PROEFSTATION VOOR DE FRUITTEELT
4475AN WILHELMINADORP,NEDERLAND- TELEFOON (01100) 16390

Jaarverslag1977

Overname van gedeelten
van dit jaarverslag,
alsmede van gegevens,
isuitsluitend toegestaanna vooraf verkregen toestemming en
met bronvermelding

Prijs ƒ 7,50

INHOUD

pagOPMERKINGEN OVERMERKEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

6

BEGUNSTIGERS

7

TERINLEIDING:

8

De fruitteelt in 1977— Het Proefstation in 1977
BESTUUR

11

PERSONEEL

12

ALGEMEEN:

16

Bestuur— personeel— lezingen— buitenlandse reizen— diversen
DEPROEFTUIN:

20

Groot fruit— klein fruit
AFDELING GROOT FRUIT:

23

Het gebruikswaardeonderzoek groot fruit (appel— peer— pruim— landelijke 23
rassenproeven)
Virus- enklonenonderzoek bij groot fruit

27

Onderstammen- en tussenstammenonderzoek groot fruit (appel— peer— pruim) 28
Teeltonderzoek indevruchtboomkwekerij (kwaliteit van devruchtboom—
selectie inonderstamtypen— vermeerdering van onderstammen)
Het teeltkundig onderzoek groot fruit (snoei— plantsystemen— plantgatbehandeling— beproeving nevelspuit— fenologie groot fruit)

29
32

Regulatie vanvruchtzetting,-groei,-val envegetatieve groei
37
(vegetatieve groei)generatieve ontwikkeling (chemische dunning— bevorderingvruchtzetting— bestuiving)
Toetsing bijzondere fruitgewassen

41

AFDELING KLEIN FRUIT:

43

Teeltonderzoek aardbei

43

Gebruikswaardeonderzoek aardbei

44

Teeltonderzoek frambozen,bessen enbramen

46

Gebruikswaardeonderzoek bij frambozen,bessen enbramen

47

AFDELING BODEMKUNDE

51

Landelijke bodembehandelingsproeven in de fruitteelt
Betekenis van stikstof voor opbrengst enkwaliteit van fruitgewassen

51
52

Chemische onkruidbestrijdingbij groot fruit
Relatie tussenkaliumgehaltevan appelblad en grond

54
54

pagStip inappel

56

Invloed van de stikstofvoeding van dewaardplant op de ontwikkeling van
57
mytenpopulaties (Panonychus
ulmi (Koch))en opde produktie enkwaliteit
van appel
Druppelbevloeiing inde fruitteelt

57

AFDELING FYSIOLOGIE

59

Onderzoek naar de achtergrond van de relatie groei-vruchtbaarheid bij
vruchtbomen (regulatoren— invloed van deworteltemperatuur en de lichtintensiteit ophet gedrag van geoculeerde onderstammen— de invloed van
de temperatuur op debloemknopvorming bij appel)

59

De fysiologie van devrucht voor de oogst inverband met devruchtkwali61
teit (de invloed van de nachttemperatuurop de scheut-en de vruchtgroei
enop deminerale samenstelling vanbladeren envruchtenvan appel— de
invloed van de lichtintensiteit en deworteltemperatuur op de scheut-en
devruchtgroei enop deminerale samenstellingvanbladeren envruchten
van appel— de invloed van devochttoestand van de grond op de scheuten devruchtgroei enop deminerale samenstellingvanbladeren en vruchten
van appel— invloed van enkele teeltfactoren op de rijping bij appel)
AFDELING FYTOPATHOLOGIE

64

Bastaantastingbij appel enpeer

64

Vaststellen van de economische schadedrempel voor appelmeeldauw
Toetsing van fungiciden en spuitmethoden in de fruitteelt (aardbei—
appel— braam— peer)

65
66

Onderzoek naar infecties via dewortels enhet rhizoomvan aardbeiplanten, 67
inhet bijzonder van roodwortelrot,stengelbasisrot en verwelkingsziekte
(roodwortelrot— stengelbasisrot)
AFDELING ENTOMOLOGIE

69

Het inpassenvan debladrollerbestrijding in geleide en geïntegreerde
69
gewasbeschermingsschema's (fenologisch-ecologischewaarnemingen over de
vruchtbladroller Adoxophyes
orana — voorjaarsbestrijding van devruchtbladroller met epofenonane— verdere ervaringen met bestrijdingsmiddelen
tegenbladrollers ingeïntegreerde en geleide boomgaarden— wijziging in
de samenstelling van debladrollersoorten in geïntegreerd behandelde
boomgaarden)
Veldonderzoekmet geïntegreerde bestrijding inboomgaarden (proefboomgaarden met geïntegreerde gewasbeschermingsschema's —verbeterde geleide
('VG')gewasbeschermingsschema's — introductie en diffusie van roofmijten
op appelbomen— invloed van de stikstofvoedingvan dewaardplant op de
ontwikkeling vanmijtenpopulaties {Panonychus ulmi) en op deproduktiviteit enkwaliteit van appel— schadedrempels van de fruitspintmijt

71

Panonyahus ulmi
Biologie enbestrijding van secundaire (of incidenteel voorkomende) in73
sektenplagen in fruitgewassen (perebladvlo Psylla pyri — vruchtbladroller

Adoxophyes orana —kommaschildluis Lepidosaphes

ulmi —bladmineerders

(appelvouwmijnmot Lithoaolletis
blanaavdella
en appelbladmineermot
Stigmella
male lia —bestrijding metweinig spuitvloeistof en gewijzigde
neveldoppen— appelperceel voor veldonderzoek metbestrijdingsmiddelen;
bestrijding van andere insekten

P a ëAFDELINGECONOMIE
Bedrijfsvergelijkend onderzoek terverklaring van deverschillen in
bedrijfsuitkomstenvan fruitteeltbedrijven (bedrijfsgrootte —
kg-opbrengst— arbeidskosten)
LIJST VANMIDDELEN,voorkomende inditverslag
PUBLIKATIES

76
76

78
80

OPMERKINGEN OVER MERKENVANBESTRIJDINGSMIDDELEN

De indit verslag vermelde doseringenvanbestrijdingsmiddelen hebbenbetrekking op dedosering vanhet gebruikte merk. Het is onvermijdelijk datniet alle
op demarkt zijnde produktenmet dezelfde werkzame stof zijn genoemd. Hieruit
magnietworden afgeleid dat een voorkeurbestaat voorhet genoemde merk. Een
overzicht van de inditverslag vermelde merkenmetbijbehorende werkzame stof
en gehaltewerkzame stof is opblz. 78 opgenomen.
Met nadruk wordt erop gewezen dat indit verslag ook proevenwordenbeschrevenmet middelen en/of doseringen, die op grond van deBestrijdingsmiddelenwet
niet zijn toegelaten. De gebruiker vanbestrijdingsmiddelen dient zich te allen
tijde eerstvan de ophet etiket van deverpakking van bestrijdingsmiddelen
voorkomende gebruiksaanwijzing tevergewissen,welke behandelingen inde praktijk
mogenworden uitgevoerd.

BEGUNSTIGERS

Degenen,diebelang stellen inhetwerk vanhet Proefstation enhet onderzoekwillen steunen,kunnenbegunstiger van het Proefstation worden.
Debegunstigers ontvangenhet jaarverslag en andere publikaties van het
Proefstation gratis.Debijdragen voor hetbegunstigersschap zijn:voornatuurlijkepersonen inNederland minimaal ƒ 25,-per jaar,voor natuurlijke personen
inhet buitenland ƒ50,-per jaar,voor rechtspersonen minimaal ƒ50,-perjaar.
Bijdragenkunnen ondervermelding van 'begunstiger'worden gestort oppostgirorekening nummer 495017 tenname van Proefstation voor deFruitteelt te
Wilhelminadorp.

