heersten tijdens
<unstmatig beregenen, zou hieraan debet
kunnenzijn.MetRIMwerdende belangrijkste
nfectieperioden inGeldermalsen vermoedekwelgoedaangegeven.Alsdaarwerdgespoten na elke belangrijke infectieperiode,
werdtenminsteeenredelijkgoedresultaatgeDoekt.
Curatiefspuitenmet0,02%Doradoisnietgeleelafdoende.Toevoegenvancaptanaandit
Drodukt, oftewel spuiten met 0,1 % Rondo,
/erbetert het resultaat sterk. In de periode
/anaf de eerste infecteerbare delen tot in de
aloei zevenmaal curatief spuiten met 0,1 %
Rondo was even effectief als een preventief
chemawaarintwaalfmaalmet0,12%Captan
33%sppwerdgespoten.

rojectPFW115:Biologischebestrijdingvanziektenbijfruitgewassen
H.A.Th. vanderScheer
Cankerbij appel
voorgaandejaren werden isolaten van het
iChimmelgeslachtTrichodermaverkregendie
en antagonistische werking vertonen tegen
Jectriagalligena,deveroorzakervan kanker.
)itjaarwordtdeeffectiviteitvandezeisolaten
etoetst in het veld. Naast de eigen isolaten
anTrichodermazijnookde Trichoderma-beattendeProduktenBinabTenTrichodexinde
roeven betrokken. Evenzo wordt SchAA
283-03 getoetst. Dat is een produkt dat de
acterieBacillussubtilis bevat.
deeneproefwordtnagegaanofinfectievan
ladlittekens bij bomen van het ras Cox's
»rangePippinkanwordenvoorkomen.Daare iselkvan de Tr/choGterma-isolatenen de
eformuleerde micro-organismen twee of

meerkeergespotenindebladvalperiode.Inde
andere proef wordt onderzocht of de microorganismen als wondontsmettingsmiddel
kunnen worden gebruikt. Kankers in Cox's
OrangePippinwerdenoppervlakkiguitgesneden en vervolgens besmeerd met een der
micro-organismen.
Schurft bij appel
Inhetnajaarvan1992werdopdeproeftuinte
Geldermalsen en te Zeewolde het effect van
5 % ureum op devorming van pseudothecia
enascosporen van Venturia inaequalisnagegaan. In Geldermalsen werden aangetaste
bladerenvan de rassen Elstar en Gloster gedompeldindeureumoplossingenvervolgens
buitenbewaardingazenmappen.Diebehandelingremdedeontwikkelingsterk.Opalleonbehandelde bladeren ontstonden veel pseudothecia:gemiddeld125perblad.
Daarentegen ontstonden op maar een derde
vandeinureumgedompelde bladerenpseudothecia. Op deze fractie bladeren bedroeg
hetgemiddeldeaantalpseudothecia perblad
slechtsvijfentwintig.Bovendienwarendeasci
in deze pseudothecia slecht ontwikkeld en
werdenermaarenkelegoedontwikkeldeascosporenaangetroffen.
Dompelen van aangetaste bladeren in 5 %
ureumwaseveneffectiefalsdompelenin0,08
% Baycor of 0,02 % Dorado.Als aangetaste
bladeren werden gedompeld ineen mengsel
vanureumenBaycorontstondenerinhetgeheelgeenpseudothecia.
InZeewoldewerdenbomenvanhetrasElstar
vlakvoordebladvalbespotenmet5%ureum
omdeontwikkelingvandeschurftzwaminhet
daarnaafgevallen bladtegente gaan.Erkon
echter nietwordenvastgesteldofdiebespuitingeffectief was.Ook indeonbespoten bladeren werden nauwelijks pseudothecia gevondeninhetvoorjaarvan1993.
Inhetnajaarvan1993zijnnieuweproevenopgezet om nategaan of een behandeling met
5%ureumvanafgevallenbladdateerstopde
grasbanen is gepoetst en versnipperd, even
effectief is als een bespuiting van de bomen
met5 % ureumvlakvoordebladval.
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Project PFW91:Methoden van
onkruidbeheersing indefruitteelt
H.J. vanHartingsveldt
Toetsing vanherbiciden onder appel en
peer
Opdeproeftuinen inNumansdorpenGeldermalsenisin1993eenproefuitgevoerdwaarin
nieuwe herbiciden,combinaties van herbiciden en enkele hulpstoffen getest werden.
In Numansdorp gebeurde dit onder peer.

Intabel 101zijnde behandelingen ende bodembedekkingdooronkruidenbijhetspuiten
enoptwee datadaarnavermeld.Object 8is
alsenigegespotenop nagenoeg onkruidvrije
bodem,op8april.
Bijdeandere,dieop1 junigespotenzijn,isgewacht totdat eronkruid stond. De bedoeling
hiervanwas,omtotlaterinhetseizoentekunnenprofiterenvandewerkingvandebodemherbiciden.Hetop1 juniaanwezigeonkruidis
gedooddoordetoegevoegdeFinale.

Tabel 101.Toegepaste herbiciden en bodembedekking door onkruiden in Numansdorp.
Behandeling
middel endosering per ha

% bodembedekking door onkruiden
bij spuiten

1. Onbehandeld
2. Simazin2 I+diuron2 I+ Finale5I
3. Butisan S3 I+ Finale5I
4. Roundup 5I
5. Roundup 2I
6. Roundup 2 I+ 15kgzwavelzure ammoniak
7. Roundup 2 I+ Exell0,5 kg
8.A0,5 I+ diuron 1,875 1
9.A0,4 1 + diuron 1,5I+ Finale5I
10. B4,5 1 +Finale5I
Zoweldeoudestandaard (2)alsobject3,dat
tebeschouwenisalsnieuwestandaard,vertonenhiatenindebestrijding:tweemaandenna
toepassingwaserweertamelijkveelonkruid.
DecombinatievanhetnieuweherbicideAmet
diuron(8en9)enhetnieuweherbicide B(10)
vertonen een beter bestrijdingsresultaat dan
objecten2en3,vooralopwatlangeretermijn,
waarbij devroegetoepassingvanA met diuron (voordat de onkruidgroei op gang komt)
mindersuccesvolwasdaneenlateremettoevoegingvanFinale.Bijdevroege toepassing
bestonddeonkruidvegetatieuitlageaantallen
grote onkruidplanten, die waarschijnlijk als
kiemplant de vroege toepassing overleefd
hebben.
DeverschillendeRoundup-toepassingenver140

70
85
67
80
67
74
80
1
68
72

6juli
88
5
9
7
11
9
8
15
1
1

6 augustus
93
22
37
50
40
62
56
31
3
10

tonen nauwelijksverschil voorwat betreftd<
totale bodembedekking. Dit plaatst vraagte
kens bij het nutvan detoepassing van hulp
stoffen. In1994wordt ditverder onderzochl
Welwerdwaargenomen dat bijdelageredo
seringen sommige onkruidsoorten minde
goedgedoodwerden.Hetwasechternietdui
delijkofditeengevolgwasvandelageredo
sering, omdat deze onkruiden niet voorkwé
men waar de normale dosering Roundu
gespotenwas.Ookditwordtin1994naderor
derzocht.
In Geldermalsen werd de proef uitgevoer
onderappel.Debehandelingenenderésulte
tendaarvanzijnvermeld intabel 102. De be
spuitingenzijnop6en7meiuitgevoerd.

Tabel 102.Toegepaste herbiciden en bodembedekking door onkruiden inGeldermalsen
Behandelingen
1. Onbehandeld
2. Simazin2 I+diuron2 I+ Finale5I
3. Butisan 3 I+ Finale5I
4. Roundup 5I
5. Roundup 2I
6. Roundup 1I
7. Roundup 2 I+ 15 kgzwavelzure ammoniak
8. Roundup 1I+ 15 kgzwavelzure ammoniak
9. Roundup 2 I+ Exell0,5I
10. Roundup 1I+ Exell 0,5I
11. A0,5 I+diuron 1,875I+ Finale5I
12.A0,25 I+diuron 0,95 I+ Finale5I
3. B4,5 I+ Finale5I
Hetnieuweherbicide B(13)endeoudestandaard(2)gavendebestebestrijding.
DecombinatievanhetnieuweherbicideAmet
diuron(11,12)gateenveelslechterresultaatin
Geldermalsen dan in Numansdorp. De oorzaakhiervanisnietduidelijkgeworden.Hetresultaat in Numansdorp kwam goed overeen
met eerdere ervaringen. Dit pleit voor een
voortzettingvanditonderzoekin1994.
De 2-l-Roundup-toepassingen met hulpstof
(7en9)gaven eenevengoed resultaat alsde
normaledosering(4).Ditkwambeterovereen
met de verwachtingen dan wat in Numansdorpwerdwaargenomen.Hetisnietwaargenomenof bepaaldeonkruidsoorten delagere
doseringbeteroverleefden.De1-l-Rounduptoepassingen gaven een minder goed resulaat.
Vergelijkingvanwerktuigenvooronruidbestrijding
n1992isopdeFruitteeltproeftuinteZeewolje een proef gestart, waarin de werking van
ïnkele werktuigen die zuinig met herbiciden
mgaan wordt vergeleken met die van een
angbareonkruidspuit. Dezeproef isin1993
voortgezet.
Iet betroftweestrijkers (een"dweil"type van
iefirmaWeeverseneen"borstel"typevande

% bodembedekking 9juli

95
8
33
55
87
95
49
70
54
63
67
88
14
firma KWH) en een overkapte onkruidspuit
(firmaBaveck).
Metdeoverkaptespuitwordtmeteenhogere
drukgespoten,metalsmogelijkresultaateen
betere verdeling van het middel, waardoor
met een lagere dosering een gelijk bestrijdingseffect zouworden bereikt. Deoverkappingdienttervoorkomingvandrift.
Metbeidestrijkerswerdeneen10%,resp.20
% Roundup-oplossing toegepast (Roundup:
360g/lglyfosaat).Metdeoverkaptespuitwerden25%, 50%en75%vandegangbaredoseringvanherbicidentoegepast,incl.bodemherbiciden,enenkeledoseringenRoundup.
Eriséénbehandelinguitgevoerd.Op15julien
1 oktoberzijnde percentages bodembedekking door onkruiden gescoord. Intabel 103
wordendezeweergegeven.
Deonkruiddrukwaszolaagdatpaslaterinhet
seizoen verschillen ontstonden. De strijkers
gaven een wat minder goede bestrijding te
zien.Laterinhetseizoenbestonddeonkruidgroei bij deze objecten vooral uit paardebloem, die door zijn lage rozet kennelijk ontsnapte. De behandelingen met de verschil
lende typen onkruidspuiten gaven onderling
eenzelfdebeeldtezien.Deoverkaptespuitgaf
geenbeterresultaatdandegewonespuit.Het
vermoeden nade proef in 1992 in Zeewolde
datmetdeoverkaptespuiteneenhalvedose
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Tabel 103.Bodembedekking door onkruiden optwee data nabehandeling metverschillendewerktuigen inZeewolde.
Behandelingen
werktuig, middelen dosering/concentratie

% bodembedekking
15juli
1oktober

1. Gangbare spuit: Roundup 4 I,simazin2 I,diuron 2I
2. Gangbare spuit: 50 % vanobj.1
3.Gangbare spuit: Roundup 4I
4. Gangbare spuit: Roundup 2I
5.WM strijker + Roundup 20 % oplossing
6.WM strijker + Roundup 10 % oplossing
7. KWHonkruidstrijker + Roundup 10 % oplossing
8.Overkapte spuit, 25 % vanobj.1
9.Overkapte spuit, 50 % vanobj.1
10.Overkapte spuit, 75%vanobj.1
11. Overkapte spuit, 1IRoundup

0
2
2
3
6
6
6
3
5
2
2

ringhetzelfderesultaat mogelijk isalsmetde
gangbare spuit en een volle dosering, werd
hiermeedusnietbevestigd.
Op de proeftuin in Geldermalsen werd de
overkapteonkruidspuitookgetest.Hierlagde
nadrukvandeproefophetvariërenvandedosering herbicide incombinatie met hetvariërenvandewaterhoeveelheid,doormiddelvan
tweerijsnelheden.Tabel 104geeftdebehandelingenenresultatenweer.
Ookindezeproefresulteerdehetspuitenvan

4
3
9
11
20
16
20
9
10
8
8

een lagere dosering met de overkapte spuit
nietineenevengoedebestrijdingalshetspuiten van de adviesdosering met de gangbare
spuit.Zoweluitdecijfersalsuitdeervaringen
van de bestuurder blijkt dat de hogere snelheid(bedoeldommetminderspuitvloeistofte
werken)mindergoedvoldoet.
Toediening vanherbiciden met lagedoseringen
In1992isopdeproeftuinteGeldermalseneen

Tabel 104.Behandelingen metverschillende werktuigen enresultaten daarvan in Geldermalsen.
Behandelingen
werktuig,middelen dosering
1. Gangbare spuit: Butisan 3 I,diuron 2 I,Roundup 4 I
2. Gangbarespuit: 50 % vanobj.1
3.Gangbare spuit: Roundup 4I
4. Overkapte spuit: 75 % vanobj. 1, 4 km/u
5.Overkapte spuit: 50 % vanobj. 1, 4 km/u
6.Overkapte spuit: 25 % vanobj. 1, 4 km/u
7.Overkapte spuit: 75 % vanobj. 1, 7 km/u
8.Overkapte spuit: 50 % vanobj. 1, 7 km/u
9.Overkapte spuit:25 % vanobj. 1, 7 km/u
10.Overkapte spuit: 1IRoundup
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% bodembedekking
12juli 15 oktober
1

1
8
35
13
32
70
26
47
67
86

30
52
86
56
83
90
71
81
88
96

oriënterendeproefgestartwaarindeeffectiviteit getest wordt van het zogenaamde lagedoseringensysteem voor onkruidbestrijding
indefruitteelt.Inhetlagedoseringensysteem
wordenonkruiden bespoten inhet kiembladstadium,waarinzegevoeligerzijnvoorherbiciden.Daardoorkanermeteenlagedosering
herbicidevolstaanworden:perbespuiting10-

30 % van de normale dosering. Vaak wordt
een hulpstof toegevoegd. Omdat er op pas
gekiemde onkruiden gespoten wordt, moet
debespuitingeenaantalmalenkortnaelkaar
(naelkekiemgolf,8-10dagen) herhaaldworden.Intabel105wordtdeonkruidbezettingbij
deverschillendeobjectenweergegevenzoals
waargenomenop15juli1993.

Tabel 105. Percentage bodembedekking door onkruiden 15juli 1993.
Middelen
en dosering
Diuron2 kg +simazin2 I
Glyfosaat 0,5 I
Glyfosaat 1,0I
Diuron0,3 kg/ glyfosaat 0,5 I
Diuron0,6 kg/ glyfosaat 1,0I
B0,3 kg
0,6 kg
Glufosinaat-ammonium 0,5 I
ilufosinaat-ammonium 1,0I

% bodembedekking
door onkruiden
15
27
15
39
48
71
38
77
66

Jitdetabelblijktdaterbijvrijwelalleobjecten
>p15juli aleen aanzienlijk onkruidvegetatie
lanwezig was. Alleen het herhaald spuiten
an1 l/haRoundupgafop15julieenvergelijkbar effect alsdestandaard.Nadeze datum
aldeonkruidgroei echter snelzijntoegenonen.
Jitdetweeseizoenenwaarindeze proef liep
/ordt geconcludeerd dat deze manier van
erbicidentoediening geen perspektief biedt
oordefruitteelt. Debelangrijksteredenvoor
etverschilmethetsuccesinsommigeakkerouwgewasseniswaarschijnlijkhetfeitdater
eenjaarlijksegrondbewerkingenwordenuitevoerdomdathetfruitgewasmeerjarigis.
Fdekkenvande boomstrook
Isvervolgopeenproefdievan1987tot1990
ïp, startte in 1991 een proef waarin de ge;hiktheid van diverse materialen wordt ge(Stvoor hetafdekkenvandeboomstrook in
3tkadervanonkruidwering.In1991en1992
jndiverse afdekmaterialen getest en uitge-

Meest voorkomende
onkruiden
kl.kruiskruid, ereprijs
straatgras, kl.kruiskruid
vogelmuur, kl.kruiskruid
kl.kruiskruid, gr.weegbree
ereprijs, gr.weegbree
ereprijs, gr.weegbree
melkdistel, kl.kruidkruid
straatgras, melkdistel
straatgras, zilverschoon

vallen.In1993zijntweematerialenindeproef
opgenomen:eenmilieuvriendelijk bitumenen
een nieuwe soort vlasmat. Het voordeel van
dezebitumenishetfeitdathetverspuitbaaris.
Ditvergemakkelijkt hetaanbrengenaanzienlijktenopzichtevandediversemattenendoeken.Deonkruidonderdrukkendewerkingwas
echter onvoldoende: al natwee weken kwamendeeerstewortelonkruiden erdoor. Later
boordenookkiemendezaadonkruidenzicher
doorheen.
Devlasmat (zwaarvernaald,±500g/m2)werd
optweemanierentoegepast:inschijvenvan_
60cmdiameterronddestameninstrokenvan
1 m breed aan weerszijden van de bomenrij
gelegd,zodatdegeheleboomstrookafgedekt
werd. Deopening die inde schijven was gemaaktomzerondomdestamteleggenwerd
metéénpinvastgezet.Ditvoldeedomtevoorkomen dat de schijven weg zouden waaien.
Extrapinnenrondomdeomtrekvandeschijf,
bijeendeelvandeschijventoegepast,bleken
dus niet nodig.Ook hetvlaswasvoor grootfruit onvoldoende onkruidwerend. Na 3 à 4
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maanden begonnen er zaadonkruiden op te
kiemen,waarschijnlijkvanzaaddatopdemat
terechtwasgekomen.Indiefasekwamernog
geenonkruidgroei doorheen.Na5à6maandenbegonnen ergateninhetdoekte komen
als gevolg van vertering. Dit vlasdoek was
hiermeewelbeterdanhetlosserevlasmateriaaldatin1992getestis.

Project PFW 117: Concurrentie
tussen beplanting en onderbegroeiing
H.J.vanHartingsveldt
Begroeiing vande boomstrook
1993washetderdejaarvaneenproefte Numansdorp met Cox's O.P.met verschillende
soorten begroeiing op de boomstrook voor
onkruidwering.Intabel106zijnresultatenvan
deproefweergegeven.
Ookinditderdejaarwasergeensignificantlagereopbrengstbijdebegroeiingmetwitteklaver.Deopbrengstbijdebegroeiingmetdiversegrassoorten bleef achtertenopzichte van
"kaal".Hetvruchtgewicht bij"witteklaver"lag
op hetzelfde niveau als bijde kaal gehouden
boomstrook. Wel kwam er in 1993 een aanzienlijke hoeveelheid onkruid inde witte kla-

ver,metname"moeilijkegrassen":kweek,fioringras en veldbeemdgras. Toch leek het
stikstofgehalte inhetbladhiernognietonder
telijden.Witteklaverisdaarmeeeenbodembedekker met perspectief voor de teelt van
grootfruit.
Boomstrookbreedte enfertigatie bij
appel
Sinds1989ligteropdeproeftuinteHorsteen
proefwaarinwordtonderzocht inhoeverrede
grotereconcurrentievaneensmallereboomstrook/bredere grasstrook gecompenseerd
kan worden door een hogere stikstofgift via
fertigatie.Intabel107wordenproduktiecijfers
vandezeproefweergegeven.
Uitdetabel blijkt dat bij beide rassendeopbrengst bij smallere boomstrook en hogere
stikstofgift niet achterbleef bij die van de
bredeboomstrookenstandaardfertigatie(15
gN/boom).Ditgeldtzowelvoordeopbrengst
van 1993 als voor de totale opbrengst van
1990t/m1993.
Het gemiddelde vruchtgewicht vertoonde
geenduidelijkeeffectenalsgevolgvandebehandelingen. Deextrastikstof biedt dus mogelijkheden om de boomstrook verder dan
100cmteversmallen.

Tabel 106.Bodembedekking door gewas; produktie, gemiddeld vruchtgewicht enstikstofgehalte inhet blad vanCox's O.P. bijverschillende soorten begroeiing van de
boomstrook.
Begroeiing

% bodembedekking
door ingezaaid
gewas (29sept)

Produktie
(kg/boom)
1993 1992+1993

Gem.
vruchtgew.
1993(g)

%N/
blad
1993

Veldbeemdgras
Kaal
Roodzwenkgras
Gewoon struisgras
Witte klaver
Fijnbl.schapegras

43
88
67
41
11

15,6
19,8
11,3
14,9
18,0
14,1

127
143
125
127
140
127

2,11
2,16
1,90
2,03
2,10
2,00

32,9
40,1
26,9
30,7
37,4
29,6

abc
c
a
ab
bc
a

*)getallengevolgddooreenzelfdeletterverschillennietsignificantvanelkaar
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rabel 107. Produktie en gemiddeld vruchtgewicht vanCox's Orange Pippin enJonagold bij
verschillende boomstrookbreedtesen niveausvanstikstoffertigatie te Horst.
Zwartstrookbreedte
(cm)

150
100
I00
100
50
50
0

Fertigatie
(gN/boom)

15
15
30
45
15
30
45

Cox's O.P.

Jonagold

opbrengst
(kg/boom)

vruchtgewicht (g)

opbrengst
(kg/boom)

1993

1990-1993

1993

1993 1990-1993 1993

11,2
13,5
19,7
12,7
12,3
10,7
13,3

42,1
33,2
53,2
41,6
40,2
43,6
47,1

138
145
135
145
151
132
142

32,4
32,3
31,8
32,6
26,8
36,5
31,0

3oomstrookbreedte enbemestingbij
ppel
Dok op de proeftuin in Geldermalsen wordt
jnderzochtinhoeverredegrotereconcurrenie voor een appelboom van een smallere
joomstrook/bredere grasstrook gecompeneerd kanworden door een hogere stikstof-

98,6
94,2
96,6
105,1
86,8
95,3
97,8

vruchtgewicht (g)

228
234
234
236
239
226
234

gift. Echter hierwordt destikstof nietgefertigeerd, maar breedwerpig toegediend (60 kg
N/haof60+60kgN/ha).Debomen(Elstaren
Jonagold)zijngeplant in1991,deproef isgestart in 1992. In het plantjaar was de boomstrook 1,5mbreed.Tabel 108bevat produktie-engroeicijfersvandezeproef.

"abel108.Groei en produktie van Elstar enJonagold bijverschillende boomstrookbreedtes
en stikstofhoeveelheden.
Ireedte Kg N/
na

Elstar
produktie (kg/boom)
1993

0
0
50
50
)0
)0
)0
50

60
60+60
60
60+60
60
60+60
60
60+60

Jonagold

4,1
5,5
8,5
9,1
9,5
8,4
8,9
9,6

1992+1993
6,7
7,7
11,4
12,4
12,6
12,0
12,1
12,7

groei '92
produktie (kg/boom)
(cm/boom)
1993 1992+1993

groei '92
(cm/boom)

268
261
321
448
346
375
381
459

612
587
523
549
711
846
690
682

18,1
17,7
19,0
17,1
21,3
21,3
21,3
20,3

21,3
21,4
22,9
20,6
27,1
27,4
27,6
26,2
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Ook indezeproef blijktdat vanaf hettweede
groeijaareenboomstrookbreedtevan100cm
goede mogelijkheden biedt: bij de 100 cm
bredeboomstrook liggenzowelproduktieals
groei op hetzelfde niveau als bij de 150 cm
brede boomstrook, zowel van Elstar als Jonagold. De dubbele bemesting, die in twee
keerwerdtoegediend,leverdeintegenstelling
totdeproef inHorstgeenextraproduktieop.
Hiermeewordtbevestigddatfertigatieeeneffectievere toediening van meststoffen is. De
groeiin1992leekbij50,100en150cmbreedtebijElstarenbij50en100cmbreedtebijJonagold groter bij de dubbele stikstofbemesting. Deze verschillen zijn echter niet
significant.

Boomstrookbreedte enonderstam bij
appel
Ander onderzoek naar de gevolgen van een
smallereboomstrookrichtzichopdevraagof
eensterkereonderstam deconcurrentie met
het gras bij een smallere boomstrook beter
aankan. Inde winter van 1991/'92 is hiertoe
een proef geplant inWilhelminadorp, waarin
groeienproduktievanQueenCoxbijverschil
lendeonderstam-boomstrookbreedte-plant
afstandcombinatieswordtvergeleken.
De bestuiver (tegelijk buffer) isAlkmene Ce
vaal. In 1993 is de eerste oogst van deze
bomengekomen.Decijfersstaan vermeld
in
tabel109.

Tabel 109.Deproduktie van QueenCox opverschillende onderstammen en bij diverse
boomstrookbreedtes in 1993,gemiddeld over drie plantafstanden.
Boomstrookbreedte (cm)

Produktie (kg/boom) bij onderstam
M.9

M.26

0
40
80
150*)

4,5
5,4
5,7
6,0

3,1
3,8
4,2
4,6

MM.106/M.9
4,3
5,4
5,7
6,2

MM.106
2,7
3,0
2,8
3,3

gemiddeld
3,6
4,4
4,6
5,0

*)Gemiddeldevandedriebehandelingendiein1993150cmbreedwaren.Tweehiervanworder
metingangvan1994,resp.1995versmaldtot40cm.
Er was een significant effect van de boomstrookbreedte: de produktie was bij deze
jongebomenhogernaarmatedeboomstrook
brederwas.Ditiseenbevestigingvanresultaten van andere proeven. Ook de onderstam
had een significant effect op de opbrengst,
waarbij M.9 en MM.106mettussenstam M.9
de hoogste produktie gaven bij deze eerste
oogst.
Dezeeerstecijfersgeven noggeenduidelijkheidoverdegesteldevraag,ofhetzoumoeten
zijn dat het produktieverschil tussen 0 cm
breedte en 150 cm breedte bij MM.106 (de
sterksteonderstam) hetkleinstwas.Hetproduktieniveau ligt bij MM.106 bijalle breedtes
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echter lagerdan bij M.9 en MM.106mettussenstam M.9,wathetbelangvanhetkleinere
produktieverschilverkleint.
Kwantificeren vanschade door onkruid
Eenvandemogelijkhedenomtot eenbeper
kingvanhetgebruikvanherbicidentekomen
isdoormeerkennisteverzamelenoverdeon
gewensteeffektenvanonkruiden.Immers,ak
bekendiswanneeronkruidechtschadedoel
kanonkruidbestrijdingbeperktwordentothe
voorkómen daarvan. In het onderzoek hier
naarisgekozenvoortweebenaderingen:
A.inwelkedichthedendoetonkruidschade?
B.inwelkeperiodedoetonkruidschade?

dendeverschillendepercentages bodembedekking straatgras gerealiseerd.In1993was
er weinig verschil in bodembedekking door
straatgrastussendeobjecten,omdaterabusievelijkeenonkruidbestrijding hadplaatsgevonden. De bomen waren bij de start zeven
jaaroud.Intabel110isdeproduktievan1993
en1992+1993inkgperboomvermeld.

A. Omvangvandeonkruidvegetatie
In1992iserinOvezande(Zeeland)eenproef
gestart met alsdoel het kwantificeren vande
effektenvanonkruidopdegroeienproduktie
vanappelbomen.Indezeproefwordendeeffectenvanverschillendepercentagesbodembedekkingdoorstraatgras bestudeerd,bijde
rassenAlkmene,Golden DeliciousenJonagold.Metbehulpvaneencontactherbicidewer-

Tabel 110.Produktie inkg per boom bijverschillende dichtheden straatgras bijde rassen
Alkmene,Golden Delicious enJonagold.
Straatgras
dichtheid
1992

8
52
78
92

Produktie (kg/boom)
Alkmene

Golden Delicious

Jonagold

gemiddeld

1993 1992+1993

1993 1992+1993

1993 1992+1993

1992+1993

15,3
17,3
15,9
17,8

11,4
13,9
11,9
12,0

40,5
41,7
39,7
39,5

19,3
18,3
17,2
17,2

37,6
37,5
36,5
35,7

In1992warenergeensignificante produktieverschillen tussen de objecten. Ook in 1993
warenergeenverschillen,maarditkanmede
hetgevolgzijnvandeonkruidbestrijding. De
afnemendetendensindeproduktiebijtoenenendestraatgrasdichtheidwasin1993alleen
jij Alkmene enigszins zichtbaar. De proef
i/vordtvoorgezet.
Kwantificeren van schade door onkruidjroeiin verschillendeperioden
n1992iseropdefruitteeltproeftuinen inNunansdorp, Geldermalsen en Zeewolde een
>roef gestart met als doel het kwantificeren
fandeeffekten vanonkruidgroei inverschillende perioden op degroei en produktie van
ppelbomen. Uitkomsten van deze proef
noeten meer inzicht geven in de vraag in
velkeperiode(n)onkruidgroeidegroeienproluktie van appelbomen negatief beinvloedt,
mtekomentoteenmeergerichteonkruidbeitrijding.
)efeitelijke behandelingen indeze proef zijn
Ieseizoenenwaarinonkruidbestrijdingwordt

45,7
46,2
44,2
46,7

38,2
41,4
38,4
36,0

uitgevoerd,zoals vermeld intabel 111. Inde
periodenzonderbestrijdingontstaatonkruidgroei, diealof geen schadedoet. Debestrijdingwordtmetcontactherbicidenuitgevoerd.
Bijhetbeginvandeproefwarendebomendrie
tot vijfjaar oud. Intabel 111 is hettotale gewichtvandeoogstperboomvan1992+1993
vermeld.
Inhetgemiddeldevandevijfrassenopdedrie
locaties zijn nauwelijks verschillen. Alleen
"voorjaar+najaar"springterenigszinsuit,wat
geheelvoorrekeningkomtvanRodeBoskoop
in Geldermalsen. Deze uitschieter is niet te
verklaren.
Erissprakevaneensignificanteinteractie:de
rassenreagerenverschillend.Ditisechterniet
alleenaandebehandelingentoeteschrijven,
maarookaanhetfeitdatiederraszichopeen
andere plaats bevindt. Het is niet zo dat de
oogstbijdebehandeling"geenbestrijding"bij
allerassen/opalleplaatsentelijdenhadonder
deonkruidbegroeiing. Ditkaneenaanwijzing
zijndatonkruidbestrijdingomdeconcurrentie
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Tabel 111. Produktie per
de perioden.

boom vanenkele appelrassen bij onkruidbestrijding

inverschillen-

Produktie 1992+1993 (kg/boom)
Periode
onkruidbestrijding

Qeldermalsen
Alkmene Boskoop

Cox's

Helejaar
Voorjaar+zomer
Voorjaar+najaar
Zomer+najaar
Voorjaar
Zomer
Najaar
Geen

38,6
32,5
36,8
32,8
37,6
40,5
39,0
33,9

32,9
39,1
36,9
37,4
35,3
29,0
29,1
28,3

42,0
47,4
65,2
45,3
36,5
43,2
42,2
47,0

te voorkomen, niet altijd in het gehele jaar
nodigis.AlleenbijCox's(Geldermalsen)leek
deoogst wat kleiner bijhetachterwege laten
vanonkruidbestrijding.
Een trend die er bij statistische analyse uitkwam,wasdatopbrengst bijdeobjectenmet
een voorjaarsbestrijding iets hoger was. Dit
bevestigt het belangvande voorjaarsbestrijding.Deproefwordtvoortgezet.

Sectie Entomologie enGeïntegreerde Plaagbestreiding
Project 72:Geïntegreerde bestrijdingvan plagen op peer

Numansdorp Zeewol de gemiddeld
J. Grieve
Fiesta

26,6
24,8
26,7
27,1
28,0
25,6
24,8
27,0

42,3
45,1
45,4
39,5
42,8
45,1
42,6
40,2

34,2
34,8
38,3
34,
34,4
34,3
33,1
33,4

regeldmetplantenenbloemenuitdatgebied
inNederlandarriveert.InEngelandisdesoort
bekend van peer en framboos en als zeer
schadelijkopaardbeiinkassen.Daarwordthij
albeschouwdalsgevestigd.
Ook in de herfst van 1991 en 1992 werd de
soortalgemelduitKapelle.Eenoriënterende
distributie van vallen (deltaval van IPO met
BASF-verdamper RAK3+4) rond Kapelle in
september 1993 was met name gericht op
boomgaarden bijenvervananjerkassen.De
vallen leverdenvangsten opdirect rond Kapelle entot inGoes. Geen anjermottenwerdengevangeninhetgrote boomgaardgebied
zonderkassenindeaangrenzendegemeente
Borssele.