TER INLEIDING

De f r u i t t e e l t in 1977
Hoewel dewinter van 1976/1977 een zachtewas,bloeiden doorhet koud voorjaarsweer de fruitgewassenniet vroeg.Het groeiseizoen voor de pitvruchten
werd landelijk sterk bepaald door denachtvorstenvan eind maart. Aanvankelijk
werd alleenbij Schonevan Boskoop— erwerden bij dit rasveel bruine knoppen
aangetroffen— schade gevreesd. Deze leidden echter nauwelijks tot eenbeperkingvan de oogst.Veel ernstigerwas datopveel plaatsen eind aprilbij een
aantal appelrassen,enwel speciaal bij Cox's Orange Pippin,waarbij de bloemknopjes uit de gemengde knoppen vielen.Dit door nachtvorsten veroorzaakteverschijnsel leidde plaatselijk tot eenmisoogst bij deze rassen.Andere gevolgen
van de nachtvorstenwarenveel scheve vruchten en 'vorsttongen'bij appel.
Degenoemde weersomstandigheden leidden inons land tot dekleinste appeloogst sinds 1963,maar aangezien er inheel noordwest-Europa sprakewas van een
kleine appeloogst,werd voor appels een ongekend hoog prijspeilbereikt.
De perenoogst lag ietsbenedenhet gemiddelde van de laatste jaren,maar ook
voor deze fruitsoortwerden goede prijzenbetaald omdat de perenproduktie inde
E.G.kleinwas.
Door de goede prijzenvoor appel en peerwas 1977voor demeeste fruittelers
een goed seizoen.Helaas hadden sommige telers echter zoweinig produktie dat
de goede prijzen debedrijfsuitkomst niet meer redelijk kondenmaken.
Het groeiseizoenwerd verder gekenmerkt doorweinig— maar plaatselijk toch
ernstige— hagel,door het optreden van perebladvlo, rose appelluis enplaatselijk appelvouwmijnmot, appelglasvlinder enbacterievuur.
Bij de inplant vannieuwe percelen is er eenduidelijketendens ommeer
bomen perha teplanten.Nieuwe plantsystemen zijnvolop in discussie enworden
toegepast hoewel goede vergelijkende proeven op dit punt nog geen uitsluitsel
hebben kunnen geven.
Voor devruchtboomkwekers was 1977opnieuw een goed jaar. De gewassen groeidenvoorspoedig en de afzet verliep vlot,vooral van devirusvrije M.9-onderstammen.
Bij de teeltvan aardbeienwerdenmet de teelt onder glas— dankzij hogere
kg-opbrengsten enbetere prijzen— betere resultaten behaald dan invoorgaande
jaren. Ditzelfde was doorbetere prijzen voor deverse consumptie énvoor de
verwerkende industrie het geval voor de teelt in de open grond.
Ookvoorhet overigekleinfruitwaren deprijzen zeer redelijk,maar hier
stelde dekg-opbrengst teleur door de nachtvorst (zwartebes,kruisbes)of
door de grote droogte in 1976 (framboos).

Het Proefstation in 1977
Inhet verslagjaar isuitgebreid aandacht besteed aanhet feit dat 75jaar
geleden teWilhelminadorp dekiemwerd gelegd voorhethuidige Proefstation.
Door een daarvoor ingestelde commissie werd een aantal evenementen voorbereid,
die ervooral op gerichtwaren om de gebruikers van de onderzoekresultaten

Opdezepaginaeenpaarmomentenvanhet 75-jarigjubileum

DeheerMinderhoudweeserinzijnopeningswoordo.a.opdatbijhetonderzoek
ophetProefstationveelaandachtwordt
besteedaandekwaliteitvanhetfruit.
Dejubileumuitgave 'Kijkopvruchtkwaliteit'vormthiervooreenduidelijkbewijs
(afb. I),heteersteexemplaardaarvan
werdaandeheerdeZeeuwoverhandigd.In
devormvaneencheque (terwaardevan
ƒ55.000,00)overhandigdedeheerHuyts
hetjubileumgeschenk (eenberegeningsinstallatie)aandevoorzittervanhetbestuur,deheerMinderhoud (afb. 2).

DeheerL.J.Nijsten,voorzitter
vandeN.F.O.ginginopdevraag:
Watverwachthetbedrijfslevenvan
hetProefstationvoordeFruitteelt?
(afb. 3).
Aanheteindvandeofficiëlebijeenkomstbood
deheerMinderhoud dedamesvandeinleiderseen
mandaanvolfruitvandeallerbestekwaliteit.
HierondergeeftdeheerElemamevrouwdeZeeuw
uitlegoverdeaanwezigefruitrassen (afb. 4).

Afbeelding5toonthetmomentwaaropdevoorzitter
vandepersoneelsvereniging,deheerT.H.Edens,de
zonnewijzer (ophetgrasveldjevoor 'deStoof')
>, aanbiedtaanhetbestuurvanhetProefstation,nadatdezedoordeheerMinderhoudwasonthuld.
(Afbeeldingen-N.F.O.-DenHaag)

naderkennis te latenmakenmet het Proefstation. In ditverband kunnen worden
genoemd de open dagenvoor de telers van groot-enkleinfruit,de studiedag
voor fruitteeltleraren,deontvangst van fruitteeltvoorlichters enhet bezoek
van landbouwjournalisten. Meer inhet wetenschappelijkevlak laghet van 23 tot
enmet 25augustus teRenesse gehouden internationaal symposium 'Intra clonal
selection of apple and pear'.Alsmededeling nr. 16werd in augustus de
jubileummededeling 'Kijk opvruchtkwaliteit' uitgegeven. Hierin zetten deverschillende onderzoekers hunvisie ophetbegrip 'kwaliteit'bij fruit uiteen.
Hethoogtepunt van de jubileumviering vormde de officiële ontvangst op 19
augustus,waarbij namenshet fruitteeltbedrijfsleven een cheque van ruim
ƒ 55.000,- aanhetbestuurwerd aangeboden, tebestemmenvoor de aanleg van
watervoorziening op deproeftuin.
Voor eenbreder publiek tradhet Proefstation zowel op 17als op 27 augustus
naarbuiten, zowerd er op 17augustus een televisieuitzending aanhet onderzoek ophet Proefstation gewijd enwerden er op zaterdag 27augustus ruim 400
bezoekers op de proeftuin rondgeleid.
De feestelijkhedenwerden afgesloten met een zeer geslaagde personeelsavond
op vrijdag 11november.
De genoemde activiteiten endaarmeehethele jubileumprogramma kon slechts
slagen dank zij debijzondere inzet van de proefstationsmedewerkers. Eenwoord
van dank daarvoor ishier zeker op zijnplaats (zie tevens pagina9 ) .
Hoewel 1977een 'normale'Nederlandse zomerbracht,konden inhet onderzoek
nog de gevolgen van de zeer droge zomervan 1976worden aangetoond. Bij erg
lage stikstofbemestingen traden ineen aantal gevallen duidelijkeoogstreducties op in 1977;datwil zeggen debomen kwamen ineenbeurtjaar. Anderzijds
werden, daarwaarkleinfruitgewassenhetvoorgaande jaarmet druppelbevloeiing
vanwaterwaren voorzien,numeer opbrengsten behaald.
Nadat in de twee laatste decennia inhet fruitteeltkundig onderzoek veel
aandacht isbesteed aan devraagmetwelke hoeveelheden kunstmest engewasbeschermingsmiddelen dehoogste kg-opbrengst is tebehalen,worden de accenten
numeer enmeer verlegd inde richting van 'methoeweinig kuntstmest engewasbeschermingsmiddelen kan zonder risico's een goede oogst kwaliteitsfruit geteeld worden?'.De activiteiten van deafdelingen Bodemkunde,Entomologie en
Fytopathologie spelendaar op in.Bijhet teeltonderzoek grootfruit staat het
plantsysteem endaarmee de snoei centraal.Hierbij ishet streven gericht op
opvoering en inelk gevalhet behoud van dekwaliteit (vruchtkleur,vruchtgrootte)bij een zohoog mogelijke produktie.Duidelijk is geworden dat debelangrijke opbrengsten in de aanloopjaren van debeplanting in sterke mate
wordenbepaald door dekwaliteit van het plantmateriaal. Inverband hiermee
kreeg het teeltonderzoek indeboomkwekerijfasevan appel en peer meer aandacht.
Ook inditverslagjaar konden behalve de genoemde jubileumuitgave,nog
enkele publikaties wordenverspreid, namelijk een tweede geheel herziene druk
van de publikatie 'De teeltvan aardbeien indevolle grond' en tweevlugschriften over goed plantmateriaal, respectievelijk debehandeling van deboom
bij het planten.
Tot slotkunnenwe stellen dat 'Wilhelminadorp' mede dank zij de samenwerkingmet 'Wageningen' en devoorlichtingsdienst inhet verslagjaar heeft kunnen
bijdragen aan deverdere ontwikkeling van onze fruitteelt.Wewillen hieraan
ook inde toekomst gestalte geven,al zullenwe danwatminder publiciteit ontvangen dan inons jubileumjaar.