J.Woets
Anjermot
Bijtoevalwerdeninaugustus1993anjermotten (Cacoecimorpha pronubana) gesignaleerdinKapelle(Z).Zijkwamenafopvoertuigen en personen die waarschijnlijk besmet
waren geworden door de feromoonverdampers RAK3+4 (BASF). De feromooncomponent, die een aantal bladrollers van appel
zoalsdevrucht-Obladroller endeleverkleurige bladroller gemeenschappelijk hebben, is
ookbekendvandeanjermot.
DeanjermotiseenMeditterranesoort,diege-
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Ditonderzoekwerdmedemogelijkgemaakt
doorEurofru.

Project PFW90:Onderzoek naar
gebruikswaarde van insekticiden,
fungiciden en bactericiden inde
fruitteelt
J.WoetsenM.M. Giezen.
Peregalmijt, Phytoptuspyri
Peregalmijtisdeveroorzakervandeperepokziekte.InNederlandisgeentoelatingomdeze

mijttebestrijden.VanNeoronisinvoorgaandejarenvastgesteld dat het eenzekerewerking tegen de peregalmijt heeft. Met onderstaande blokkenproef in 1993 is geprobeerd
voldoendedeugdelijkheids-gegevensteverzamelenvooreentoelating.

monsterboom is in april het percentage gemengdetrossenmetéénofmeerpokkenbepaald en in mei het percentage bladrozetten
metéénofmeerpokken.
Detweeproefplaatsenvertonengeeninteractie en mochten samen verwerkt worden.
Omdat het percentage aangetaste bloemklusters en het percentage aangetaste bladklustersnietstorendopelkaarwerken,zijnze
gemiddeld(Tabel112).

Optwee plaatsen zijn in maart vier objecten
tweekeergespoten.InZeelandlagendrieherhalingeneninLimburglagenervijf.Vaniedere

Tabel112.Gemiddeld percentage bloemtrossenenbladrozetten met pokkenen bestrijdingspercentagetenopzichtevanwater.
bestrijdings %

Pesticide
Thiovit
Neoron
Parathion
water
Getallen in 1 kolom
(P< 0,001).

5
7
11
19

a
ab
b
c

57%
47%
28%
0%

gevolgd door dezelfde letters verschillen niet betrouwbaar

(ommaschildluis,Lepidosaphesulmi
roevenin1991hebbenaangetoonddatéén
Despuitingmet Undeen95 % bestrijding van
ie kommaschildluisgeeft. Undeeniszeereféctief,maarheeft alsnadeeldat hetdoor de
srede werking niet goed past in de geïntegreerdeplaagbestrijding.Eengoedalternatief
ouNomoltkunnenzijn.
n mei 1993isoptwee locaties (Zaamslagen
<loetinge) het effect van twee concentraties
vlomolt(70en35mlper1001water)bekeken,
ndieblokken-proevenzijnooktweeconcenratiesvaneennieuw systemisch middel van
ïayeropgenomen.HetmiddelisinZaamslag
lespoteneninKloetingegesmeerd.
augustuszijnperveldtwee20appelsen10
cheuten bemonsterd. De percentages ap»els en scheuten met kommaschildluizen
ochten gemiddeld worden tot het gemideldpercentageaantastingomdatergeeninsractie bestond tussen de middelen en de
lercentages.
let aantal kommaschildluizen op die appels

enscheutenisookgeteld.Hetgemiddeldaantal kommaschildluizen mocht berekend wordenomdatergeeninteractietussenmiddelen
deaantallenkommaschildluizenwas.
InZaamslaggafgeenvandemiddeleneenbeterebestrijding dandecontrole. In Kloetinge
was wel een bestrijdingseffect te zien, maar
ookdaarwarendemiddelennietbetrouwbaar
verschillend(tabel113).
Hetisonbegrijpelijkwaarom Undeeninbeide
proeven niet aan de verwachting heeft voldaan.
Hetisnugeblekendatkommaschildluizenniet
zoalsaangenomenwerdzelfs ineenjaar met
eenlangezwermperiode(1991),altijdmakkelijk met één Undeen-bespuiting te bestrijden
zoudenzijn.
Indezeproef was hetmogelijkvastte stellen
dat het nieuwegesmeerde middelvan Bayer
geen effect heeft gehad op appelbloedluis
Eriosomalanigerum.
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Tabel113.Gemiddeld percentage aantasting engemiddeld aantal kommaschildluizenop 20
appelsen10scheuten
Insekticide

Undeen
Bayer
Nomolt
Nomolt
Bayer
water

0,035%
0,070%
0,035%
0,018%

Gemiddeld% *
aantasting

34%
38%
39%
40%
50%
57%

Gemiddeld
aantal **
kommaschildluizen

1
5
2
4
6
3

GeenbetrouwbareverschillenvolgensGenstatLineairMethod(GLM)
* F=1,34 ; P=0,29; LSD0,05=22,13 **F=0,94;P=0,48 LSD0,05=5,70
Pereknopkever,Anthonomuspiri en
Appelbloesemkever,Anthonomus pomorum
Zolone(metactievestoffosalone)enSevin50
WP (met actieve stof carbaryl) zijn gangbare
kevermiddelen.Doordepraktijkwordtdewerkingvandezemiddelentegendepereknopkeverendeappelbloesemkever betwijfeld.
In een laboratorium is de werking van deze
middelen getoetst. In praktijkpercelen zijn
dodepereknoppen metpoppenvandepereknopkever enkappertjes met poppenvande
appelbloesemkever verzameld. Uit de poppenzijnkeversgekweekt.Perkeversoortwerden4keversineenpetrischaalopenkelebehandelde bladeren gezet. Zo werden per
middelvierofvijfPetrischalengevuld.
Opverschillendetijdstippennahetopbrengen
ishetaantaldodekeversgeteld.Nadatheteffectvanwateropnulgesteldwas,isdebestrijding van pereknop- en appelbloesemkevers
berekend(tabel114).
Alle getoetste insekticiden zijn werkzaam
tegen de genoemde kevers. Fosalone lijkt
minder effectief te zijn dan deltamethrin en
carbaryl. De twijfel over de werking van de
gangbaremiddelenisongegrond.
Uitdepoppenzijnbehalvekeversookenkele
parasietengekweekt,teweten:
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Scambus pomorum en Pteromalis grandis
parasieten van de pereknopkever en Scambuspomorum parasietvandeappelbloesemkever.
Deugdelijkheidsonderzoek tegen blauwe
bessenluis,Fimbriaphis fimbriata
Eeneffectiefmiddeltegendeblauwebessenluis ontbreekt. Op de fruitteelt-proeftuin te
Horstisdaarom ineenblokkenproef metvier
herhalingen,dewerkingvanenkeleinsekticiden, onder andere de nieuwe middelen van
ShellenBayerbekeken.
Ineenobject ishet nieuwemiddelvanBayer
op het onderste deel van de stengels gesmeerd,omdesystemische werkingtekunnen beoordelen. Het duurde waarschijnlijk
enigetijdvoorhetmiddelindehelestruikaanwezigwas,daaromisbijdatobjecteentrage
aanvangswerkingtezien(tabel115).
VolgensdeGenstatLineairMethode(GLM) 'K
er een betrouwbare interactie tussen objec
entijd F=5,34;P=0,002
Heteffect vandeinsekticidenisberekendui
hetaantalscheutenzonderluisoptweemon
sterdata (tabel 116). Het effect van het ge
smeerde insekticide komt hierdoor iets lage
uit,danhetwerkelijkis.

Tabel114.Bestrijdingspercentage
pereknopkevers

Insekticide

na16uur
Water
Decis
ZoloneFlo
SevinöOWP

0
81
56
100

appelbloesemkevers

na140uur

na24uur
0
100
50
100

0
100
81
100

na144uur
0
100
—
100

-=nietbepaald
Tabel115.Werkingvanmiddelenindetijd.
Insekticide

Gemiddeldaantalscheutenzonderluis,per15bekekenscheuten
8juni

Water
Shell 0.05 %
Bayergesmeerd0.018%

24juni

15juni
0,0
4,3
1,8

Savona-zeep,hetenigemiddeldatdirekttoegepastzoumogenwordenheeftgeenwerking
tegendeblauwe-bessenluis.Denieuwe middelenbiedenwelperspectief.
Feromoonverwarringvanfruitmotenbladrollers
regen fruitmot en bladrollers zijn goedwercende chemische middelen beschikbaar.
Doordatze neveneffecten hebben tegen nauurlijkevijandenentamelijklangzaamafbrecen,zijnmeerspecifiekemethodenenmiddeentegendezehoofdplagenwenselijk.
^etverstorenvandecommunicatietussende
exenvaneenbepaaldsoortplaagiseenzeer
pecifieke methode,waarvan geen nevenefïctenteverwachten zijnzoals bijdegebruielijke chemische bestrijdingsmiddelen. Het
exferomoonvaneensoortbestaat uiteenof
leerstoffen.Alsééncomponentvanhetsexïromoon van een bepaalde soort in hoge

0,3
5,8
6,3

0,3
2,3
9,0

concentraties inde lucht vande boomgaard
wordt gebracht, blijken de mannetjes de
vrouwtje vrijwel niet meer te kunnen vinden
voordeparing.
BASFproduceertdezogenaamdedubbelverdamperRAK3+4.Diebevatintweeflesvormige reservoirtjes achtereenvolgens 250 mg
codlemone(E,E-8,10dodecadienol,hetsexferomoonvandefruitmot)en250mgZ-11-tetradecenylacetaat (component vanhetsexferomoon
van
verscheidene
soorten
bladrollers). Daarmee kunnen in de boomgaarddevolgendesoortenbladrollersworden
verstoord: de vruchtbladroller (Adoxophyes
orana),de leverkleurige bladroller(Pandemis
heparana) en de grote appelbladroller (Archipspodana). InallevierdeproefboomgaardenwerdookdeBASF-verdamperRAK9met
250 mg Z-8-tetradecenylacetaat opgehangen.Diewordtgemaaktterverwarringvande
rodeknopbladroller(Spilonotaocellana).
Samen met het Insituut voor Plantenkundig151

Tabel116.Gemiddeldaantalscheutenzonderluis,op8en15juni.
Insekticide
Water
Savona-zeep
Hostaquick
Bayergesmeerd

Shell
Bayergespoten
Bayergespoten

Gemiddeldaantalscheutenzonderluis,per15bekekenscheuten

0,018%
0,05 %
0,018%
0,035%

0,1
1,6
2.5
4,0
5,0
14,4
14,8

a
ab

bc
cd
d
e
e

Insekticidengevolgddoordezelfdeletterzijnnietbetrouwbaarverschillend(GLM) F=85,06;F
Onderzoek(IPO)werddeproefvoordevijfde
keeruitgevoerdindezelfdepercelenalsvorige
keren. Inelk van de vier proefboomgaarden
(twee met appel,twee met peer) was er een
perceelvan1 hametverwarring(500verdampersvanelktype)eneenperceelvan1 hamet
standaardbehandeling (InsegarenDimilin).In
detweepereboomgaardenwasookeenperceelvan0,5hadatnietwerdbehandeldtegen
fruitmotenbladrollers.Indetweeappelboomgaardenwasdatnietmogelijk.
Devangsten aanmannetjes insexferomoonvallen kunnen gebruikt worden alseen maat
voordewerkingvandemethode.Alsdeverwarring goed werkt, kunnen mannetjes het
kunstvrouwtje van de sexferomoonval niet
ontdekken in de wolk van feromooncomponentenuitdeRAK-verdampers.Ineenverwarringsperceel moeten dus de vangsten in de
sexvallenlagerzijndaninstandaard-enonbehandelde percelen zonder verwarringseffecten. Devangsten aanmannetjesvanfruitmot
enbetrokken bladrollerswareninde verwarringspercelenachtereenvolgensmet 0-90%
enmet47-100%gereduceerdt.o.v.destandaardpercelen.Tussendereductiespersoort
bladroller waren dus grote verschillen. In de
tweepereboomgaardenwasdereductieinde
verwarringspercelen t.o.v. onbehandeld respectievelijk0en90%voordefruitmoten64
en100%voordebladroliersoorten.
Deschadedoorfruitmotenbladrollerssamen
wasindeverwarringspercelen lagerdaninde
standaardpercelen. Inaldepercelenmetve152

warring en standaard was de totale schade
door de betrokken soorten onder de alsacceptabelgeachtegrensvan1%bijdeoogst.

ProjectPWF94:Geïntegreerde
bestrijdingvanplagenopappel
J.WoetsenM.M.Giezen
Schadedrempels van bladrollers enfruitmot
Langwasdevruchtbladroller de dominerer
de, schadelijke soort inappelenpeer. Sind
enkelejarenlijkeneenaantalanderesoorteni
aantaloptekomen.Datideeberust uiteraar
vooreendeelophetgemakkelijkersignalere
vandiesoortendanvroeger,enweldoorferc
moonvallen.Inwelkematedatookgeldtqu
schadeistwijfelachtig.Deviersoortenvruch
bladroller
(Adoxophyes orana), leverkleurige bladrolli
(Pandemis heparana), grote appelbladrolli
(Archipspodana)enrodeknopbladroller(Sp
lonota ocellana)geven hetzelfde type vraa
schade aan de vruchten van appel enpe«
Daardoor zijnzijvoor detelerseigenlijk ma
éénprobleem.Voordetelerszouhetpraktisc
zijn als bepaalde percentages vruchtschac
gekoppeldkunnenwordenaanbepaaldeaa
tallenmottenindesexferomoonvallen(sch
dedrempel).Hetisbelangrijkomdeverseht
vingeninhetbladrollercomplextekennent<
behoevevaneeneventueelaangepastead'
seringquatijdstipvandenugangbarebladr<

lermiddelen.Ookmeergegevensoverhettoenemendeoptredenvandefruitmot,Cydiapomonella,zoudenvoordetelerswelkomzijn.
Insamenwerking met IPO,ROCenDLVwerden gegevens verzameld in 12 percelen Jonagoldvanongeveervijfjaar.Daarwerdende
aantallen rupsen van de genoemde bladrolersgeteldindebloemtrossen,demotteninde
feromoonvallen en het aantal beschadigde
vruchten bij de oogst. In de zomer werden
aanvullendetellingengedaanaandeaantallen
rupsenvandevruchtbladrollerzomergeneratieenaandeinboringendoorfruitmotrupsen.
Indeherfstwerdenbladerenverzameldomde
aantalleninwinterrustgaanderupsjesvastte
stellen.
Dealgemenetendensomtespuitentegenplagenwaslaag:gemiddeldwasermaar1,1 bespuiting.Erwaseenheelgrotespreiding:zes
percelenmetgeenbespuitingtegenplagenen
één perceel met vijf bespuitingen. Inviervan

de percelen werd Insegar toegepast, gericht
tegen de vruchtbladroller. Dimilin werd eenmaalgespoten (voorjaarsuil).
Deaantallenrupsenindeverzameldebloemtrossen waren laag, inveel percelen nul.We
vondenalleenrupsenvanvruchtbladroller(vijf
percelen),leverkleurigebladroller(vierpercelen) en rode knopbladroller (twee percelen).
Gemiddeldvondenwe5,4rupsenperperceel,
verdeeldoverdedriegenoemdesoorten.
Inde aantallen gevangen motjes vandeverschillende soorten was een grote variatie.
Daaromzijnmethetgemiddeldeookhetminimum en maximum van het gevangen aantal
persoortgegeven.Ookbijhetaantalbeschadigde vruchten traden grote aantalsverschillennaarvoren.Alsoverzicht isonderstaande
tabelgemaaktvandetotalevangstenoverhet
hele seizoen per soort en de schade bij de
oogst(voorbladrollerssnoep-engrovevreterijsamen)vastgesteld.

Tabel117.Vangstenaanmottenvanbladrollersenfruitmot intwee feromoonvallen perproefveld(gemiddeld,laagsteen hoogste)endevruchtschadeper2000stuksenals
percentagebijdeoogst.
Vangsten

Vruchtbladroller
.everkleurigebladroller
Groteappelbladroller
3odeknopbladroller
ruitmot

Schade

gem.

min.

max.

52
26
183
118
68

0
3
34
23
2

130
61
523
286
233

ijhetvergelijkenvandezespercelenmetongeveergelijkevangstenvan vruchtbladrollernotten(37-87)bleekdeschadeslechtstevaiëren van 0 - 8 vruchten per 2000. Of in
diezelfdepercelenhogeof lageaantallenaan
notten van grote appelbladroller en rode
nopbladroller werden gevangen, had geen
ïffect op het aantal beschadigde vruchten.
ok in percelen met grotere vangsten van
Tuchtbladrollermottenwasdetotale schade
loor bladrollerrupsen nietgroter. Indrie per:elen was de bladrollerschade duidelijk op

)
)
)
)

aant.

%

11,4

0,58

0,4

0,02

een hoger niveau (gem. 30,6 vruchten per
2000),maar de gevangen aantallen motten
vandeverschillendesoortenwarenniethoger
danindeanderepercelen.
Ookbijdefruitmotwasgeenduidelijkverband
tussen de aantallen gevangen motten en de
aantallen beschadigde (wormstekige) vruchten.
Kokermotten op appel
Kokermottesoorten (Coleophora-soorten)
zijnindeliteratuur bekendalsplaagopappel
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bij een eenvoudig spuitregime. De rupsjes
levenééntottweejaareererwordtverpopten
eenvlindertjetevoorschijnkomtuithetkokertje.Inhetvoorjaarvoorafgaandeaan hunverpoppingkunnenvruchtenvanappelaangevreten worden. De typische schade aan de
appelsbestaatuiteenrondgat(1-2mm
doorsnede).Deschadeaanhetbladsteltniets
voor: de rupsjes nemen een flinter blad en
plooien die rond hunlijf en met hunvrijzijnde
kopvretenzeinhetbladeencirkel bladmoes
wegzoveralshunkopkanreiken.Alszeeen
nieuw plekje zoeken blijft het ronde mijntje
achter meteengat aandeonderkantvanhet
blad. Enkele soorten zijn algemeen voorkomendopelzen,o.a.insingelsrondboomgaarden.Ookeenpaarsoortenparasietenvandie
kokermottenzijnbekend.
In1993werdentweegevallenbekendvankokermotteschadeopappelinNederland.Inhet
gevalte Nieuw-Vossemeer konmet collegae
van Dienst Landbouw Voorlichting (DLV) en
Plantenziektenkundige Dienst (PD) enige informatie worden verzameld. De typische
schadevankleine,scherpafgewerktegaatjes
(1-2 mm doorsnede) waswel waarte nemen
toen het geval ons bekend werd (eindejuni).
Meer voorkomende schade aan de appels
wastoeneenaantalbobbelsperuitgegroeide
vrucht (doorsnede 1-2cm),zoalsdieookbekend zijn na lichte vraatschade aan de schil
door anderesoorten kleinerupsen.Op 19juli
warenerveelrechteenenkelepistoolvormige
kokertjesaandeonderkantvandebladerente
vinden.Inaugustusvondenwedoorschijnende plekjes in het blad (zonder bladmoes) die
geen ingangsopening vertoonden. Op die
doorschijnende plekken zaten kokertjes gehechtaandebladbovenkant.Zulke kokertjes
warenooktevindenopbladstelen.
Uit kokertjes met rupsjes, die werden verzameldopappelindebetrokkenboomgaardop
19juli,werdenadultengekweekt. Zewerden
gedetermineerddoorH.vanderWolfalsCo/eophora spinella en C.serratella (syn.fuscedinella).Deeersteisgewoonopappel.Detweede is algemeen op katjesdragers als els en
berk,maarookbekendvanappel.
Tijdens de oogst werden alle appels geteld
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(800)van12bomeninhetperceel.Hetaantal
beschadigde appels door kokermottterupsjeslagop4,5%.
De kansen voor hunschadelijk optreden liggen waarschijnlijk in het sterk gereduceerde
spuitregimetegenplagenindezomer(vluchtperiode).Debetrokkentelerspootsedertdrie
jaar geen breedwerkende middelen alsUndeen en organische fosforverbindingen meer
voor en nade bloei.Deperiode kort voor de
bloeiisbekendalsdebesteomtespuitenter
voorkoming van de schade aan de jonge
vruchten.
Bevuilingvanappels door oorwormen
De gewone oorworm, Forficula auricularia,
staat tegenwoordig bekend als een nuttige
soort inde boomgaard,maar hijkanookoptreden als bevuiler van vruchten. Bevuiling
treedt vooral op bij appel- en pererassen
waarvan de vruchten in trossen hangen en
leidt regelmatig tot declassificering van de
verhandeldepartijenfruit.
Op vier plaatsen werd een proef gedaan orr
hetverbandtevindentussen hetaantalaanwezigeoorwormen,hetaantalbevuildevruchtenenhetaantalalternatieveschuilplaatsenir
eenvruchtboom. Medio augustus werden 0
100en200oorwormenaangebracht ineerde
leeggevangenbomen.Perboomwerdenooi
0 of vier plastic zakjes met houtwol aange
brachtalsalternatieveschuilplaats.Opdevie
verschillende plaatsen ging het om vier jaa
oude bomen van 'CPRO 78039-27' (twe<
plaatsen in proef geïntegreerde fruitproduc
tie), 10 jaar oude 'Elstar'en 15 jaar oud
'Conférence.Alleendevruchtendiemettwe
ofmeerbijelkaarhingen,werdenbekekeno
dematevanbevuildzijn:niet,matigenergbe
vuild. Matig bevuild betekende dat op d
vrucht meest oude, ingedroogde uitwerpse
lenzaten;ergbevuildbetrofveelverse,voer
tigefaeces,die veelal desteelholte grooter
deelsopvulden.Voordebewerkingwerder
bevuild gelijkgesteld met viermaal matigb«
vuild.
Deresultatenvande proevenwarenergve
schillend,metnamehetniveauvandeaants
len bevuilde vruchten op de verschillenc

plaatsen.Alleendetweeproevenophetnieuweras'CPRO78039-27leverdenbewerkbare
gegevensalszewerdensamengenomen:zeer
betrouwbaarisdematevanbevuilingrechtlijnigevenredig met hetaantalaanwezige oorwormen. Het omgerekende aantal vruchten
met matige bevuiling =0,2152x (aantal oorwormenindeboom)+102,41.Vandeaangebrachte vier plastic zakjes met houtwol kon
geeninvloedwordenvastgesteldophetaantalbevuildevruchten.
Pissebedden alsbeschadiger vanappel
Opeenaantal plaatsenwerd inde herfst van
1993vastgestelddatslakkenenpissebedden
tijdensdepluk indebomentevindenwaren.
Normaliter zijnzeop de grond of in lagebegroeiing. Het lagvoordehandomte denken
aaneenwegvluchtenvandekletsnattegrond.
Bij pissebedden in vruchttrossen konden
gateninhetvruchtvleesnabijdesteelworden
gevonden en verse uitwerpselen rond de
steelholte.Indeherfstvan1992wasditalopgemerkt op de Proeftuin te Numansdorp, zij
hetdattoenvooralpissebeddenwerdenaangetroffen in de wijde neusholte van Schone
/an Boskoop met de begeleidende gevreten
Dutjesinhetvruchtvlees.
n een proefje werdenzesgavevruchten van
SchonevanBoskoopmetgeenof25stuksvan

de oprolpissebed Armadillidium vulgare gebrachtineenplasticzak.Dezakkenwerdgeplaatst bij de buitentemperatuur van sept.okt. 1993 (insektarium). In zes zakken met
pissebedden waren na één week zes gaten
per36appelsgevreten,nadriewekenwaren
ernegengatenop36appels;indedriezakken
zonderpissebeddenblevendeappelsgaaf.
Nevenwerkingvanfungiciden op appelroofmijt, Typhlodromuspyri
Vanverschillendepesticidenisbekenddatze
een negatieve invloed hebben op de appelroofmijtpopulatie.In1992isvanenkeleinsekticiden onderzocht wat de verschillen zijn in
schadelijkheidvoorroofmijten.Nuin1993zijn
enkelefungicidenbekeken.
Fruittelers die werken volgens de richtlijnen
vandemilieubewusteteelt(MBT)kunnenergosterolbiosyntheseremmers(EBR.s)enCaptaninzettenvoordeschurftbestrijdingzonder
problemenmetmijtentekrijgen.Sindsditjaar
bestaatechterookdemogelijkheidombinnen
MBT te kiezen voor fungiciden die de schilkwaliteit en/of de bladstand verbeteren. Die
fungicidenzijnnietvolledigveiligvoorderoofmijten. Op het PFWzijnzeop schadelijkheid
voorroofmijtenbekeken.Dekeuzediedeteler
maakt zou gebaseerd kunnen worden op
eventueeltevindenverschillen.
Nadebloeizijnzevenobjecteninvijfherhalin-

Tabel118.Gemiddeld aantal T.pyri per 100 bladeren en percentage doding ten opzichte van
water, navierbespuitingen.
Fungicide

T.pyri
Aantallevende

3

allinalM
Eupareen
3
olyramCombiM
vlaneb-80
3M-55
Daptanosan83%
water
:

62
92
103
110
110
139
152

a
ab
abc
abc
abc
bc
c

ungicidengevolgddoordezelfdeletterzijnnietbetrouwbaarverschillend(GLM) F=
),001;LSD0,05=36,20

%doding

59%
39%
32%
28%
27%
8%
0%
5,78; P<
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gen(blokkenproef),omdeacht dagen intotaalvierkeergespoten.Eénweeknadeeerste, tweede en vierde bespuiting zijn bladmonsters genomen, waarvan in het
laboratoriumdeaantallenmijtenzijngeteld.
Inde hele proef zijngeenfruitspintmijtenen
slechtseenverwaarloosbaar kleinaantalappelroestmijtengevonden.Naéénennatwee
bespuitingenwarenernoggeenbetrouwbareverschillenindeaantallenappelroofmijten.
Navier bespuitingen warendieerwel (tabel
118). Om het effect op roofmijten van deze
fungiciden enigszins te kunnen vergelijken
metandere,eerderbekekenpesticidenishet
percentage gedode roofmijten berekend
(tabel118).
Viertoepassingenvandemeestefungiciden
netnadebloeigevengeenbetrouwbaarlager
aantal roofmijten danvier bespuitingen met

water.Dezekunnendusopdittijdstiptoegepastwordenzonderrisicovoordebiologische
bestrijdingvanappelroestmijtenenfruitspintmijten.
Nevenwerking van insekticiden op appelroofmijt, Typhlodromuspyri
Op het PFW zijn injuni op Jonagold enkele
nieuweinsekticideninvierherhalingengespotenomdenevenwerkingoproofmijtenvastte
stellen.
Het middel van Bayer heeft een nieuw werkingsmechanisme, maarhetgrijptnetalshel
luizenmiddel van Shell in op de werking van
hetzenuwstelsel.
Na10dagenzijn25langlotbladeren bemonsterd.Fruitspint-enappelroest- mijtenwarer
niet aanwezig. Appelroofmijten waren we
aanwezig(tabel119).

Tabel119.GemiddeldaantalT.pyriper100bladeren.
Insekticide

Aantal T.pyt

29,6
39,8
43,3
34,8
34,8

Water
Bayer 0,018%
Bayer 0,035%
Savona-zeep
Shell 0,05 %
Insekticidengevolgddoordezelfdeletterzijnnietbetrouwbaarverschillend(GLM) F=2,06 ;!
=0,15 ; LSD0,05=13,05
Afgezienvanhetfeitdatdeverschillennietbetrouwbaarzijn,zijnzezokleindatzepraktisch
nietvanbetekeniszijn.Allegetoetsteinsekticiden kunnen ingezet worden zonder dat de
biologische mijtenbestrijding problemen op
zalleveren.
Ditonderdeel werd mede mogelijk gemaakt
door Euroira.

Project 125:Biologie enbestrijding roseappelluisDysaphisplantaginea
C.M.E.DeGendt
Ontwikkeling inhet voorjaar
Deroseappelluisoverwintert alseiopappel.
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De kleine zwart glimmende wintereieren lig
geninsmallespletenvandebastindebroe
van de boom. Ondervonden werd dat de e
erenvanderoseappelluisquauiterlijkniett
onderscheiden zijnvandeeierenvanander
luizensoorten,maaraandelocatiewaardee
eren liggen isminof meertevoorspellenor
welke luizensoort hetgaat. Deeierenvan d
groeneappeltakluisAphispomi liggenvoor;
opdelangloten,terwijldeeierenvanderos
appelluis,de bloedvlekkenluis D.devectae
deappelgrasluisRhopalosiphuminsertumo
destam,ouderetakkenensporenliggen.
Inhetvoorjaarkomenuitdewintereierenjonc
larventevoorschijn(figuur18).Hettijdstipvs
ontluikenisafhankelijkvandetemperatuur
het voorjaar. Het waarnemen van de eers
stammoeders van de rose appelluis inh<
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voorjaar blijkt in praktijk moeilijk te zijn. De
dichtheid is laag, maar eenmaal aanwezig
gaatdeontwikkeling razendsnel en krult het
blad, waardoor de bestrijding moeilijker
wordt.Omhetwaarnementevergemakkelijken zou men nauwkeuriger moeten weten
wanneer deeerstevolwassen stammoeders
teverwachtenzijn.
In 1993werd ereen literatuuronderzoek uitgevoerdnaarwaterbekendwasoverdeontwikkelingvanderoseappelluisinhetvoorjaar.
Deontwikkelingsdrempel is4,5_C. Dit isde
minimumtemperatuurdiedeluisnodig heeft
omzichverderteontwikkelen.Instrekendie
klimatologischtevergelijken zijn met Nederlandduurtdelarvenfase(vanuitkomeneitot
volwassen stammoeder) ongeveer vier
weken(afhankelijkvandetemperatuur)enzijn
alleeierenuitgekomen,wanneerdeeersteluizenvolwassen(stammoeder)zijn.Dezegegevenszijnin1993alvooreengedeeltegetoest
voor de Nederlandse situatie. In1994 wordt
ditonderzoekvoortgezet.
Aandehandvandezegegevenszaldanwaarschijnlijktevoorspellenzijnwanneerdeeerste
stammoeders vande roseappelluis volwassenzijnenzeindeboomgaardtevindenzijn.
Schade door rose appelluis
Debekendsteschadeveroorzaakt door rose
appelluiszijndegekruldebladerenendemisvormdevruchten.Nawaarnemingen in1993
zijnechterookminder bekendeschadebeeldenaanhetlichtgekomen.
Luisappelskunnenvoorkomeninverschillendegrootte. De kleinste luisappeltjes hangen
meestalindebroekvandeboom,waarinhet
voorjaar deaantasting begint. Derijpingvan
de sterk misvormde, gebobbelde vruchtjes
loopt meestalenkelewekenvoor op denormalevruchtenenzevallennietafmetdejunirui.Deheleclusterblijftaandeboomhangen,
waardoor deschadeergeroogt daneigenlijk
hetgevalis.Opeenplaatswaar bijvoorbeeld
eenclustermetzesluisappelshangt,zouden
namelijk normaalgesproken slechts een of
hooguit twee vruchten kunnen groeien. Uit
waarnemingenisgeblekendateenmaalaangetastevruchtenvrijwelnietmeergroeien.De
groteluisappelshebbenhunbobbeliguiterlijk
waarschijnlijk verkregen,doordat later in het
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seizoen nog rose appeluis op de boom aanwezig was die alsnog misvormingen veroorzaaktenbijgaveappels.
Bomen met een ernstige luizenaantasting
hebben een slechte bladstand. De nieuwgevormde scheuten zien er gekronkeld uit, het
bladvergeelt en krult overdwars naar binnen
in,debladerenverouderensnel,wordenbruin
envallenvoortijdigaf.Hetopvallendewasdal
detop van de scheut bleef groeien enjonge
bladerenvormen.Blijkbaarheeftdevoortijdigeontbladeringaandebasisvandescheuter
hetaanwezigblijvenvanluizenopdetopvar
descheuteen'sink'werkingmetalsgevolgda
descheutblijftgroeienenjongebladerenblijf
vormen. Scheuten die tot laat in de zome
warenaangetast,slotenlaterafdanscheuter
dienietdoor luizenwarenaangetast. Boven
dien werd waargenomen dat knoppen, be
doeld voor het volgende jaar, voortijdig (au
gustus!) uitliepen. Dit kan consequentie!
hebbenvoordeschurftbestrijding.
Verondersteldwordtdatlaatafsluitendeeind
knoppen en voortijdig uitlopende knoppei
bovendieneennadeligeinvloedopdebloem
knopvorming van het volgendejaar hebber
Declustersmetkleineluisappeltjesdiedehel
zomer aan de boom blijven hangen, kunne
ook een negatieve werking hebben op d
bloemknopaanleg voor het volgende jaar e
op deze wijze als het ware een plaatselij
beurtjaareffect veroorzaken. Deomvangva
dezedoorderoseappelluisveroorzaakteind
recteschadeisechtermoeilijkvasttestellen
OpJonagoldenGloster meteenernstigelu
zenaantasting zijn in augustus 1993 op ve
schillende plaatsen vruchten gevonden mi
rode, rondevlekjes op deschil.Dezevlekj«
vervaagdennaarmatedevruchtroodkleuroJ
Vandegroeneappeltakluisisbekenddatde:
door het aanprikken van de vrucht dit soc
vlekjeskanveroorzaken.Ofderoseappellu
ditookkanveroorzaken,isnognietbekend.
Alarmferomoon
Wanneer ineenrose-appelluiskolonieenke
luizenaangepriktwerdenmeteenpréparée
naaldverschenen erop desifonen vande;
aangeprikteluizendruppeltjes.Enkeleseco
den later konwaargenomen worden dat ei
deelvandeandereluizenuitdekolonieritn