Ir. R.K. Elema, directeur
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BESTUUR (per 31 december 1977)

Bestuur vandeStichting Proefstation voordeFruitteelt
dagelijks

bestuur:

afgevaardi gde van:

Ir. J. Minderhoud,
Wilhelminadorp,voorzitter

Koninklijke Maatschap tusseneigenarenvan
gronden indeWilhelminapolder endeOostBevelandpolder

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

Centraal Bureauvan de Tuinbouwveilingen in
Nederland

J. Kakebeeke,
Wolphaartsdijk, secretaris

Provinciale Organisatie van de Tuinbouwveilingen
in Zeeland

L.J. Nijsten,
Sittard,penningmeester

Nederlandse Fruittelers Organisatie

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

Kring IJsselmeerpolders Nederlandse Fruittelers
Organisatie

overige

leden:

J. Burger,
Goes

Nederlandse Bond van Boomkwekers

N . J . J . Costongs,
Berg & T e r b l i j t

Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in
Nederland

Z.Houter,
Wognum

Landbouwschap

W. deJager,
Kapelle

Kring Zeeland Nederlandse Fruittelers Organisatie

C R . T . Leenders,
Doornenburg

Landbouwschap

B. Leijs,
Kruiningen

Provinciale Organisatie van de Tuinbouwveilingen
in Zeeland

J.A.M.Musters,
Dinteloord

Nederlandse Fruittelers Organisatie

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

Vereniging derNederlandse Groenten-enFruitverwerkende Industrie

adviseur:
Ir. H. Sijtstra,
Goes

Consulent voor deTuinbouw voor Zeeland en
West-Noord-Brabant
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PERSONEEL (per31december1977)

Proefstation voordeFruitteelt

Directeur: I r . R.K. Elema
Adjunct-directeur: D r . I r . S.J. Wertheim

Afdeling teeltonderzoek g r o o t f r u i t
D r . I r . S . J . Wertheim

Teeltonderzoek

boomgaard

Dr.Ir.S.J.Wertheim (onderzoeker)
J.L. Baarends (tevens buitenlandse excursies)
M.L. Joosse
F. Nijsse
Teeltonderzoek

plantmateriaal

Dr.Ir.H.J.vanOosten (onderzoeker)
J.M. deGroene
Gebruikswaarde-onderzoek
Ing.P.D.Goddrie

Afdeling teeltonderzoek kleinfruit
Ir.J.Dijkstra (hoofd enonderzoeker)
A.A.vanOosten

Afdeling bodemkunde
Dr.Ir.P.Delver (hoofdenonderzoeker, gestationeerd doorhetInstituut voor
Bodemvruchtbaarheid teHaren (Gr.))

Laboratorium
J.Oele (hoofd)
G.Kenson
Mej. M.C.M. Smits
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Veld- en

potproeven

Ing. P.J. Bolding
J. de Schipper

Afdeling fysiologie
Dr. J. Tromp (hoofd en onderzoeker)

Laboratorium
Mej. J.C. Ovaa (hoofd)
I.A. Goedbloed

Veld- en

potproeven

C.A.R. Römer
J . de S c h i p p e r

Afdeling entomologie
Drs. D.J. de Jong (hoofd en onderzoeker, gestationeerd doorhet Instituut voor
Plantenziektenkundig Onderzoek te Wageningen)
H. Beeke
W. Remijnse

Afdeling fytopathologie
Drs. H.A.Th,van der Scheer (hoofd en onderzoeker)
J.P.A.van Dieren
H.J. Wondergem (gestationeerd doordeNationale Raadvoor Landbouwkundig OnderzoekT.N.O. te 's Gravenhage)

Afdeling economie
J. Goedegebure (onderzoeker, gestationeerd doorhet Landbouw-Economisch
Instituut te 's Gravenhage)
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Afdeling algemene zaken
Mej. J. Hamelink (hoofd)

Administratie
Mevr. A.M.Th,van de Rijt-Mateijsen (directiesecretaresse)
Mevr.A. Duyzer-van derMaas
Mej. T.L. Schuit

Huishoudelijke

dienst

Mevr. E.M.A. van Iwaarden-Asselman
Mej. P.C. de Smidt

Stafmedewerker/redacteur/bibliothecaris
Ing. Tj. van derKooi

Statisticus
J.P.A.van Dieren

Technicus
J. van Dalen

Proeftuin
J.J. Lemmens (chef)

Gvootfruit
P. Proost (adjunct chef)
A.A. Janse
M.C. vanMaris
A.J.P.van deWaart
A. deWitte

Kleinfpuit
L.Nijsse (adjunct chef)
K. de Koeijer
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Consulentschapinalgemene dienstvoordefruitteeltindevolle grond

Consulent
Ir. R.K.Elema
Coördinatie

praktijkonderzoek

Ir.J.Dijkstra (hoofd)
Ing.J.H.Bootsma (proeftuin Kraggenburg)
A. Scholtens (proeftuin Geldermalsen)
Bedrijf

stakeaonoom

Ir.T.H.Edens
Algemeen specialist

grootfruit

L.Uitterlinden
Algemeen specialist

kleinfruit

J.Blommers
Bodemkundige
Ing.A.Pouwer (gestationeerd bijhetConsulentschap inalgemene dienst voor
Bodemaangelegenheden teWageningen)
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ALGEMEEN

Bestuur
Hetbestuur vergaderde op 17februari teUtrecht en op 19augustus te
Wilhelminadorp. Op 19 augustus recipieerden tevens hetbestuur en de directie
ter gelegenheid vanhet 75-jarig bestaan. Een groot aantal genodigden maakte
van de gelegenheid gebruik hun felicitatie aan tebieden.

Personeel
Inhet verslagjaar traden enkelemutaties op inde personeelsbezetting.
Mevrouw J.C. Louws-Versluisvan de afdeling Algemene Zaken vertrok op31
januari.Mejuffrouw P.H. Ruissen van dehuishoudelijke dienstverliet het
Proefstation op 28 februariwegens het aanvaardenvan een anderewerkkring. De
vacature huishoudelijke dienstkonper 4 aprilwordenopgevuld door deaanstellingvan mevrouw E.M.A. van Iwaarden-Asselman. Devanaf januari bestaande vacaturebij de administratiewerd per 1meivervuld door de aanstelling van
mevrouw A.M.Th,van de Rijt-Mateijsen die tevens als directie secretaresse zou
gaan fungeren.
Op 26mei,respectievelijk 1juniwas het 25 jaar geleden dat mejuffrouw
J. Hamelink en deheer H. Beeke in dienst tradenbij de toenmalige Vereniging
'Zeelands Proeftuin'.Hieraanwerd ineenpersoneelsbijeenkomstop 3juni aandacht besteed.
Op 24mei overleed deheerA.M. Verhulst,medewerker van de proeftuin
Kapelle.
Deheer C. Zuydwegt die reeds enige jarenvoor zijn pensionering wegens
ziekte vertrok,overleed op 28oktober.

Lezingen
J. Blommer3
- Ontwikkelingenbijdeaardbeienteelt onder glas-7oktober teMelselein
België,Bedrijfsgilde Groente-enAardbeitelers Waasland.
Ir. P. Delver
- Plant nutrition andsoil fertility -22april teWilhelminadorp, International
Course onSoil Science.
Ir. J.

Dijkstra

11 januari teKapelle,N.F.O.Afd.
-Hetkleinfruitonderzoek ophetP.F.W.
Kapelle.
- Cultivationofstrawberries - 1oktober teWageningen,7thInternational
Course onVegetable Growing (I.A.C.).
Jr. T.H. Edens
- Welke appelrassen zijn financieel aantrekkelijk? -Proefstationsdag/Zeeuwse
fruitteeltdagop7januari teKapelle,N.F.O.Kring Zeeland.
Ir. R.K. Elema
-DeFruitteelt inEuropa
12 januari teAduard,N.F.O.Kring Noord
-DeFruitteelt indeD.D.R.
10februari teUdenhout,N.F.O.Kring Noord-Brabant.
-DeFruitteelt vroeger ennu-27september teMaarssen,Openingvanhetappelseizoen,Centraal BureauvanTuinbouwveilingen.
Ing. P.D. Goddrie
-Nieuws uithetrassenonderzoek metappels-7januari teKapelle,Proefstationsdag/Zeeuwse fruitteeltdag,N.F.O.Kring Zeeland.
-Welke nieuwe rassenbieden perspectief voordetoekomst?-8februarite
Geldermalsen,N.F.O.Kring GeldermalsenendeVerenigingvanOud-leerlingen
vandeFruitteeltschool Geldermalsen.
- Veredelingengebruikswaardeonderzoek bijgroot fruit-21december teGoes,
leerlingenvandeRijks Middelbare Land-enTuinbouwschool.
J.

Goedegebure

- Bedrijfseconomische aspectenvanintensieve beplantingen-3februarite
St. Truiden inBelgië,B.F.O.Kring Limburg;8februari teDronten,N.F.O.
Kring IJsselmeerpolders.
Drs. D.J. de Jong
- Effectofspring application ofaninsect growth regulator (I.G.R.)onthe
population developmentofthesummer fruit tortricid Adoxophyes orana (F.v.R.)
inanapple orchard intheNetherlands -3meiteGent, Internationaal
Symposiumvoor FytofarmacieenFytiatrie.
-Monitory techniques,forecasting systemsandextension problems inrelationto
summer fruit tortricid Adoxophyes orana (F.v.R.)infruit growing inthe
Netherlands,with special reference tophenological andecological influence21 tot23juni teParijs,Eppo-Conference onForecasting inCrop Protection.
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J.J. Lammens
-Nieuwsvandeproeftuin teWilhelminadorp-2februari teSchouwen,N.F.O.
Afd. SchouwenenDuiveland.
- Zomersnoei- 10juni teSt.Truiden,VerenigingvanOud-leerlingenvande
Hogere Schoolvoor Tuinbouw.
L.

Nijsse

-ErfahrungenmitBeerenobstbau in1976-7maart teHeinsburg (B.R.D.),Kreisvereinigung Heinsburg Rheinland,ArbeitsgemeinschaftderBeerenobstbauer.
Dr.Ir.

Ü.J. van Oosten

-Ervaringenmetvirusvrij plantmateriaal -7januari teKapelle,Proefstationsdag/Zeeuwse fruitteeltdag,N.F.O.Kring Zeeland enN.F.O.Kring West-NoordBrabant;8februari teGeldermalsen,N.F.O.Kring Geldermalsen.
-Acomparisonofvirus-free clonesofGolden Delicious-23en25augustuste
Renesse, Internationaal Symposium forClonal variation inappleandpear.
- Growth andyield ofGolden Delicious onM.9aandonthree other M.9 rootstock
sources-idem.
Dr.Ir.

H.J. van Oosten en P. van Zweeden

- Juvenilityasapossible causeofvariationinthenewapplevariety Karmijnde
Sonnaville-24augustus teRenesse,International Symposium forclonal
variation inapple andpear.
Drs. H.A.Th, van der

Scheer

- Standvanzakenbijhetrood-wortel-onderzoek-17juniteBreda,Algemene
VergaderingvanAangeslotenen indeAfdeling AardbeiplantenvandeN.A.K.-B..
-Neue ErfahrungenbeiderBekämpfungvonFytophtera-FaulenbeiErdbeeren-29
juni teLangförden (B.R.D.), Bundesarbeitstagung fürFachberater imObstbau.
Dr.Ir.

S.J.

Wertheim

- Deervaringenmetdemoderne beplantingen vandelaatste jarenendemogelijke
ontwikkelingen indetoekomst-1februariteMargraten,Limburgsefruitteeltdag,
N.F.O.Kring Limburg;8februari teDronten,N.F.O.Afd.Oostelijk Flevoland.

Buitenlandse reizen
Op22en23februaribezocht Drs.D.J.deJonghetLandesanstalt fürPflanzenschutz teStuttgart (B.R.D.)vooreenbespreking overdevoortgangvangeleide
en geïntegreerde bestrijdingsschema's indefruitteelt inonsland.
Op3meinamDrs.H.A.Th,vanderScheer deelaanhetInternationaal
Symposium over Fytofarmacie teGent inBelgië.
Van5tot9septembernamIr.T.H.Edens deelaanhetVijfde International
SymposiumonHorticultural Economics teBoedapest.
Dr.Ir.S.J.Wertheimwasvan20totenmet22september deelnemervanhet
derde Internationaal Symposium over Groeiregulatoren indeFruitteelt,datdoor
het Internationaal Tuinbouwkundig Genootschap inPoznan(Polen)was georganiseerd.
Dr. J.Trompnamvanaf 5tot7oktober deelaanhet'Symposiumoncalcium
nutritionofeconomiecrops'teBeltsville,Maryland indeVerenigde Statenvan
Noord-Amerika. Inaansluiting daarop bezochthijaldaareenaantal instituten
voor fruitteeltkundig onderzoek.

Diversen
In 1977bezochten 1967personen de proeftuin groot fruit (niet zijnmeegerekend debezoekers van de opendagvoor burgers). Hiervan kwamen 859 uithet
buitenland. Debuitenlandse bezoekers kwamen uit 22 landen:Amerika 39;
Australië 2;België 41;Denemarken 36; (West-)Duitsland 188;Engeland 29;
Frankrijk 74;Hongarije 28;Ierland 4;Indonesië 4;Israel 15;Italië 24;Japan
70; Joegoslavië 3;Kenia 2;Nieuw Zeeland 1;Oostenrijk 97;Perzië 1;Polen60;
Tasmanië 1;Tsjechoslowakije 4; Zuid-Afrika 1enZuid-Tirol 33.
Vanaf eind maart tot 10mei onderzocht Dr.T. Bubanvanhet Instituut voor
Fruitteeltkundig Onderzoek teUjfehèrtó inHongarije in samenwerking met het
Laboratorium voor Plantenfysiologie van deLandbouwhogeschool teWageningen de
invloed van de stikstofbemesting ophet gehalte van cytokininen inhet xyleemsapvan jonge appelonderstammen.
Vanaf 1tot 15augustus was deheer Sugiarto van de Directie Internationale
Technische Hulpvanhet Ministerie van Buitenlandse Zaken in Indonesië te gast
bij de afdeling entomologie om zich te oriënteren omtrent de fruitteeltentomologie.
Leerlingen van tuinbouwscholen brachten een deelvanhun praktijktijd door
opverschillende afdelingen vanhet Proefstation zoals uit onderstaande opsommingblijkt:
J.N. Eversdijk (RijksHogere Tuinbouwschool— Utrecht)vanaf 4januari tot 28
februari;
M.Willems (Hogere Tuinbouwschool van deK.N.B.T.B.— 'sHertogenbosch) 14maart
tot 7mei;
W. Schuring (RijksHogere Landbouwschool— Deventer)25 april tot 8 juni;
J.C. deNooyer (RijksHogere Tuinbouwschool— Utrecht)de gehele maand juni;
Mej. W.M.Mesu (RijksMiddelbare Land- enTuinbouwschool— Goes)vanaf 1juli
tot 31 augustus;
J. Katsman (Laboratoriumschool — Goes) 15augustus tot9 december ophet
chemisch laboratorium van de afdeling Bodemkunde;
J.J. v.d.Put (Landbouwhogeschool — Wageningen)vanaf 1februari tot 30april.
Op 7januarivond inKapelle de jaarlijkse door deN.F.O.Kring Zeeland en
West-Noord-Brabant in samenwerking met de drie gewestelijke standsorganisaties
georganiseerde Proefstationsdag plaats. Tijdens dezebijeenkomst werd doormedewerkers vanhet Proefstation enhet Consulentschap inalgemene dienst voor de
fruitteelt aandacht besteed aan actuele onderwerpen.
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DE PROEFTUIN

In 1977was ernauwelijks sprake vanwinterweer.De laagste temperatuur van
-3,1°Cwerd op 28februari gemeten.Nachtvorstenkwamen voor eind maart -begin
april enook in de laatsteweek van april.De eerste helft van 1977was over
het algemeen tedroog. De totale hoeveelheid neerslagbedroeg in 1977 705,2mm.
Het aantal zonne-uren over 1977 (1271,7uur)was aanzienlijk lager dan in 1976
(1680,8uur).