sehe bewegingen vertoonde. Ongeveer elke
vijf seconden schudden deze luizen allemaal
tegelijkevenmethunachterlijfwaarnazeweer
stilzaten.Dezereactiewijsteropdatersprake
moetzijnvancomponenten indesifoondruppelsdie eenalarmreactie veroorzaken bij de
luizen. Uit analysesvande sifoondruppels is
gebleken dat deze (E)-ß-farneseen bevatten,
een component die bij andere luizensoorten
alarmreactieskanveroorzaken.
Uit proeven met een synthetisch alarmferonoon (E)-ß-farneseen konden echter geen
verschillenwaargenomenwordentussenbeïandeldeenonbehandeldeobjecten.Hierzijn
verschillendeverklaringenvoordenkbaar:
door de behandelingsmethode opzichkan
al een stress-situatie ontstaan, m.a.w. er
heerstaleenalarmtoestandindekolonie;
er is mogelijk een combinatie vanverschillendestoffen nodigomeenalarmreactie op
tewekken;
hetalarmferomoonwordtgesynthetiseerdin
een twintigtal stappen waarbij mogelijk ver
ontreinigingopkantredendiestorendwerkt
opdereactie;
mogelijk is het alarmferomoon in het water
bij hetverdunnen) gepolymeriseerd,waardoor de dosering lager was dan aangenomenwerd.
ieuwe middelen
rzijn in1993enkelenieuwemiddelentegen
Dse appelluis getoetst die een specifieke,
leerofminderesystemischewerkinghebben
ïgenbladluizen.Deroseappelluis bleekgeoelig te zijn voor de getoeste middelen,
ader onderzoek naar dejuiste dosering en
ilieuvriendelijker toepassingsmethoden is
odig.
ligratienaar weegbree
dezomerontstaaneropeengegeven molentzwartegevleugeldeluizenindekolonie,
ezeluizenmigrerennaarweegbree.In1993
erden24meialdeeerstegevleugelde bladizenwaargenomen.Totdeeersteweekvan
gustuswerdennoggevleugelde bladluizen
avondeninkoloniesvanroseappelluis.
anneer gevleugelde bladluizen afkomstig
n appelineenkooiopgeslotenwordenmet
ote weegbree, gaan de bladluizen deze

plant bevolken en krijgen er ook nakomelingen. Wanneer echter de keuze mogelijkheid
gebodenwordttussensmalleengroteweegbreeligtdevoorkeurbijdesmalleweegbree.

Project PFW 100:Geïntegreerde
fruitteelt
A.M.E.Schenk, C.Dekker, H. Veijer
Doelen aanpak
Bedrijfssystemenonderzoek
Doelvan het project Geïntegreerde Fruitteelt
isdeontwikkelingvaneenrendabeleteeltvan
appelmeteenzokleinmogelijkebelastingvan
mensenmilieu.
Deproef ligt optwee locaties ni.de proeftuinen Numansdorp (Nu)enZeewolde (Ze).Op
iedere locatie ligt een vergelijking van drie
teeltsystemen (=objecten): object 1(= gangbaar),object 2(=geïntegreerd)enobject 3(=
minimalechemischeinzet).
In het voorjaar van '90 werden er per object
acht appelrassen inenkelerij(3x 1,25m)geplant, ieder ras intweetot vier rijen. Deacht
rassenbestaanuitzesgangbarerassennl.Elstar,Jonagold'Jonica'.AIkmene,Cox'sOrange Pippin 'QueenCox', Discovery, RodeBoskoop'SchmitzHübsch'entweeschurftresistente rassen van het CPRO-DLO (78039-18,
78039-27).lederobjectis0,5hagroot.
De rassen werden geplant in een bepaalde
volgorde namelijk naar afnemende gevoeligheidvoorschurft.
Inobject 1werden alle middelen entechniekengebruiktdieookineengangbaar praktijkbedrijfgebruiktworden.Erwerdopditperceel
dus nietverder gegaan dan het uitzetten van
roofmijtenenhettoepassenvanenigszinsselectieve middelen (dat wil zeggen: selectief
voorcarbamaat-resistenteroofmijten)middelen. Er werd geleide bestrijding van ziekten
toegepast.
Inobject2werdindienmogelijkeenverlaagde
concentratie van de gewasbeschermingsmiddelengebruikt. Ookwerdenergeen middelen gebruikt die in grondwaterbeschermingsgebiedenverbodenzijn.
Onkruidbeheersing werduitgevoerd doorzo159

veelmogelijkstrijkeninplaatsvanspuiten.
Bijde keuzevan insectenbestrijding isgekeken naar middelen die meerdan alleen maar
roofmijtensparen.Erwerdgeleidebestrijding
vanziektentoegepast.
Inobject3werdgetrachtomslechtseenminimum aan chemische gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken door zete vervangen
door biologische of mechanische middelen.
Erwerdgeleidebestrijdingvanziektentoegepastmetverlaagdefungicidendoseringen.
Resultaten
Insektenenmijten
Rooim\it(Typhlodromuspyri),roestm\\t(Aculus

schlechtendali),spintmijt(Panonychusulmi)
Een biologisch evenwicht heeft zich in 1992
ingesteldmetalskenmerk:
geenspint
weinigroestmijten
weinigroofmijten
Rozeappelluis(Dysaphisplantaginea)
In Numansdorp en Zeewolde werd rozeappelluisgevondenmaarnietechtalsprobleem
ervaren.InObject 1 en2werdbehandeldmei
respectievelijktweekeer30entweekeer20(
Pirimor. Object 3 werd één keer behandele
met20g.
Injunikondennogsteedsrozeappelluizenge
vondenworden (tabel 120),devruchtschad«
bijdeoogstwerdeveneensgeteld.

Tabel120.Aantastingvanrozeappelluisinjunienschadebijdeoogstin1993.
Aantastinginjuniin%
Nu
Ze
Object1
Object2
Object3

10
2
3

12
10
4

Bladrollers(Tortricidae)
Tegen fruitmot (Frm) werd niet gespoten. In
Numansdorp werd de drempel voor bladrollers(2%)bereikt:daarwerdInsegargespoten,
in Zeewolde werd niet gespoten in object 1
tegenbladroller(Blr).(Tabel126)
Het aantal verdampers werd inobject 2en3
van 500 (in 1991)teruggebracht naar 300 (in
1992)omdat deschadein1991erglaagwas
(0,1tot 0,6 %schade).Indeelonderzoek isin
1992 gebleken dat 300 verdampers een te
laagaantalis.Insommigegevallenwasdebestrijdingdannietvoldoende.
Sinds1992worden500verdampersperhectaregebruikt.In1993werdvoordeeerstekeer
verwarring van de knopbladrollers gebruikt
hetgeengoedlijkttewerken(geenvangstenin
devallen).
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Schadebijdeoogstin'
Nu
Ze
0,5
0,6
2,5

0,0
0,0
0,5

Voorjaarsrups (Orthosiasp., Erannisdefalk
na,Operophterabrumata)
Voorjaarsuilen overschredendebestrijding;
drempelvantweerupsenper100bloemklui
tersindeafbloeiinZeewolde.Daarwerdee
bespuiting uitgevoerd met Dimilin inobject
en2.Deschadebleefaandehogekantinal
objectennamelijktussen0,4en3,0%schad
(Tabel122)
Groeneappelwants(Lyguspabulinus)
Groene appelwants werd gevonden en be
treden inNumansdorp met Undeen inobj«
1,inZeewoldemetUndeeninobject 1 enm
Nexioninobject2.
SchadeinNumansdorpwasmaximaal0,41
inZeewolde 1,2%.
(Tabel123)

Tabel121.Behandelingsmethodeenschadevanbladrollersin1993
Behandeling
Ze

Object1
Object2
Object3

Schadein % oogsl t
Nu

Insegar
ferom.
ferom.

ferom.
ferom.

Ze

Nu

Blr Frm

Blr Frm

0,2 0,0
0,2 0,0
0,6 0,0

0,3 0,3
0,1 0,0
0,1 0,0

Tabel122. Behandelingsmethodeenschadevanvoorjaarsrupsen in1993.

Dbject1:
3bject2:

Behandeling

Schadein%oogst

Ze

Ze

Nu

0,2
0,3

1,0
1,1

Nu

Dimilin
Dimilin

"abel123:Behandelingsmethodeenschadevangroeneappelwantsenin1993.

)bject1:
)bject2:
)bject3:

Behandeling

Schadein%oogst

Ze

Nu

Ze

Nu

Undeen
Nexion

Undeen

0,3
0,6
1,2

0,4
0,3
0,1

»orworm(Forficulaauricularia)
ij de controle van de oorwormzakken blijkt
atdeoorwormen heterogeen inhet perceel
srdeeldzitten.Insommigebomenzijner100
vinden, inde buurbomen slechts enkelen,
itisteverklarendoordeslechte horizontale
îrspreidingvanoorwormen.In1993 bereikn oorwormen hun populatiepiek injuni-juli.
figuur 19wordt hetpopulatieverloopweersgevenvandeoorwormen indeacht proefssengedurende de loopvandeproef.Operkelijkhierinisdehogepiekvoorjuni1992

inZeewolde.Dezeisteverklarendooreenvrij
hogeluizenpopulatie,dieechter nietzo hoog
was dat er moest ingegrepen worden. Oorwormenzijngoedtevindenindebuurtvanhun
voedsel hetgeenverklaart waarom er hierzo
massaaloorwormengevondenwerden.
Het valt op dat de rassen bij een oud windscherm(inNumansdorp:CPRO-78039-18en
CPRO-78039-27) de hoogste aantallen oorwormen bezitten: de oorwormen zijn waarschijnlijkvanhieruitgemigreerdinhetperceel.
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OORWORMPOPULATIE

OORWORMPOPULATIE:

Numansdorp

Zeewolde

07/91 08/91 09/91 05/92 06/92 07/92 05/93 06/93 07/93 08/93
Tijd
Boskoop

Discover

CPRO-27

CPRO-18

Boskoop

Discover

Jonagold

Elstar

Cox's

Alkmene

Jonagold

Elslar

Figuur19. Oorwormpopulatieverloop inNumansdorpenZeewoldein object3vanaf 1991tot1993
Gaasvliegen(Chrysopacarnea)
Inobject3werdengaasvliegkastenopgehangen. De bedoeling hiervan isom deboomgaardzo interichten dat nuttige insekten en
mijtenzichergaanvestigen.Gaasvliegkasten
moeten een overwinteringsmogelijkheid bieden voor gaasvliegen. Oorspronkelijk waren
dekastengevuldmetstroenderesultatenvielentegen:erwerdenweiniggaasvliegeningevonden. Een eerste oriënterende proef doet
vermoeden dat stro niet degeschikte vulling
was. Andere vulsels alskartonsnippers en
houtwol gaven betere resultaten in1992. In
1993 waren alle resultaten teleurstellend.
Gaasvliegkasten lijken niet aan hundoelstellingtevoldoen.
Ziektebestrijding
Schurft (Venturia inaequalis) en meeldauw

(Podosphaeraleucotricha)
De schurftaantasting was in1993 lager dar
vorige jaren. Erkon echter nog net nietbe
spaard worden via de geleide schurftbestrij
ding omdat de drempels overschreden wer
den.Voorschurftwerdeenpreventiefschem
metCaptangebruiktincombinatiemetenkel'
bespuitingen van Dorado, wanneer zicheei
zware infectie voordeed. Tegen meeldauv
werdinobject1 en2metPallitopgespoteni
dienalleencaptantegenschurftwerdingeze
Inobject3werdendemeeldauwpluimenwee
geknipt. HetrasJonagold hadde meest
schurftaantasting.Depercentagesaangetas
tescheuteninaugustuswarenvrijhoog, maé
omdat debeginaantasting nieterghoogwa
vieldevruchtschadeergmee(tabel124).

Tabel124.Schurftaantastingoplanglotinaugustus1993enop vruchtenbijdeoogst1993voc
Jonagold.
Aantastinglanglotaugustusin%

Object1
Object2
Object3
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Vruchtaantastingbijoogstin'

Nu

Ze

Nu

Ze

16
12
14

64
71
67

1,1
0,9
0,7

2,8
2,1
2,0

Ditjaarwarenergroteverschilleninaantasting
door schürft tussen de verschillende rassen
(tabel131).DegegevensvoorRodeBoskoop
inZeewoldeontbreken,omdaterdoor nachtvorstgeenoogstwas.

OpdetweeCPRO-selectiesdieresistentzijn
voorschurftenweinigvatbaarvoormeeldauw
zijn geen bespuitingen uitgevoerd. Hierop is
geenschurftwaargenomen.

Tabel125.Verschillen inaantastingvanderassendoorschurft. Aantasting in%schurft opde
vruchtenbijdeoogstvan1993.
Object1

Elstar
Jonagold
Alkmene
Cox'sO.P.
Discovery
RodeBoskoop
CPRO78039-18
CPRO78039-27

Object2

Object3

Nu

Ze

Nu

Ze

Nu

Ze

0,7
1,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0

3,1
2,8
0,9
1,2
0,2
0,0
0,0

0,5
0,9
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0

3,0
2,1
0,9
0,9
0,4
0,0
0,0

0,4
0,7
0,0
0,1
0,1
0,3
0,0
0,0

3,8
2,0
2,2
1,3
0,4

Kanker(Nectriagalligena)
Tegenkankerwerdeninobject 1 en2captanbespuitingen uitgevoerd. Inobject 3 werden

0,0
0,0

dekankerwondenalleenweggesneden.Inde
winter werd de schade vastgesteld. (Tabel
126)

Tabel126.Behandelingsmethodeenschadevankankerin1993.
Bespuitingentegenkanker

Dbject1:2x187,5gcaptan
Dbject2:2x125gcaptan
Dbject3:-

)nkruidbestrijding
>bject1:
rwerdgewerktmetDiuron,Roundup,MCPA
namitrol. Dezecombinatiewerktevoldoene.
)bject2:
r werd gewerkt metdeonkruidstrijker of de
ogedrukspuit.Strijkenwerkt behoorlijk.