Grootfruit
J.J. Lemmens

Denachtvorsten inhet vroege voorjaarhadden landelijk vrij veel schade tot
gevolg. InWilhelminadorpwas erweinig schade,albleven,vooral bij Cox's
Orange Pippin,vele gemengde knoppen in ontwikkeling achter enwerden deze
later inhun geheel afgestoten.Merkwaardigerwijswerd de perebloesem door de
nachtvorstenniet beschadigd.
Hetbegin van debloei van de pruimenwerd op 7aprilwaargenomen,voor
appelwas dithet geval op 3mei envoor peer op 17april.Debloei van de
appelbomen verliep zeervlot enwerd gevolgd door een goede zetting.
Als gevolg van de zware dracht ende droogte in 1976was degemengdeknopvorming bij deperen slecht.Dit resulteerde dan ook ineen zeermatige oogst
vooralbijhet ras Doyenné du Comice.Ook bij appelenkwam op enkele percelen
geringe bloei voor,namelijk daarwaar de droogtehet ernstigstwas endedracht
het zwaarst.
Wat de fenologie betreft,moet opgemerktworden dathet jaar 1977 zichkenmerkte door een opvallend lage spintpopulatie. Slechts op enkele percelenwas
eenbespuiting tegen spintnoodzakelijk. Debestrijding van de perebladvlo gaf
grote moeilijkheden. Tegen dit insekt moesten danookherhaaldelijk bespuitingenuitgevoerd worden.
Halfmaartwerd een aanvang gemaaktmethet planten.Bijherinplantwerd het
plantgat behandeld met potgrond. Per plantgatwerd 20 liter potgrond gebruikt
vanhet merk Triomph no. 17.Deboomspiegels werden afgedekt met champignonmest.
De aanslagverliep vlot en de groeiwas aanzienlijk beter dan inde voorgaande
jaren. Devolgende proevenwerden inhet voorjaar van 1977geplant:

Plantdiepteppoef

M.26 (perceel

3b)

Het doel van deze proef isna tegaanwelke invloed de plantdiepte heeft op
de groeienverankering van debomen.Ookwordt nagegaan ofhetmogelijk isde
bomen zonder palen op tekwekenwanneer diep geplantwordt.
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Herkomstenproef

virusvrije

M.9 (peraeel

3a)

Indeze proefwordt nagegaan inhoeverre dezeherkomsten eenverbeteringbetekenen ten opzichte van de reeds in gebruik zijnde virusvrije herkomsten van
M
Mq. 9 .

Onderstammenproef

- appel (peraeel

3d)

Hiermeewordtbeoogd de invloed na te gaan van een aantal nieuwe appelonderstammenop de groei endeproduktie invergelijking met de algemeen in gebruik
zijndeM.9 enM.26.Hetbetreft de C.G.-onderstammen afkomstig van een
Amerikaans veredelingsprogramma uitgevoerd teCornell (C)en Geneva (G).De
proefrassen zijn: Golden Delicious,Schone vanBoskoop enJames Grieve.

Plantsystemenproef

- appel (peraeel

9a)

Het doelvan deze proef isopkleine schaalna te gaan ofbijhet gebruik van
een sterkere onderstam (MM.106)het systeem van dekwekerijboomgaard (Meadow
Orchard)bruikbaar is.Het proefras isAlkmene.

Plantgatbehandeling-

en druppelbevloeiingsproef

(perceel

13a)

Indeze proef zalwordennagegaanwat de invloed isvan plantgatbehandelingen
met potgrond,water geven door middel van druppelbevloeiing enhet afdekkenvan
deboomspiegels met champignonmest op de groei vanpas geplantebomen.Het
proefras isJonagold opM.9.

Klein fruit
L. Nijsse

De zachtewinter enhetkoude,natte voorjaarhadden tot gevolg datde
klein-fruitgewassen zichvrij laat ontwikkelden. Denachtvorsten van 30 en31
maartbrachten meer of minder schade toe aan deverschillende gewassen.
Hetweren vanvogels vormde bij alle gewassen eenprobleem. Alleen het aanbrengen van goed sluitende nettenbleek afdoende tezijn.
De aardbeien, zowel die onder plastic tunnels als inde volle grond,ontwikkelden zich goed.Van devroegbloeiende rassenwas devruchtzetting vande
eerstebloemenmeestal slecht,maar debloeiwas daarentegen zorijk dat toch
eenhoge produktie werd verkregen.De oogstperiodewaskort als gevolg vanhet
warmeweer. Het aanplanten van nieuwe aardbeienkon onder gunstige omstandigheden plaatsvinden. De nateelt aardbeienmet remonterende engekoelde planten
leverde een goede oogst op.De prijzenvan aardbeien aangevoerd buitenhetnormale aanvoerseizoenwarenhoog.
Door de ernstige droogte inhet voorgaande jaarwaren opveel praktijkpercelen de jonge frambozenscheuten tekort gebleven enwas de opbrengst daardoor
zeermatig. Ophet Proefstationwas dit echter niet het geval.De scheuten
waren lang genoeg en de frambozenoogstwas goed.Dit alles dank zijeen goede
vochtvoorziening. Bij devroege rassenwerd veelvorstschade aanhet jongeblad
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waargenomen.Ditveroorzaaktebijdepasgeplante frambozeneenduidelijke
groeiremming.Aandehandvandeze ervaringkanmenstellendathetgewaseen
dergelijke schadehetgehele jaarnietmeer tebovenkomt.
Debramenondervonden veel schadevandenachtvorst.Bijverschillende
rassenwaren veelhoofdknoppen bevroren,waarnanogwelzijknoppen uitliepen.
Dezekenmerken zichdooreenlaterebloei,kortere vruchttrossenenkleinere
vruchten invergelijkingmetdehoofdtrossen.Vandebeproefde rassenbleek
Bedford Gianthetvroegste rastezijn,ditrasishelaas niet doornloos.
Bij rodebessenvieldeschadeveroorzaakt door nachtvorst mee.Alleen Fag's
Prolific (vroegbloeiend)hadeenmisoogst.Deandere vroegbloeiende selecties
of rassen ruidenwatmeerdandelaterbloeiende,maarerbleef eengoedekwaliteit bessen over.
De zwarte bessenhaddenalsgevolgvandenachtvorst eenmisoogst.Alleen
laatbloeiende rassenofselecties,dieindepraktijknognietofnauwelijks
voorkomen, gavenwatbessen.Eenopvallende nieuweling ishetrasJet.Ditras
bloeit enrijpt veel laterdanalle andere rassenenheeft zeer lange trossen.

Nieuwe

proeven

Een frambozenrassenproef
werd geplant, waarin 12 rassen zijn opgenomen. Acht
daarvan konden in 1977 worden geplant. In een rassenproef
met herfst frambozen
werden vier rassen geplant. Een rassenproef
vollegrondsaardbeien
(met 14 rassen
en selecties)
en een klonenproef
Gorella werden geplant.
Voorbereidingen
werden
getroffen
voor een rassenproef
met doordragende aardbeien en één met gekoelde
waohtbedplanten.
Onder plastic
kappen werd een proef aangelegd met
verschillende
druppelbevloeiingssystemen.
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AFDELING GROOT FRUIT

ProjectPFW2(IVT 165,Groot Fruit 6):Hetgebruikswaardeonderzoek groot fruit
P.D. Goddrie

Appel
Inhet voorjaar van 1977werden inde eerste toetsingviernieuwerassenaande
rassencollectie toegevoegd, zodat dat jaar 113appelrassen in toetsingwaren.
Ondankshet optredenvan nachtvorst vóór en tijdens de bloei kon inhetalgemeen gesprokenwordenvaneen goede zetting envruchtdracht. Sommige rassen
echter toonden eenduidelijke gevoeligheid voor deze lage temperaturen. Behalve
bij Cox's Orange Pippinwerden ook inmin of meer ernstige mate bevrorenongeopendebloemtrossen waargenomen bij Mutsu,Goro,Orangenburg, Red Baron,
Ossekop,enkele kleurmutanten van Cox's Orange Pippin,enkele I.V.T.-kruisingen
(o.a. I.V.T.5544-220)enenkele Amerikaanse schürftresistente rassen.
Teneinde betrouwbarewaarnemingen tekunnenverrichten aan enkele vroegrijpende rassenwas het nodig deze met netten af te schermen tegen beschadiging
door spreeuwen.Vroegrijpende rassen die niet op dezemanier werden beschermd,
werden voor een groot gedeelte opgegeten of sterk bevuild zoals Mantet, Roda
Mantet, Sylvia en I.V.T.5442-17.Ook aanhet einde vanhet plukseizoen hadden
rassen als Jonagold en Golden Delicious erg van devogels telijden.
Ook in 1977 stondweereenaantalrassensterkindebelangstellingvandebezoekers aan de rassenpercelen. Ditwaren vooral Summerred,Jonagold, Elstar en
Gloster 69,maar ook Akane,Suntan enKent.
Deproduktie van Summerred liet ook in 1977niets tewensen over,hoewel een
eerste aanwijzingwerd verkregen datbij dit rashet optreden van beurtjaren
kanvóórkomen.Aandeboomhadden devruchten een fraaie kleur; inde kist valt
dekleur echter tegen omdat dan ook denogal groene achterzijden vandevruchten zichtbaarworden. De smaakwordt inhet algemeenwel gewaardeerd.
Zeer fraaihelderrood isdekleur vanAkane.De groei vandit Japanse ras is
opM.9 erg zwak;deproduktie aan denog steeds kleinebomen, geplant inhet
voorjaar van 1973,blijft dan ook aan de lage kant.De smaak moet als matig
worden gekwalificeerd.Dit ras,begin september teplukken,moet niet als lang
bewaarbaarwordenbeschouwd.
Elstar geeft totnu toe jaarlijks een goede produktie van goedsmakende
vruchten die teWilhelminadorp tot omstreeks eind februari in gewone koeling
bij 4°C goed tebewaren zijn.Nu debomenwat ouderworden blijkt steeds meer
datvoor het verkrijgen van een goedekleur voldoende belichting van devruchtennoodzakelijk is.Vruchten uithet hart van debomen kunnenvolkomen geel
zijn,waardoor éénvande aantrekkelijkhedenvan dit ras verloren gaat.
Jonagold vande oogst 1976bleek ingewonekoeling bij 4°C te Wilhelminadorp
totbeginmeihoudbaar.Hoewel elders sprakewas vanhet optreden van"zacht"
tijdens debewaring kwam dit probleem teWilhelminadorp niet naar voren,dit
ondanks het feit dat debewaarde vruchten na dewarme zomer van 1976 toch tamelijk laat (5oktober)en zeer gekleurdwerden geplukt.Welwas ophet laatst
van debewaarperiode sprakevan enige schilverbruining. Deproduktie was ook in
1977weer goed en doet totnu toe niet onder voor die van GoldenDelicious.
Gloster 69 moet zeer produktief worden genoemd. Vruchtenvan de oogst 1976
bleken teWilhelminadorp in gewone koeling bij 4°Choudbaar totbegin april.De
paarsrode kleur en devruchtvorm zijn opvallende,maar niet door iedereenge-
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waardeerde kanten van dit ras,terwijl de smaak matigwordt bevonden. Invoorgaande jarenwerd incidenteel enige schimmelvorming inhet klokhuiswaargenomen;vande oogst van 1977bleek 20%van de vruchten deze schimmelvorming te
hebben.
Tabel 1.Gemiddelde opbrengsten vanenkele appelrassen opM.9 inkg per boom
vanaf het planten tot enmet 1977 teWilhelminadorp.

Ras

Geplant in voorjaar

Opbrengst

Cox's Orange Pippin
Golden Delicious
Gloster 69 *
Jonagold
Summerred

1971
1971
1971
1971
1971

98,6
96,8
125,2
98,3
81,7

Cox's Orange Pippin
Golden Delicious
Elstar
Dijkmanszoet
Dubbele Zoete Aagt
Langzoet
Zaailing Harderwijk
Zoete Ermgaard
Zoete Kroon
Zoete Oranje
Zoete Paradijs

1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972

56,6
67,1
66,9
43,2
54,1
29,6
21,8
14,0
26,3
34,9
23,0

Cox's Orange Pippin
Golden Delicious
Akane

1973
1973
1973

30,0
56,6
21,4

Cox's Orange Pippin
Golden Delicious
Kent
Suntan

1976
1976
1976
1976

0,9
1,7
2,2
1,9

* Als tweejarige boom geplant.
Suntan enKent zijn tweenieuwe rassen vanhet East Mailing Research
Station inEngeland. Deervaringen teWilhelminadorp zijn nog zeer gering,omdatbeide rassen inhet voorjaar van 1976werden geplant.De vruchtvorm van
Suntan doet denken aandie van Cox's Orange Pippin;Kent vertoont nogal gelijkenis metWinston. Bewaring van nog slechts kleine hoeveelheden vruchten bleek
teWilhelminadorp voorlopig mogelijk totbeginmaart bij 4°C in gewone koeling.
Eind 1977werd deproef met enkele mutanten vanWinstonbeëindigd. Gebleken
isdatde aanvankelijk grootvruchtig lijkendemutantWinstar geenszins als een
grotere vervanger vanWinston kanworden beschouwd. Gezien de gedurende drie
jarenverkregen sorteergegevens blijkt eerder het tegendeel (tabel 2 ) .DemutantWinstar kan dan ook niet als eenverbetering van de gewone Winston worden
beschouwd.
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Tabel 2.Opbrengsten, gemiddelde vruchtgewichten en sorteringsgegevens van vier
Winston-typen, geplant opM.9 inhet voorjaar van 1972 teWilhelminadorp.
Winston-type

Opbrengst inkg/boom inde
periode 1973t/m 1977

Standaard

45,9

Gemiddeld vruchtgewicht(g),
gemiddeld over 1973 t/m 1977

156

Gesorteerde hoeveelheid (kg)
indeperiode 1975 t/m 1977

1461,6

Sortering in %over de periode 1975 t/m 1977:<60
60-65
65- 70
70- 80
> 80

Standaard Winston
(virusge- vanOudetoetst)
lande

43,3

39,2

Winstar

37,9

166

159

144

920,5

735,3

575,2

3,7

3,2

3,0

8,5

25,1
17,7
51,9

24,4
15,5
52,9

20,5
13,3
57,9

36,2
14,8
35,5

1,6

4,1

5,3

5,1

Bijde inbeproeving zijnde zoete appelrassen opM.9,geplant inhetvoorjaar van 1972,begint zich eenduidelijk beeld af te tekenen.Voorwat betreft
boomtype en produktiviteit zijnhet vooral Zoete Oranje,Dijkmanszoet en
Dubbele Zoete Aagt die de aandacht trekken.Van deze drie is Dijkmanszoet tot
ongeveer februari en Zoete Oranje tot ongeveer aprilbewaarbaar, terwijl
Dubbele ZoeteAagt slechts kort tebewaren is.Bij dit laatste ras treedt
bovendien jaarlijks zeer veel verlies ten gevolgevankurkstip op.Uit debeoordelingen op de gebruikswaarde als kookappel,uitgevoerd doorhet Sprenger
Instituut teWageningen,bleek dat o.a. Zoete Ermgaard en Zoete Oranje voor dit
doel goed bruikbaar waren,dit integenstelling tot Dijkmanszoet, terwijl
Dubbele ZoeteAagt als redelijkwerd beoordeeld. Voorlopig kanworden gezegd
datbijhet aanplanten vaneen zoet appelras dekeus van Zoete Oranje inverband met zijnproduktiviteit, groeiwijze,bewaarbaarheid en verwerkingswaarde
hetmeest voor dehand ligt.
Ineenbegin december gehouden smaaktoets met elf appelrassen bleek nogmaals
dat Elstar,Karmijn de Sonnaville enJonagold gemiddeld hogerworden gewaardeerd dan de als vergelijking dienende standaardrassen Cox's Orange Pippin,
Golden Delicious en Schonevan Boskoop.Gloster 69werd slechter bevonden dan
Cox's OrangePippin en Golden Delicious,maar ietsbeter dan Schone van
Boskoop.Granny Smith, afkomstig uit de proeftuin teWilhelminadorp,werd als
zeer slecht beoordeeld. Eenvrijwel gelijke smaaktoets bij leerlingenvan 18
tot 20jaarvan deRijks Middelbare Land- enTuinbouwschool teGoes, uitgevoerd
op 21 december,gaf aan datdeze jeugdigen eenevenhogewaardering hadden voor
Elstar,Karmijn de Sonnaville en Jonagold, terwijl ook hier Gloster 69 als
zeermatig enGranny Smith als slecht smakend naarvorenkwam. Dezelfde leerlingen gavenJonagold dehoogstewaardering voorwathet uiterlijk betreft,
terwijl Karmijnde Sonnaville als uitgesproken lelijkwerd beoordeeld.
Op grond van gedurende een aantal jarenverzamelde gegevenswerden nahet
groeiseizoen van 1977dertien appelrassen gerooid vanwege diverse gebreken.
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Peer
Inhet voorjaar van 1977werden inde eerste toetsing tweenieuwe rassen
aande collectie toegevoegd, zodat in 1977 34pererassen in toetsingwaren.
In tegenstelling totde appels hadden de pererassen zeer sterk van de lage
temperatuur te lijden, zodat in 1977 sprakewas van slechts zeerminimale opbrengsten.Eenuitzondering hierop vormden debeide stoofperen Gieser Wildeman
en Saint Rémy die met een opbrengst van resp. 19,7en 27,4kg/boom ver boven
alle andere rassen uitstaken.
Aanhet eind vanhet groeiseizoen 1977werden de rassenMerton Star en
Mericourt gerooid, omdat bleek datde verenigbaarheid met de onderstam kwee A
zeer tewensen overliet.