Aantaluitgesnedenkankerplekkeninwinter'93:
Nu

Ze

23
16
53

22
18
58

(per

object)

Maximaal 3 liter Roundup, 1 liter MCPA (of
MCPP)en2liter amitrol werden per hectare
boomgaard gebruikt.Op diewijzewerden de
problemen met veldkers (Cardamine hirsute)
en wilgeroosje (Epilobium hirsutum) grotendeelsverholpen.Veldkers is namelijk nietgevoelig voor Roundup en wilgeroosje wordt
slecht geraakt met destrijktechniek. Destrij163

kerheeftvoorlopig noghetbezwaardat men
tetraagmoetrijdennl.2kmperuur,terwijlde
hogedrukspuit snellerkan.
Object3:
Hierwerdmaximaaleen1/2 literRoundupper
hectare boomgaard gebruikt. Hieraan werd
ureumofammoniumsulfaattoegevoegdvoor
een beterewerking. InZeewolde betekende
ditdatdesmallestrook(30-40cm)waaropde
bomen staan,vrijgehouden kon worden, de
restvandeboomstrookwerdgemaaid.InNu-

mansdorpgebruiktemeneenhalveIiterRoundup om de randenvan hetgronddoek en de
plekkenbijdeboomonkruidvrijtehouden.
Bestrijdingsmiddelengebruik
Het bestrijdingsmiddelengebruik bestaat uit
minstens80%fungiciden,waarvanhetgrootstedeelnaardeschurftbestrijding isgegaan.
Deschurftbestrijding wasvoordedrieobjectendezelfde waardoor deverschillen in middelengebruikookgeringzijn.(Tabel127)

Tabel127.Gebruikvanbestrijdingsmiddelen (inkgwerkzamestof/ha) inNumansdorpenZeewolde
Object1

Object2

Object

19,9
0,2

Numansdorp
fungiciden
Captan
Dorado
Pallitop
Totaalfungiciden

24,2
0,2
1,0
25,4

24,6
0,2
1,7
26,5

20,1

insekticiden
Pirimor
Undeen
Insegar
Totaalinsekticiden

0,3
0,5
0,1
0,9

0,1

0,1

0,1

0,1

herbiciden
Roundup
MCPA
Diuron
Totaalherbiciden

0,7
0,3
0,9
1,9

1,3
0,5

0,1

1,8

0,1

Totaal gewasbescherming

28,6

28,4

20,

Zeewolde
fungiciden
Captan
Dorado
Pallitop
Totaalfungiciden

24,2
0,4
0,8
25,4

23,4
0,4
0,6
24,4

23,4
0,4

insekticiden
Pirimor
Dimilin
Undeen

0,4
0,3
0,5

0,3
0,3

0,1
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23,8

Nexion
Totaalinsekticiden

1,2

0,4
1,0

0,1

herbiciden
Roundup
MCPP
Diuron
Amitrol
Totaalherbiciden

0,4
1,6
1,0
3,0

0,4
0,5
0,5
1,4

0,1
0,1

Totaalgewasbescherming

29,6

26,8

24,0

Gebruikvangroeiregulatoren
Bij de keuze van groeiregulatie voor de drie
percelen werd de volgende overweging gemaakt:inobject1 wordenallewettelijktoegelaten groeiregulatoren gebruikt, indien ze

nodigzijn.Inobject2wordtcarbarylweggelatenomdat heteentebreedwerkend middelis
en dus nuttige insekten afdoodt. In object 3
wordtenkelGA4+7gebruikt enwordtermet
dehandgedund.(Tabel128)

Tabel128.Gebruikvangroeiregulatoren(ingwerkzamestof/ha)in1993inNumansdorpenZeewolde

GA4+7
(allerassen2x)
Carbaryl
(AlkmenelOOg)
Amid-thin
(AllerassenbehalveAlkmene)
Totaal:
Gebruikvandemilieumeetlat vanhet CLM
(CentrumvoorLandbouwenMilieu)
Bijdekeuzevandegewasbeschermingsmiddelen en groeiregulatoren werd gebruik gemaaktvandemilieumeetlatvanhetCLM.Aan
dehandvandezemilieumeetlatishetmogelijk
om voor bestrijdingsmiddelen een keuze te
iakenmetbetrekkingtotschadelijkheidvoor
odemorganismen,waterorganismen en uit»poelingnaargrondwater.
)ok in 1993 is weer gebleken dat de keuze
oor de fruitteelt, met name door de geïntejreerdeplaagbestrijding,vrijbeperkt is.Toch
3het mogelijk om door een verantwoorde
;euzeveelbetertescorenopdemilieumeet-

Object1

Object2

10

10

10

63

0

0

55

55

0

128

65

10

Object3

lat.(Tabel129).Binnenhetfungicidengebruik
zijndealternatievenergbeperkt.Alleenindien
erveelgewerkt wordt met curatieve schurftmiddelenalsdeEBR'skanhieringoed(=laag)
gescoordworden.Dezestrategieisechterongewenst vanuit resistentiemanagement. Bij
de insekticiden is het vooral Undeen wat
slecht scoort. In 1993 kon een alternatief
Nexionnogingezetworden.Vanditmiddelis
echter nu de opgebruiktermijn verstreken
zodatervoorvolgendjaargeenalternatieven
zijn voor de bestrijding van groene appelwants. Opgemerkt dient te worden dat deze
punten iederjaar nogwat aanpassingen ondergaan naar aanleiding van nieuw onderzoek.
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Tabel 129.Behaalde milieubelastingspunten perobject in1993.
1totaal behaald aantal punten per middel per perceel

Middel

Object2

Object1
water

bodem uitsp.

Object3

water bodem uitsp.

water bodem

uitsp.

Zeewolde
Captan
Dorado
Pallitop
Pirimor
Dimilin
Undee
Nexion
Diuron
Roundup
Amitrol
MCPP

37960
10
58
880
10
1800
2
0
2
-

292
1
0
656
0
270
10
0
0
-

23
0
0
2
0
15000
480
0
0
-

36920 284
10
1
43
0
550 410
10
0
29
4
0
0
1
0
0
0

23
0
0
1
0
36
0
0
144

36920 284
10
1
330 246
0
0
-

23
0
1
0
-

TotaalZe

40722

1229

15505

37563 699

204

37260

531

24

Numansdorp
Captan
Dorado
Pallitop
Pirimor
Undeen
Insegar
Diuron
Roundup
MCPA

38480
8
72
660
1800
5
1
1
0

296
1
0
492
270
0
5
0
0

24
0
0
2
15000
0
264
0
17

38480 296
8
1
122
0
220 164
1
0
0
0

23
0
0
1
0
24

31200 240
8
1
220 164
0
0
-

19
0
1
0
-

TotaalNu

41027

1064

15307

38831 461

48

31200

20

Bemesting
Voor het aanplanten werd in object 3 in NumansdorpenZeewolde respectievelijk 80en
40 ton stalmest per ha toegebracht.ln 1990
werdnormaalgefertigeerdindedrieobjecten.
In1 en2werdKristalonlilagebruikt,inobject3
werdgefertigeerdmetureum.Indedriepercelenwerd15gNperboomtoegediend.
In1991werdopbasisvangrondmonstersen
N-mineraalanalysesbeslotenominZeewolde
alleentefertigerenonderdrogeomstandighe-
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405

deneninNumansdorpovertestappenop7,
gN perboom.
In1992werdinNumansdorp 19gstikstofpe
boom gefertigeerd, op basis van bladanalv
sen.InZeewoldewerdnietgefertigeerd.
In1993werderopbasisvandebladanalyse
inNumansdorp indedriepercelen rond30
stikstofperboomgefertigeerd,inobjectl en
werd tevens 20 g fosfor en 13g magnesiur
gegeven.InZeewoldewerd niet gefertigeer
in 1993.

Tabel130.Produktiein1993.
Zeewolde

Numansdorp

obj.1 obj.2 obj.3

obj.1 obj.2 obj.3

Produktieinton/hain1993
Produktieinton/hain1991-1993

46 49 51
115 117 100

33
72

32
68

40
80

Vruchtschadedoorinsektenin%oogst
Vruchtschadedoorschurftin%oogst

0,9
1,5

3,6
0,3

4,7
0,3

4,9
0,3

Produktiein1993
InZeewoldeheeftobject3voordeeerstekeer
dehoogsteproduktie.Ditisteverklaren door
eenlagereproduktieindevorigejarenenhetin
beurtjarigheid vallen van sommige rassen in
object1 en2.Hiermeewordteengedeeltevan
de achterstand van object 3 goedgemaakt.
Tochblijft hetoverdriejarenbeschouwd nog
achterwat betreft produktie. In Numansdorp
had object 3 in 1993 weer de hoogste opbrengst. Hierbij dient te worden opgemerkt
datobject3ligtopeenoudpereperceelterwijl
object 1 en2opeenoudappelperceelliggen.
(Tabel130)
Arbeidsintensiviteit
Allearbeid,behalvedearbeidvan proefwaarnemingen,werdgedurendehethelejaar1993
geregistreerd.Object3vraagtinNumansdorp
demeestearbeid.(Tabel136).Ditligtaanhet
weglatenvankankerbestrijdingenchemische

1,3
1,4

4,6
1,7

dunning: in vergelijking met object 1 en 2
wordterinobject31,5keerzoveeltijdbesteed
aankanker uitsnijden(extraarbeid=1,5 uur),
het handdunnen vraagt ongeveer 25 uren
extraarbeidinobject3.VoorZeewoldezijnde
verschillentussendeobjectenklein.Deverdelingvandearbeidbinneneenobject verschilt
echterwel:inobject3gaatminderarbeidnaar
onkruidbestrijding,maarmeernaarkankerbestrijding en maaien. Als plukprestatie werd
135kgperuurgerekend,als sorteerprestatie
100kgperuur.
Bedrijfseconomischeevaluatie
De verschillende bedrijfssystemen werden
economischdoorgelichtomdeeconomische
rentabiliteit nategaan.Hierbijwerdvanaf de
aanplant (1989) gerekend. De resultaten van
dit onderzoek staan vermeld onder project
103.(blz.100)

Tabel131.Arbeidperha(inmensurenperjaar)in1993.

Numansdorp
3xcl.plukensortering
Zeewolde
3xcl.plukensortering

Object1

Object2

Object3

631
203
877
184

640
218
933
203

781
242
971
200

lit onderzoek werdmedemogelijk gemaakt door Eurofru
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Project PFW 126:Teleradviessysteemvoor geïntegreerde plaagbestrijding inappelenpeer.
J.E.vandenEnde
HetcomputeradviessysteemGABYisontwikkeld om fruittelers te ondersteunen bij het
nemen van beslissingen over geïntegreerde
bestrijding van Insektenplagen in appel. Op
grondvanbedrijfsgegevensdiedeteleropde
eigencomputerinvoert,geeftGABYadviezen
wanneer en hoe de teler kan uitvoeren aan
plaaginsekten.Bestrijdingsmaatregelen wordengeadviseerdopbasisvanwaarnemingen
en kennis over bestrijdingsdrempels. GABY
was tot eind 1992 een samenwerkingsverband tussen ATC-SITU (coördinatie),
QRay/Agrimathica (programmering) en het
IPO(kennisleverantie).Naeendriejarigetestperiode bij proeftuinen en een aantal telers
bleek het systeem voor de praktijk nog niet
bruikbaar.Ditwasderedenwaaromeind1992
het PFW de rol van kennisleverancier heeft
overgenomenvanhetIPO.
Het onderzoek heeft zich in 1993 gericht op
driepunten:beoordelinggegevenstestperiode, evaluatie en aanpassing van kennis in
GABY,enaanpassingcomputersysteem aan
praktijkwensen.
Indetestperiode 1990-'92zijn per gebruiker
uitgevoerde waarnemingen enbespuitingen,
evenalsdedoor hetsysteemgegevenadviezen geregistreerd. Gegevens van 25 afzonderlijkefruitteeltbedrijvengavenduidelijkaan,

dathetsysteeminhetalgemeenverkeerdgebruiktis.
Beterebegeleidingvandegebruikers,eneen
verbeterde handleiding bij het programma
hebbenin1993verkeerdgebruikvoorkomen.
Gebruikers waren daardoor positiever over
hetadviessysteemdaninvoorgaandejaren.
Insamenwerkingmet15fruittelers,4proeftuinenenDLVishetsysteemin1993inhoudelijk
getest. Bemonsteringen op de afzonderlijke
bedrijven hebben meerinzichtgegeven inde
waardevandegegevenadviezen,endewaardevandegehanteerde bestrijdingsdrempels.
Voor verbetering van de advisering is er in
1993eenfenologiemodelontwikkeldvoorde
voorjaarsuil (Orthosis spp). Dit model biedt
mogelijkheden om het verschijnen van de
voorjaarsuilrupsen betertevoorspellen.Hiermee kan hetoptimale moment voorwaarneming en bestrijding bepaald worden. Dit
modelzalin1994wordengetoetstindepraktijk, en mogelijk worden opgenomen in een
nieuweversievanhetadviessysteem.
Opgrondvandegegevensuitdetestperiode
endepraktijkwenseniseenontwerpgemaakt
voor een nieuwe opzet van het adviessysteem.Inhetnieuwesysteemwordthetmogelijkom hetgebruik van gewasbeschermingsmiddelenteregistreren,in overeenstemming
metdeveilingeisen.Bovendienzalercommunicatiemogelijkwordentussendeindividuele
gebruikereneenvoorlichtingsdienst. Deontwikkelingvanhetnieuwesysteemzaleensamenwerking zijn tussen een softwarebedrijf,
eenvoorlichtingsdienstenhetFPO.

Ditonderzoekwerdmedemogelijk gemaaktdoorEurofru
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LIJSTVAN MIDDELEN voorkomend indit verslag
Handelsprodukt

Actievestoffen

Fungicidenen Herbiciden
Aliette
Amitrol
BAS490.02F
Baycor
Captan
Corbel
Dimilin
Dithanespp
Diuron
Dorado
Eupareenspk
Exact
HF8505
Insegar
Luxanspuitzwavel
LuxanTMTD80% ssp
MCPA
MCPP
Nexion
nitrothal-isopropyl
allitop
irimor
Rondo
Roundup
Rubiganvlb
SchAA4269
SchAA10780
Score
Sportak
TosinMspp
triadimenoi
Undeen

fosetylaluminium80%
amitrol25%
?
bitextanol25%
capatan83%
fenpropimoxf750 f/l
diflubenzuron25%
mancoxeb80%
diuron80%
pyrifenox25%
tolylfluamide50%
triadimenol50f/l
?
fenoxycarb25%
spuitzwavel80%
thiram80%
MCPA25%
mecoprop60%
bromofos24%
nitrothal-isopropyl50%
nitrothal-isopropyl50%
pirimicarb50%
eaptan10% +pyrifenox5 %
glyfosaat36%
fenorimol120g/l
?
?

?10%
prochoraz450f/l
thiofanaat-methyl70%
triadimenoi50f/l
propoxur 50 %

nsekticiden
)imilin
nsegar
1AK3
RAK4
=IAK9

25%diflubenzuron
25%fenoxycarb
250mgcodlemone(E,E-8,10dodecadienol)
250mgZ-11-tetradecenylacetaat
250mgZ-8-tetradecenylacetaat
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Groeiregulatoren
Alar
AmidThin
Carbarylmiddelen
Promalin

170

daminozide85%
oc-naftylaceetamide8,4%
carbaryl50%
gibberellinen19g/l+benzylademine19g/l

Publikaties
Balkhoven-Baart,J.M.T.
Wortelsnoeivanonderbekeken.Fruitteelt83(1993)9:14-15
Bootsma,J.
Fertigatieblijftboeiendonderzoeksonderwerp.Fruitteelt83(1993)22:14
MaximaalenminimaalboomgebruikopZeewolde.Fruitteelt83(1993)7:16
Wortelsnoeivanuitproevenbekeken.Fruitteelt83(1993)9:16
Dijkstra,J.
AlleenElsantaissmallebasisvoordeaardbeienteelt.Fruitteelt83(1993)45:24
-Intensieveveredelinghelptrassensortimenttevergroten.Fruitteelt83(1993)2:10
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àoddrie, P.D.
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3(1993)35:4-5
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ïoddrie, P.D., H. Kemp en D.R. Davies.
•Tienjaargebruikswaardeonderzoek leverteen nieuwpereras.Fruitteelt83(1993)10:16-17
Onderzoekintroduceertnieuwpereras.DeBoomkwekerij6(1993)12:28
Dolacomiwaardevolnieuwras. Groenten+Fruit,vakdeelHard-enzachtfruit3(1993)35:3-4
Soedegebure,K., M. Groot,S.Th.van Diepen,W. Hubertsen H.Bus.
Nederlandsepereteeltgebaatbijsterkemarktpositie.Fruitteelt83(1993)50:12-13
Jartingsveldt,H.J.van
Doelmatigeretoedieningmoetgebruikherbicidenverminderen.Fruitteelt83(1993)20:24-25
Indegeïntegreerdefruitteeltpasteen smallerezwartstrook.Fruitteelt83(1993)39:18-19
Nachtvorstrisiconietgroterbijgronddoek.Fruitteelt83(1993)17:23-24

171

Heijne,B.
-Zwijgenoverniet-toegelatenmiddelen.Fruitteelt83(1993)8:19-20
Heijne, B.en E.A. van Hermon
-Tunnelspuitensterkverbeterd.Fruitteelt83(1993)24:28-29
Heijne,B., E.A. van Hermon en H.de Putter
-Nieuwespuitenvrijwelklaarvoordepraktijk.Fruitteelt83(1993)50:16-17
Hermon, E.A. van
-Voorzichtigwortelsnoeiengeeftgoederesultaten.BelgischeFruitrevue45(1993)8:382-383
-Versmallingvandezwartstrookbijpeer.BelgischeFruitrevue45(1993)9:407
-Kleur-enmaatverbeteringbijJonagoldopM.27.BelgischeFruitrevue45(1993)10:456-457
-M.9 hoger en M.27 dieper planten geeft goede resultaten. Belgische Fruitrevue

45(1993)11:498-499
Hermon, E.A. enJ.Bootsma.
-Wortelsnoeivanuitproevenbekeken.Fruitteelt83(1993)9:16-17
Hermon, E.A., H.Veyer enJ.Westerlaken.
-Hoezwartmoetdezwartstrookzijn?Fruitteelt83(1993)31:18-19
Jager, A.de
-Tevroegplukkenschriktconsumentaf.Fruitteelt83(1993)30:20-21
-VertrouweninmethodeStreifgroeit.Fruitteelt83(1993)7:20-21
-CoxenElstarvereisensnelleverhandeling.Fruitteelt83(1993)10:18-19
-ScaldbijJonagoldistevermijden.Fruitteelt83(1993)35:12-13;Groenten+FruitvakdeelHard
enzachtfruit 3(1993)34:6-7
-Voorspelling pluktijd stemt tot tevredenheid. Groenten + Fruit, vakdeel Hard- en zachtfruit
3(1993)46:6-7
-Pluktijdstipadviseringvoldoetindepraktijk.Fruitteelt83(1993)47:26-27
Kemp, H.
-Gebruikswaardeonderzoek Conference en DoyenneduComice. Interessante klonen dienen
zichaan.Fruitteelt83(1993)16:18-19
-Meer mogelijkheden met nieuwe mutanten. Groenten + Fruit, vakdeel Hard- en zachtfruit
3(1993)16:6-7
-Drienieuwepererassenbeschreven.Fruitteelt83(1993)50:20-22
Kemp, H.enS.J.Wertheim.
-Verenigbaarheidblijftbronvanonzekerheid.Fruitteelt83(1993)39:13-14
Maas, R.vander,J.van Dieren en K. Kodde.
-CalciuminBoskoopwederomzeerlaag.Fruitteelt83(1993)30:14-15
Meijer, R.J.M.
-Adviessysteemvoorgeïntegreerdeplaagbestrijdinginappel:vanonderzoeknaarpraktijk.Pro
ceedingsSymposium MultiYear-Cropprotection Plan: Stateofongoingresearchprogramm
DLO,oktober1993,pp.32-34.