Pruim
In 1977warenveertien rassen in toetsing. Erwerden geennieuwe rassengeplant of gerooid.
Ookbij de pruimen liet devruchtzetting sterk tewensen over,metuitzonderingvan Bleue de Belgique en Laxton's Cropper die nog enige opbrengst vanbetekenis opleverden.

Landelijke

rassenproeven

Inde landelijke rassenproef 71.0.3., geplant opM.9 inhetvoorjaar van
1971,blijft voorwatbetreft deproduktie Karmijnde Sonnaville duidelijk de
beste. Gemiddeld overvier proeftuinenbedraagt deproduktie tot enmet 1977
67,0kg/boom, terwijlhet als standaard opgenomen ras Cox's Orange Pippin in
dezelfde periode 56,2kg/boom produceerde.Het verschil inproduktie tussen
Holstein enOranje de Sonnaville is zeer gering met resp.47,1 en 46,3 kg/boom,
terwijl Alkmenemet 40,9 kg/boom de laatste plaatsbezet.
Inde landelijke rassenproef 73.0.1., geplant opM.9 inhet voorjaar van
1973, ishet eveneens Karmijn de Sonnaville (virusvrij)die gemiddeld over vijf
proeftuinen dehoogste opbrengst geeft met 53,2kg/boom. Eveneens een goede opbrengst gaf totnu toevirusvrije Elstar met 43,5 kg/boom.
Indeze proef is een goedevergelijking mogelijk tussen niet-virusvrije
Cox's Orange Pippin,virusvrije Cox's Orange Pippin (T.61), Alofs' Cox Spur en
Cox's Orange Pippin 124.Dit laatste typekomt alleen inde proef te Oosthuizen
voor, terwijl Alofs'Cox Spur niet inKraggenburg staat. Demet deze Cox's-typen tot nu toebehaalde opbrengsten, gemiddeld over de proeftuinen,bedroegenresp. 24,6,35,6,21,4en 18,3kg/boom indeperiode 1974 totenmet 1977.
Eveneens indeze proef zijn alleen teOosthuizen ookWinston enWinstar te
vergelijken. Tot nu toebedroeg de produktie van Winston 11,0endie van
Winstar 13,9kg/boom;het gemiddeld vruchtgewicht isbijbeiden echter gelijk,
zodat ook hier bij Winstar niet gesprokenkanworden van een grootvruchtige
mutant.
De indeze proef opgenomen drie zomerrassen onder nummer vanhet I.V.T.te
Wageningen blijvenvoorwatbetreft hun produktiviteit duidelijk achter bij die
vanElstar envan I.V.T. 5544-220.
Inde landelijke rassenproef 75.0.13.,geplant opM.9 inhet voorjaar van
1975, isna drie groeijaren van de vier nieuwe rassen Gloster 69het meest produktief met 11,4kg/boom gemiddeld overvijf proeftuinen. Jonagold doet hier
weinig voor ondermet 9,9 kg/boom, terwijlJamba 69 en Septer tot nu toe een
opbrengst gavenvan resp.6,9 en 5,6 kg/boom. De standaardrassen James Grieve
en Golden Delicious produceerden resp. 5,0 en 13,1kg/boom indeze zelfde
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periode.
Inde zomer van 1977werden debomen geoculeerd voor devolgende landelijke
rassenproef met appel,teplanten inhet seizoen 1978/79. Indeze proef zullen
worden opgenomen de rassenAkane,Summerred,Gala,Gravenstein, Rode Gravenstein,Goldjon,Prima,Empire,Honeygold,Ozark Gold,I.V.T.5544-146 en
standaard Golden Delicious.

Project PFW 43:Virus-enklonenonderzoek bij groot fruit
H.J. van Oosten

Hoewel de produktie van Cox's Orange Pippinvanwege devorstschade inhet
voorjaar geringwas,konden toch enigewaarnemingenwordenverricht. De inons
land aan depraktijk uitgegeven Cox's kloonT.12werd wederom als een der
fraaistenbeoordeeld. Tochwas er dit jaar éénkloon,de Zwitserse H.5,die als
beste vande aanwezige normale Cox's klonenwerd beoordeeld. Debomenvan deze
kloonvallen opdoor de zeer sterke groei en eenbossige groeiwijze. De Engelse
kloon EMLA 2lijkt daarentegen iets compacter te groeien endatbetekende in
het slechte draagjaar 1977minder Cox's-ziekte eneenbeterebladstand danbij
de andere klonen voorkwam. Uitgesproken lelijkwaren de appels van de kloon
T.690. Deboomwas circa 10jaar geleden inLimburg opgevallen vanwege zijn
immer slechte opbrengsten.Erwerdverondersteld, datnahetvirusvrij maken
dit euvel verholpen zou zijn.Deproduktiviteit kan nog niet beoordeeld worden,
maarhet vruchtuiterlijk (zeer grauwe appels) ishetminst van alle virusvrije
klonen.
Bij de RodeBoskoop'SchmidtHübsch'werdenwederomkleurverschillen waargenomen. Inhetverledenwas dat al gebeurd bij de topentenT.227en T.252,nuwerd
het gevondenbij topentenvan andere herkomsten, T.90 en T.368.De vruchten
toondenbij alle topenteneenopvallende streperige vruchtkleur. Slechts bij
éénherkomst,nr. 3586, is tot opheden geen afwijking inkleur gevonden.Dit
nummer is thans voor depraktijk vrijgegeven.Men dient er echter rekening mee
tehouden,dat ook indeze kloon terugloop kan optreden.De oorzaak hiervan is
datvele rodemutanten chimaeren zijnen daarom niet stabiel.
Bij alle andereherkomsten van RodeBoskoop werdenkleine verschillen in
vruchtkleur geconstateerd. Opvallend gaaf gekleurd bleek de oorspronkelijke
herkomst 'Kalfs'.Deze vruchtenwaren ook iets meer verruwd danbij de overige
herkomsten.
Inde virusvrije Mantet werd eenmutant gevondenwaarvan zowel de boom
(habitus,bladvorm)als devrucht (kleur,vorm) sterk afwijken. De smaakwas
echter volstrekt gelijk aandievan gewoneMantet.
Bij Golden Delicious blijft dekloon 'Smoothee' de aandacht trekken,vanwege deveel gladderevruchtschildanbij deklonenA enB.
Zoals reeds eerder gemeld zijnopherinplant met virusvrij plantmateriaal
nauwelijks problemen teverwachtenbij dehuidige plantafstanden. Inveel gevallen ishetvirusvrije plantmateriaal zonder meer een grote verbetering. Op
verse grond geldt dit zeker ook voor dematig groeiende rassen,maar voor rassen als Cox's Orange Pippin,Rode Boskoop enBenoni blijft enig voorbehoud op
zijnplaats.Vastgesteld isdat devirusvrije bomen van deze rassen inprincipewel zeer vruchtbaar kunnen zijn,maar op groeikrachtige verse grond werd
inenkele gevallen bij meer groei niet meer produktie verkregen dan met
standaard virusziekebomen.Het is nog steeds niet ondenkbaar datbij deze
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rassenbeter iets ruimer geplantkanworden dannormaal. Bijhet ras Winston
dat totvoor kort inéén ademwerd genoemd met de andere drie rassen, ziethet
er tochnaar uit datvirusvrije bomen praktisch altijd gunstiger resultaten
geven dande standaardbomenbij een sterkere groei.