172

Oosten,A.A.
-Cassaverdienteenplaatsinhetrassensortiment.Fruitteelt83(1993)6:16-17
Cassastaatgarantvoorkwaliteit.Groenten+Fruit,vakdeelHard-enzachtfruit3(1993)6:6-7
LochNess:eenvandebestedoornlozerassen.Groenten+Fruit,vakdeelHard-enzachtfruit

3(1993)9:4-5
LochNess,nieuweimpulsvoorNederlandsebrameteelt.Fruitteelt83(1993)10:20-21
Wortelziektekrijgtaandachtbijbeproevingnieuweframbozerassen.Fruitteelt83(1993)15:16-

17
-Framboos:sortimentblijktnoglangnietuitgeput.Groenten+Fruit,vakdeelHard-enzachtfruit
3(1993)15:6-7
Rassenkeuzevroegeframbozenteelt:vatbaarheidvoorPhytophthoravormtbelangrijkdiscussiepunt.Fruitteelt83(1993)20:30-31
Glen Prosen is alleen vroeg inwarme tunnel.Groenten + Fruit, vakdeel Hard- en zachtfruit
3(1993)20:6-7
Hetgaat bergafwaarts met RondomJ. Fruitteelt83(1993)25:26-27;Groenten+Fruit,vakdeel
Hard-enzachtfruit3(1993)25:6-7
loelofs, F.P.M.M.
Eerste ervaring met nieuwe rasen positief. Groenten + Fruit, vakdeel Hard- en zachtfruit
3(1993)28:6-7
Onderzoeksresultaten bewaarproeven rodebes1992:koolzuurgasheeftgrootste invloedop
ietbewaarresultaat.Fruitteelt83(1993)19:22-23
Minder rot nabewaring bij20 % koolzuurgas. Groenten + Fruit,vakdeel Hard-en zachtfruit

3(1993)18:6-7
Onderzoeksresultatenbewaarproevenblauwebes1992:deenebesisdeandereniet.Fruitteelt

83(1993)19:24
Verliesaansmaakbeperktbewaring.Groenten+Fruit,vakdeelHard-enzachtfruit3(1993)19:5
CA-bewaring van pruimen: langer dan drie weken bewaren geeft te veel uitval. Fruitteelt

83(1993)25:18-19
CA onderdrukt uitval hooguit drie weken. Groenten + Fruit, vakdeel Hard- en zachtfruit

3(1993)23:6-7
Rassenkeuzemedebepaalddoorbewaarervaringen.Fruitteelt83(1993)30:18-19
Long-termstorageofredcurrantsundercontrolledatmosphereconditions.ActaHorticulturae

nr.352,1993,pp.217-222
loelofs, F.P.M.M., M.Awad,A.deJager enA. Scholtens
Scald isvrijwel helemaaltevoorkomen. Fruiteelt 83(1993)3:14-15;Groenten + Fruit,vakdeel
Hard-enzachtfruit3(1993)2:6-7
cheer, H.A.Th,vander
^recastingascosporedoseofVenturiainaequalisasanaidtocontrol primary scabincommercialappleorchards.Acta
brticulturaenr.347,1993,pp.127-131
cheer, H.A.Th. vander, E.A. van HermonenJ.F.van Dijke
Curatieve schurftbestrijding. Sporenuitstoot nu medebepalend voor bestrijdingsstrategie.
r
ruitteelt83(1993)50:28-30
cheer, H.A.Th.vander en H.J.Wondergem
vlinderspuitenvoordebloeiisriskant.Fruitteelt83(1993)8:24-25

173

Schenk,A.M.E.
-Development of an IFPsystem for apple:Survey ofthreeyears research.Acta Horticulturae
nr.347,1993.Pp.33-40
-Onderzoeknaargeïntegreerdefruitteelt.Resultaatvandriejarenonderzoek.NILI-KVGLSturdiedag:"Duurzaamheidalsnorm",1993.Pp.21-25
Schenk,A.M.E.en S. Koning
-Nederlandseknelpuntenblijvengrotendeelsvankracht.Fruitteelt83(1993)30:22-23
Schenk,A.M.E.,A.D.WebsterenS.J.Wertheim(Redaktie)
-Second InternationalSymposiumonIntegratedFruitProduction,1992.ActaHorticulturae nr.
347,1993.Pp.384.
Scholtens,A.
-Junifer, beste kandidaat voor vervroegdeteelt. Fruitteelt 83(1993)5:12-13.Groenten + Fruit,
vakdeelHard-enzachtfruit3(1993)5:6-7
-Fertigatiebijrodebeslevertnognietsop.Fruitteelt83(1993)7:22-23.Groenten+Fruit,vakdeel
Hard-enzachtfruit3(1993)7:6-7
-Verantwoordchemischdunnenvanpruimismogelijk.Fruitteelt83(1993)14:28-29
-Bemestingoprivierkleikaneenvoudig.Fruitteelt83(1993)17:24-25
-AutumnBlissisbeterdanZefaHerbsternte.Fruitteelt83(1993)21:22-23.Groenten+Fruit,vakdeelHard-enzachtfruit3(1993)21:8-9
Trapman, M. en H.A.Th,vander Scheer
-Schurftbestrijdingalsbelangrijkstegespreksonderwerp.Fruitteelt83(1993)28:14-15
Tromp,J.
-Lateralshootformationinappleinthefirstyearafterbuddingasaffectedbyairhumidityandsoi
temperature.ActaHorticulturanr.322,1992,pp.141-151
-Lateralshootformationinappleinthefirstyearafterbuddingasaffectedbyairtemperatureanc
exposuretoredlight.JournalofHorticulturalScience68(1993)6:861-869
Tromp,J.enJ.vanVuure
-Accumulationofcalcium,potassiumandmagnesiuminapplefruitsundervariousconditionso
humidity.PhysiologiaPlantarum89(1993):149-156
Wagenmakers, P.S.
-Kleinebomenbenuttennietaltijdmeerlicht.Fruitteelt83(1993)6:18-19
Webster,A.D.enS.J.Wertheim
-ComparisonsofspeciesandhybridrootstocksforEuropeanplumcultivars.JournalofHorti
culturalScience68(1993)6:861-869
Wertheim,S.J.enJ.M.T. Balkhoven-Baart
-DwergappelsbijElstarin1992doorAmidThin.Fruitteelt83(1993)13:22-23
Wertheim,S.J.enJ.M.de Groene
-MeerverennaherhaaldebespuitingenmetPromalin,BAofGA4+7.Fruitteelt83(1993)23:16-1
Wertheim,S.J.en B.P.A.M. Kunneman
-Onderstammenuitweefselkweekzijnbruikbaar.Fruitteelt83(1993)21:20-21

174

Wertheim,S.J.en P.S. Wagenmakers
Teeltkeuzenbijaanlegintensieveperebeplantingen.1.Goednadenkenoverrassen,onder-en
tussenstammen.Fruitteelt83(1993)50:23-25;2.Eveneensgoednadenkenoverplantdichtheid
enboomvorm.Fruitteelt83(1993)50:26-27

Woets, J.
Windsingelsalsbronvannatuurlijkevijanden.Fruitteelt83(1993)8:38-39
-Levedeoorworm.Fruitteelt83(1993)31:12-13
Mindermiddelen,minderplagen.Fruitteelt83(1993)50:14-15
l/Vustenberghs,H., H. Kempen K. Belmans
-Internationale ontwikkelingen inde kerseteelt. Rassen,onderstammen enteeltmaatregelen
voorgesteld.Fruitteelt83(1993)46:16-18
-Internationaleontwikkelingenindekerseteelt.Deel1:onderstammen.Fruitteltnieuws,berichtenuitwetenschapenpraktijk6(1993)20:22-24;deel2:cultivarsenonderstammen.Fruitteeltnieuws,berichtenuitwetenschapenpraktijk6(1993)21:6-9

175

Trefwoordenlijst
Aardbei
-geslotenteeltsystemen
-in-vitro-materiaal
-rassen
-plantkwaliteit(zie plantmateriaal)
- plantmateriaal
- stekbewaring
-stekopkweek
-stektijdstippen
- uitlopervorming
-rassen
-doordragers
-CPRO-selecties
-Calypso
-Capitola
-Darflash
-Evita
-Muir
-NF.33.R1
-Rapella
-Seascape
-Selva
-Z1.C.7
-kasteelt
- CPRO-selecties
-Elsanta
- Lambada
- Marmolada
-Primella
-normalevollegrondsteelt
-Cortina
- CPRO-selecties
- Darline
- Elsanta
-Gardena
-Gerida
- Honeoye
- Marmolada
-Sel. deW.
-Sella
-verlateteelt
- CPRO-selecties
- Elsanta
-Gerida
- Marmolada
-stevigheid

176

-ziekten
95
94
82
92-94
92,94

80-82

78

78-80

80

81

- meeldauw
Actinidiaarguta
(zie Siberischekruisbes)
Actinidia kolomikta
(zieMandsjoerijsekruisbes)
Antagonisten
Appel
-bestuiving
-biologische bestrijding
- boomvolume
- dysaphis plantaginea (zieRose appelles)
-groeikracht
-klonen
-Cox'sOrangePippin
- Buysens
-CrimsonCox
-DeBruyn
- Flikweert
-Heidens
-In'tVeld
-Korallo
-KummerB396
-QueenCox
-QueenCoxB293
-QueenCoxEMLA
-Roelse
-Steyn
-T12
-T1088
-Van derPloeg
-VanderRijdt
-VanVliet-2
-VanVliet-4
-VanVlietM
-Vroemen
-Zwanenburg
-Elstar
-Elshof
-RedElstar
-T1266
-Jonagold
-2000
-2291T
- Crowngold

136
35
35
139
76,77
139
64

62,63

63-6

65-6

-Decosta
-Jomured
-Jonabel
-Jonagored
-Jonagored9614
-JonagoredHR
-JonagoredHR2458
-Jonakap
-Jonaveid
-KingJonagold8765T
-NewJonagold
-Novajo
-SchneicaB
-T1272
-Wilmuta
•onderstammen
-AR 10.2.5
-B146
-B469
-B491
-C6
-J9
-KSC28
-MAC39
-Mark
-M.9
-M.9-klonen
-M.27
-0.3
-P2
-P16
-P22
-P59
-P60
-P81
-P92
-V605-1
-V605-3
rassen
-Alkmene
-Arkcharm
-Astramel
-Birgit Bonnier
- Bolero
- Braeburn
-Cevaal
-Co-op27
-Co-op28
-Co-op29
-Co-op30

20-23

57-62

•Co-op31
•Cox'sOrangePippin
•CPRO78038-9
•CPRO78039-18
•CPRO81006-32
•CPRO81013-25
•CPRO81015-45
•CPRO81022-58
•CPRO82068-28
•CPRO83016-24
•CPRO84020-103
•Dayton
•Delace
•Discovery
•DiscoveryLA73A
•ElgolI
-Elise
-Elstar
-Enterprise(Co-op30)
-Florina
•Gala
-Galagored
•Galamust
-Golco
•GoldenDelicious
-Hac-9
•Himekami
•ImperialGala
-Iwakami
-Jonagold
-Judaine
-Judeline
-Kestrel
-Korona
-Krasava
-Maypole
-Meran
-Merlyn
-Michinoku
-Mitchgla
-MondialGala
-Nebuta
-Novamac
-Novaspy
-Oberle
-Otava
-Pikant
-Piros
-Polka
-Prima
-Priscilla
177

-PX4845
-PX6629
-Redapough
- Redwinter
-RegalPrince
-Rewena

-RodeBoskoopSchmitzHübsch
- Rosana
-RoyalGala
-Sansa
-Sirprize
-Telamon
-Tenroy
-Trajan
-Tuscan
-Vanda
-Waltz
-WilliamsPride
-X3191
-X4972
-ZaailingHuigen
-Roseappelluis
-alarmferomoon
-migratie
-ontwikkeling
-schade
-smaakonderzoek
-smaak
- hardheid
-uiterlijk
-stamomtrek
-tussenstammen
-Antonovka
-Dolgo
-DubbeleZoeteAagt
-GoldenDelicious
-Gloster
- Haralson
-Heyer12
- Hibernal
- Honeygold
-Ottawa3
-Paulared
-Summerred
-YellowTransparent
-vruchtkleur
-vruchtmaat
-vruchtzetting
-zaden/vrucht
-ziekten
-bewaarziekten
178

156-159
158
159
156
158
58-60

22
28,29

62-68,137
62-68
76,77
76,77
137

-kanker
139
-klokhuisschimmel
61,62
-meeldauw
57,136
-schurft
57,136-137,138-139
-softscald
61,62
-zwartrot
137
Bacteriën
139
-Bacillussubtilis
Bemesting (zie nutriënten)
Bestrijdingsmiddelen
-antagonisten
139
-BinabT
-SchAA4283-03
-Trichodermasp.
-Trichodex
-fungiciden
136-139
-Aliette
-BAS490.02F
- Baycor
-Captan83%spp
-Corbel
-Dithanespp
-Dorado
-Eupareenspk
-Exact
-HF8505
-Luxanspuitzwavel
-LuxanTMTD80% spp
-mangaanbevattendefungiciden
- nitrothal-isopropyl
- Pallitop
-Rondo
-Rubiganvlb
-SchAA4269
-SchAA10780
-Score
-Sportak
-TopsinMspp
-triadimenol
Bestuiving/zelfbestuiving
76-7'
Bevuiling (oorworm)
15'
Bewaarcondities
-koolzuur
112
-rassen
-appel
11:
-CPRO78039-18
-Elise
-Gala
-Fiesta
-Jonagold
- Rafzubin

-blauwebes
117
-peer
112
-Concorde
-Condo
- Dolacomi
-DoyennéduCom ce
-Verdi
-pruim
118
-rodebes
117
-zuurstof
112
-temperatuur
112
Bewaarafwijkingen
114-116
-buikziek
-hol
-klokhuisbruin
-koolzuurschade
•scald
•vruchtvleesbruin
Jloeidatum
14
toomstrookbreedte
144-146
iraam
rassen
90
-ChesterThornless
-HullThornless
-Jumbo
-LochNess
-Thornfree
-Waldo
vervroegen
92
/hemischedunning
51,52
conomie
bedrijfsmodel
103
-milieu
103
bedrijfssysteem
100-103
-geïntegreerdefruitteelt
100-103
concurentiepositie
96-99
-peer
96-99
-areaal
- kostprijs
- produktie
thyleenproduktie
109
ramboos
rassen
-herfstframboos
89,90
-AutumnBliss
-Dinkum
- Heritage
-Polana
-Ruby
-ZefaHerbsternte
-zomerframboos
87,88

-Augusta
-Comox
-GlenClova
-GlenCoe
-GlenMoy
-GlenProsen
-Gradina
-Marwé
-Meeker
-Ru74
- Rumiloba
- Rutrago
- Schönemann
-Sel.Eversdijk
-Skeena
-Veten
-verlaten
-vermeerdering
-wortelstek
-vervroegen
Fungicidereductie
- afspuitschema
- bewaarrot
- Botrytis
-Gleosporum
-Pénicillium
-ULO-bewaring
-C02
-Elstar
-Jonagold
Fungiciden,insekticiden,
bactericiden
- appelbloesemkever
- blauwe-bessenluis
-komaschildluis
-peregalmijt
- pereknopkever
Geïntegreerde Fruitteelt
'-gevoeligheidvoorschurft
-herbicidestrijker
- oorwormen
-sexferomonen
-uitspoelingvanpesticiden
Geïntegreerde plaagbestrijding
-teler-adviessysteem
-Gaby
Gewasbescherming
-chemische bestrijding
Globale straling
Groeiregulatie
- stikstofvoeding

89,91,92
95,96
91,92
122-125
124
125

125

150
150
149
148
150
159
163
163
161
151
166
148,152,168
168
136
13
130
179

-watervoorziening
126
Groeiregulatoren
- remstoffen
49-51
-Alar
-BA
- benzyladenine
- Karwijolie
-Lex8989
-chemischedunmiddelen
51-52
-AmidThin
-ATS
-BA
- benzyladenine
-carbaryl
-CPPU
Grondtemperatuur
107
Hardheidsverloop
109-116
Hazelaar
-rassen
29-32
- Butler
-Caponica
-Cosford
-Daviana
-Ennis
-FertiledeCoutard
-Garbaldi
-Gunslebert
-Gustav'sZeiler
-ImpératriceEugénie
-IstarskiDugi
-Jemstegaard5
-LangeSpaanse
-LangTidligZeiler
-Lansing
-LouisBerger
-MerveilledeBollwiller
- Morell
- Mortarella
-Negret
- Nocchione
-Palaz
- Pauetet
-Pearson'sProlific
-RoteZellernuss
-Romai
-Ségorbe
-Tombul
-TombulGhiaghli
-TondadiGiffoni
-TondaGentiledelleLanghe
-TondaRomana
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-Webb's PrizeCob
-WhiteFilbert
-WitpitLambertsnoot
Herbiciden
-lage-doseringssystemen
-werktuigen
Herstframboos(zie Framboos)
Insecticiden (zie Fungiciden)
Kers(zieook zoete kers)
-boomvormen
-onderstammen
-Damil
-Edabriz
-Inmil
-plantsysteem
Kruisbes
-rassen
-Achilles
-BlackVelvet
-EarlySulphur
-EM-selecties
-Golda
-Goudbal
-Greenfinch
-Invicta
-MayDuke
- Mucurines
-Rosko
-StarfructaDunkeirot
-WeisseNeckertal
-Whinham'sIndustry
Kruisbes/zwarte-beshybriden
-rassen
-Jocheline
-Jochina
-Jogranda
-Josta
-Jostine
Kwaliteit
- calciumfertigatie
-K/Ca-verhouding
Kwaliteitsmetingen
-gewicht
-hardheid
-kleur
-smaaktesten
-suiker(gehalte)
-zuur(gehalte)
Kwee (Cydonia oblonga)
-groeikracht

142
141

56
28,56

56
86

8(

132
13Ï
109-1K

3

34
- plukperiode
-produktie
34,35
-rassen
34,35
-Agvambari
- Bourgeault
-Champion
-Ekmek
-Isfahan
- Leskovacka
-Limon
- Ludovic
- Matador
- Porugal
-Rea'sMammoth
-Ronda
-Serbian
-Shams
-Vranja
-vorstgevoeligheid
34
-vruchtgewicht
34,35
Jent
42-49
benutting
opvang
.uchtvochtigheid
106
Mandsjoerijse Kruisbes
•rassen
35
13
Neerslag
Nutriënten
132
grootfruit
-calciumfertigatie
kleinfruit
131
-stikstof
-kalium
)nderstammen
appel
20-23
28,56
kers
23-25
peer
pruim
25-28
)nkruidbeheersing
140-147
afdekmaterialen
143
bodembedekker
144
144-146
boomstrookbreedte
herbiciden
140
kwantificerenvanschadedooronkruid 146
141
overkapteonkruidspuit
strijker
141
•ogstvervroeging
aardbei(kasteelt)
78
braam(tunnel)
92
framboos(tunnel)
rodebes(tunnel)
92

Oogstverlating
-aardbei(verlateteelt)
-framboos(tunnel)
Peer
- bacterievuur
- bestuiving
- bewaarbaarheid
- boomvolume
- mutanten
- Conference
-Brons
-Goud
-SaelsI
-Saelsll
-Vlaskamp
-onderstammen
-BA29
-C.132
-KweeMA
-KweeMC
-Lescovacka
-OH11
-OH20
-OH33
-OHxF40
-OHxF51
-OHxF333
-QR193-16
-RV139
-S3
-tussenstammen
-plukdatum
- produktie
-Pseudomonassyringae
- rassen
-6.30.100
-Argessis
-AbateFétel
-Baurotard(Dairain®)
-Bautomne(Serenade®)
- Concorde
- Conference
-CPRO6403-23
-CPRO68013-38
-CPRO69007-36
-CPRO70009-29
-CPRO70025-1
-Delbuena(Peradel®)
-Delete(Delbardélice®)
- Delwilroug
-Dolacomi(Jowil®)

80
89
68
76
112
24
71-72

23-25

28
109
24,73
68,72
68-72
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-DoyennéduComice
-Euras
-HarrowSweet(HW609)
-HarvestQueen(HW602)
-HW610
-K207-72
-Lombacad(Cascade®)
-PierreCorneille
-PB 11/20
-RX1491
-St.Augustinus
-Verdi(CPRO66006-273)
-X/27
-schimmelziekten
- smaakonderzoek
- stamomtrek
-stevigheid
- suikergehalte
-vruchtdracht
- vruchtgrootte/-gewicht
-vruchtuiterlijk
-vruchtzetting
-zaden/vrucht
Ziekten
-Roesleria-wortelrot
Plagen
-appelbloesemkever
-appelroofmijt
-anjermot
-blauwe-bessenluis
-fruitmot
-gewoneoorworm
-groteappelbladroller
- kokermot
-kommaschildluis
-leverkleurigebladroller
-oprolpissebed
-peregalmijt
- pereknopkever
-rozeappelluis
-rodeknopbladroller
-vruchtbladroller
Plantdichtheid
Plantmateriaal
-bekledingzijhout
-containerbomen
-handveredeling
-inknippenharttak
-inknippenzijhout
- knipboom
-onderstammetslapendoog
182

68
68-71
23-25
72
72
71
73
68
77
77
136
150
156
148
150
152,153
154
152,153
153
149
152,153
155
148
150
156
152,153
151,152
42-49
36-42

- planttijdstip
- rondsteken
Plantsysteem
42-49
Pluktijdstip
-appel
109-111
-Cox'sO.P.
- Boskoop
-Elise
-Elstar
-GoldenDelicious
-JamesGrieve
-Jonagold
-ethyleen-produktiemethode
- indexmethode
-meteomethode
-T-methode
-T-stadium
-peer
111
- Conference
-hol
- klokhuisbruin
Pruim
-boomvolume
27
-onderstammen
25-28
-Eruni
- Ferlenain
-Isthara
-Jaspi
-MariannaGF8/1
-Marianna2624
-P8-13
-Pixy
-Prunusblereana
-Prunuscerasifera"Hollywood"
-Prunuscerasifera"Myruni"
-Prunusdasycarpa
-Prunusspinosa
-ReineClaudeINFEL
-Sleedoorn
-StJulienA
-WA-1
-Yusuraume
-produktie
-rassen
-AnnaSpäth
-Avalon
-BleuedeBelgique
-Centenar
-Delikya
-Edda

26,2
73-7

- Excalibur
-Gilbert
-Herman
-Ive
-Jubileum
-MagnaGlauca
-MirabelledeNancy
-Opal
- President
- Reine-ClaudeSouffriau
-ThamesCross
-Valor
-Victoria
-Victory(V72331)
-Voyageur
-smaak
-vruchtgewicht
Rangschikking
Rassen
-aardbei
-Actinidia spp.
-appel
-braam
-framboos
-hazelaar
-kruisbes
- kruisbes/zwarte-beshybriden
-kwee
-peer
-pruim
-rodebes
-sierappel
-walnoot
-zoetekers
-zwartebes
lode bes
koudebehoefte
oogstvervroeging
rassen
-Augusta
-Cassa
-Detvan
-EM 1503/35
-Fay'sProlific
-Fortun
- Herosta
-Jonkheerv.Tets
-Jotun
-Junifer
-Laxtonno.1
-LaxtonPerfection

74
26,27,74,75
42-49
78-82
35
57-68
90,92
87-90
29-32
86
86
34,35
68,72
70,75
82-84
76,77
33,34
75,76
85
84
82,92
82-84

-Losan
- Maraton
-Mulka
- Nortun
-RedLake
-Rolan
-RondomJ
-Roodneus
-Rotet
-Rovada
- Rubigo
-Selectie1967
-Tatran
-Vitan
Ruggenteelt
-appel
- plantmateriaal
Scald
-appel
-Jonagold
-voorspelling
-chemischestoffen
-alphafarneseen
-CTH's
-triterpeen
-nachttemperatuur
-mineralen
-calcium
-stikstof
- warmtebehandeling

55
119-122
121
121

120
120
121

Schimmels
-Alternariaalternata
137
-Nectriagalligena
139
-Roesleriapallida
136
-Sphaerothecaaphani
137
-Sphaerothecamors-uvae
137,138
- Trichodermasp.
139
- Venturiainaequalis
137,138
Schurftwaarschuwingsapparatuur
138
Siberische Kruisbes
-rassen
35
Sierappel
-rassen
-Evereste
76,77
-GoldenHornet
76,77
-Prof.Sprenger
76,77
Smaakonderzoek
68-72
-peer
Temperatuur
13
- dag/nacht
106,107
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-grond
107
Toedieningstechnieken
133-136
Tunnelspuiten
133-136
Tussenstammen
-appel
28,29
-peer
28
Vertakking
107,108
Verwarring
- bladrollers
151
-fruitmot
151
Vruchtboomkwekerij
36-42
Vruchtkleur
137
Walnoot
-rassen
33,34
-Adams10
- Broadview
- Buccaneer
-Chandler
-Chase
- Franquette
-Hartley
- Howard
-Nr.26
-Nr.139
-Nr.1247
- Parisienne
-Sibisel39
-Solèze
-Sunland
-Tehama
Watervoorziening
-grootfruit
126
-adviessysteemWG- •Meteo 126,127
-verdamping
128
- kleinfruit
132
-rodebes
Weersomstandigheden
13
Wortelsnoei
-appel
54,55
-Delcorf
-vruchtdracht
-tijdstip
-peer
52-54
-bladanalyse
-methode
-ringen
-tijdstip
-vruchtanalyse
Ziekten-aardbei
- meeldauw
137

184

-appel
- bewaarziekten
-kanker
-meeldauw
-schurft
-zwartrot

137
139
136
136,138
137

-peer
- Roesleria-wortelrot
136
-zwartebes
- meeldauw
137
Zijscheutgroei
106,108
Zoete kers
75,76
- barstgevoeligheid
-bloei
75,76
-plukperiode
75,76
- produktie
75,76
-rasser ï
75,76
-3-13
-33-34
-13S-39-51
-13S-49-24
-Burlat
-EarlyRivers
-Hartland(NY3308)
-HedelfingerR.
- Kordia
-Lapins
-Maru(Ruby®)
-MertonPremier
-Niram(Marvin®)
-SchneidersSpäteKnorpelkirsche
-Somerset(NY6476)
-Sylvia
-Van
-Vista
75,7€
-stevigheid
-vruchtgewicht
75,7e
Zwarte bes
-rasser ï
8£
-Andega
-BenAider
-BenConnon
-BenLoyal
-BenNevis
-BenSarek
-BenTirran
-BlackReward
-Ceres(76/69)
-E.C.M.
-Eva
- Haakon

-Kristin
-Leandra
-Ometa
-Otelo
-Phoenix
-Sopernik
-Tifon
-Titania
-Trench
-Triton
-Troll
-Tsema
-Sei. K.W.
-Viola
ziekten
-meeldauw
137
Zwartstrookbreedte (zie Boomstrookbreedte)
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Publikatiesophetgebiedvandefruitteelt
IKC-AT,afd. Fruitteelt
Prijs

Bestelnr.

Titel

1.
2.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Deteeltvanaardbeienindevollegrond,3edruk(1986)
ƒ12,50
Deteeltvanaardbeienonderglas,3edruk(1990)
ƒ12,50
Deteeltvanhazelnoten(1988)
ƒ15,00
VanKoelcelnaarULO-bewaring(1989)
ƒ12,50
Deteeltvanblauwebessen,cranberriesenvossebessen(1991)
ƒ15,00
Adviesbasisvoordebemestingvanfruitgewassenindevollegrond(1992)ƒ10,00
Bewustomgaanmetmineralen.Bemestingindefruitteelt,2edruk(l993) ƒ12,50
Herkennenvanziektenenplageninaardbeien(1993)
ƒ10,00

Bestellen
Maakhetbedragvoordegewenstepublikatie(s)overopgirorekening354677t.n.v.hetIKC-afdelingFruitteelt,Wilhelminadorp,ondervermeldingvanhet bestelnummer.
Depublikatieswordenudanfrancotoegezonden.Voorbestellingenvanuithetbuitenlandgeldt
eenmeerprijs vanf 1,50per publikatie. Buitenlandse bestellingen uitsluitend per Eurocheque
metingevuldnummervandebetaalpas.

Proefstation voor de Fruitteelt
Bestelnr.

Auteur

Titel

18.
20.
21.

H.A.Th,vanderScheer
H.L Bos
J.Goedegebure
M.L.Joosse
S.J.Wertheim

Kankerbijvruchtbomen(1980)
InformatiemodelFruitteelt(1987)
Ontwikkelingenindeappelen-enpereteelt
beschrijv.enprognose1974-1995(1988)
DePeer(1990)
prijsbuitenland
ProefstationvoordeFruitteelt
ProefstationvoordeFruitteelt
ProefstationvoordeFruitteelt
ProefstationvoordeFruitteelt

22.

Jaarverslagentot1992
AnnualReportstot1992
Excursiegidsgrootfruit1994
Excursiegidskleinfruit1994

Prijs
ƒ15,00
ƒ 7,50
ƒ13,50
ƒ60,00
ƒ75,00
ƒ12,50
ƒ12,50
ƒ 7,50
ƒ 5,00

Bestellen
Maakhetbedragvoordegewenstepublikatie(s)overopgirorekening495017t.n.v.hetProefstationvoordeFruitteelt,Wilhelminadorp,ondervermeldingvanhetbestelnummer.Depublikatieswordenudanfrancotoegezonden.Voorbestellingenvanuithetbuitenlandgeldteenmeerprijsvanf1,50perpublikatie(voorhetboek'DePeer'f15,00).
BuitenlandsebestellinguitsluitendperEurochequemetingevuldnummervandebetaalpas.
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Commissie samenstelling Rassenlijst voor Fruitgewassen CRF
Titel
AchttiendeRassenlijstvoorfruitgewassen 1992

Prijs
ƒ17,30

Bestellen
Derassenlijstisverkrijgbaarbijdevolgendeadressen:
DeBoerMailingservice,Postbus507,1200AMHILVERSUM,tel035-258611
NFO,Postbus90607,2509LPDENHAAG,tel.070-3450600

NederlandseFruittelers Organisatie
itel
àewasbeschermingenGroeiregulatieindeFruitteelt,adviezenvoor1994.

Prijs
ƒ20,00

3estellen
i/laakhetbedragoveropPostbank510883t.n.v.NFOte'sGravenhageondervermeldingvan
Gewasbescherming 1994".
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