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

Appel
Van alle experimentele appelonderstammen staatM.27het meest indebelangstelling. Deoorzaak hiervan is,dat deze onderstam eenbelangrijk zwakkere
groei van deboom veroorzaakt danM.9. Het is echter al vastgesteld, dat de
groei vanbomenopM.27bijherinplant te zwak isenbijhethuidige plantsysteetn (deenkele rij) geen alternatief isvoor deM.9.Op verse groeikrachtige grond is inmiddels ook gebleken dat de groei vanbomen opM.27 inde eerste
twee jaar nahet planten sterk achterblijft bij dievanbomen opM.9.Toch is
de ontwikkeling opM.27 zodanig,datnog enigehoop bestaat op een acceptabel
boomvolume op 4- of 5-jarige leeftijd bij sterk groeiende rassen als Schone van
Boskoop,Karmijn de Sonnaville enBenoni.Uit Engelse proeven valt af te leiden
dat de groeivanbomennâhet vijfde groeijaarpraktisch geheelwegvalt.
Alle proeftuinen zijn nuvoorzien vanonderstamproevenwaarinM.27 isopgenomen.Alle belangrijke enveelbelovende nieuwe rassen zijnhierin opgenomen.
Thans zijnproeven invoorbereiding metM.9 enM.27 in zeer dichtebeplantingen. Bijhet plantenvan een proef met Amerikaanse onderstammen (de C.G. onderstammen)inhetvoorjaarvan1977opdeproeftuin teWilhelminadorp bleek,dat de
wortelstelsels belangrijk vanelkaar verschilden. C.G.47bleek een zeer fijn
vertaktwortelstelsel tebezitten, terwijl C.G.80slechts enkele zware wortels
bezat. C.G.60had reeds bijhet plantenveelwortelscheuten. Dekleinste bomen
waren die op C.G.10 en C.G.60. Devolgens Amerikaanse gegevens meest veelbelovende onderstammenworden thans virusvrijgemaakt.
Eind 1977werd eenproef geplant methet ras Winston op verschillende
tussenstammenwaarbij opviel hoe fraaihet plantmateriaal was.Bijde éénjarige
Winston opM.9 zittenvrijwel alle veren te laag voor toekomstige vruchttakken,
zodat dezeworden verwijderd. Bij deproefbomen op tussenstam zaten alle twijgen op de goedehoogte.Er kan dus al gewezenworden ophet grotevoordeel van
een tussenstambij ditras.

Peer
DeonderstamKweeM.C (virusvrij)blijft inalle proeven sterk opvallen.De
proeven zijnnu 3- 6jaar oud en zonder uitzondering kwamen debomen opkwee
M.C eerder inproduktie dan opkweeM.A. De groei vandebomenwas op beide
onderstammen inde eerste jaren gelijk. Indeproef metverschillende veredelingshoogtenbijkwee M.A enM.Cbleek hoger oculeren te leiden tothogere
produkties bij Doyenné duComice.Bij Conferencewas opbeide onderstammen van
een effect vanhoger oculeren geen sprake.
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Pruim
De groei vanVictoria op de onderstam Tonneboer bleek totnu toe net zo
sterk als op St.JulienA. Dit is in tegenspraak met oudere gegevens waaruit
blijkt datbomen op Tonneboer zwakker zouden groeien danop St.JulienA. De
bomen op Prunus pumila bleven zich redelijk goed ontwikkelenbij een beduidend
geringere groei dan op Brompton. Debomen op P. pumila zijn echterwel gevoeliger geblekenvoor droogte:zowel in 1976 als in 1977werd een voortijdige
bladvergeling enbladval geconstateerd.

ProjectPFW54:Teeltonderzoekindevruchtboomkwekerij
H.J. van Oosten

Kwaliteit

van de

vruchtboom

Deproef,waarin de invloedwordt bestudeerd vanhet tijdstip van afknippen
vande appelonderstambovende oculatie gaf in grote lijnen dezelfde resultaten
als in 1976:vroeg afknippen (januari) leidde toteerder uitlopenvan de oculatie dan laat afknippen (maart,april).Nahet groeiseizoenwaren de verschillen
in groei tussen de diversebehandelingen klein of afwezig. In twee gevallen
bleek nahet groeiseizoen nog eenverschil tebestaan:bij Cox's Orange Pippin
op tussenstaménbij Golden Delicious,waarvan de oculaties directnâhet oculeren alwaren uitgelopen (tabel3 ) .
Tabel 3.De invloed vanhet snoeitijdstip van geoculeerde tussenstammen,resp.
onderstammen, op de groei in 1977van Cox'sOrange Pippin (optussenstam)en Golden Delicious opM.9 (in 1976 reeds uitgelopen oculaties).
Snoeitijdstip

Cox's O.P./Zoete Aagt/M.9
Lengte (cm)
3/6/77

januari
februari
maart
april

19
17
12
9

Aantalveren

11/10/77 11/10/77
113
112
110
110

18,2
17,6
16,2
15,0

Golden Delicious/M.9
Lengte (cm)
3/6/77
16
14
8

11/10/77
122
113
107

Erwerdenin1977geenandereverschillen gevonden tussen debehandelingen,met
name viel de afwezigheid op van dode of slapende oculaties.Het op een vroeg
tijdstip snoeien direct tot op deoculatiewordt wel beschouwd als zeer riskant
inverband met de schade,die ten gevolge vanbloedenvan de onderstamkanoptreden. Soms tracht men deze risico's tevermijden doorbij het snoeien een
klik (15cmonderstambovende oculatie) te laten staan en pas op een later
tijdstip (april) tot op deoculatie terug te snoeien.Erwerd indeze richting
eenproef opgezet,maar gezienhet ontbreken van nadelige gevolgenvanhet
bloeden,bleven dewaarnemingen beperkt tot de groeivan deboom. Het bleek,
dathet laten staanvan eenklik eenvertragend effecthad ophet uitlopen van
oculaties,hetgeen zelfsnahet groeiseizoen nog inde lengtegroei zichtbaar
was (tabel4 ) .
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Tabel 4.De invloed vanhet snoeitijdstip enhet snoeien op eenklik op de
groei vanLombarts Calville opM.26 in 1977.
Snoeitijdstip

Klik*

Lengtegroei (cm)
3/6/77

januari
februari
maart
april

+
+
+
-

19
10
17
14
15
8
9

11/10/77
119
112
112
111
112
109
109

* Klikweggesnoeid ophet tijdstip 'april'.
Inhet vorige jaarverslagwerd melding gemaakt vanhet feit datveel sterfte
werd geconstateerd nahet uitplanten van onbewortelde, goed gebleekte M.9 onderstammen. Ditwerd vooral geweten aan de zeer droge zomer van 1976,aangezien
algemeenbekend is,dat onbewortelde, doch goed gebleekte M.9 toch goed kan
bewortelen. In 1977werd deproef herhaald, nubij zeer gunstige groeiomstandigheden. Tochbleek een groot aantal onderstammen niet tewortelen en slechts
eenkwijnend bestaan te leiden.Dit is zeer nadelig voor dehomogeniteit vande
onderstammenbeplanting. Indien echter de onbewortelde onderstammen aanslaan,
dan isdekwaliteit van de vruchtboom op deze onderstammen gelijkwaardig aan
dievanbewortelde planten.
Dekwaliteit vandeboomkan verder nogwordenbeïnvloed door demaatvan de
onderstambijhet uitplanten.Bijhet ras Rode Boskoop blekendebomen op dunne
onderstammen veel lichter dan op zware onderstammen. Bij Cox's Orange Pippin
bleek demaat van de onderstammen nauwelijks invloed tehebben op de kwaliteit
(groei, geveerdheid)vandeboom. Indepraktijk zijn totnu toe veel gunstige
ervaringen opgedaan met oogenten (chip-budden) inplaats van oculeren. Dit
geldt met name bij steenfruit:kers, pruimen perzik. Duidelijk is gebleken,
datbij oogenten gebonden moetworden met plastrip endat ditniet tevroeg
moetworden losgesneden. Dit geldt vooral bij ogen,die laat gezet zijn (vanaf
eind augustus). Tevens moet de dikte van de oogentniet teveel afwijken van
die van deonderstam, omdat anders de vergroeiing tewensen kan overlaten
(zeker als tevroeg de plastripwordt verwijderd). TeEastMailing adviseert
men voorhet oogenten ogenmet meerhout te snijden (dikker)danvoor eenoculatie gebruikelijk is.Ineennieuwe proef met oogenten enoculerenbleken de
dun aangesneden ogenbij het oogenten zeer goed tevergroeien,mits met
plastripwas gebonden.Oogenten vastbinden met rubberbandjes gafmeer uitval
eneenminder goede vergroeiing.
Over de opkweek van tweejarige bomen lopen de opvattingen nogal uiteen. Een
eerste snoeiproef werd gelegd inmooi geveerde éénjarige Doyenné du Corniceop
kwee 'selectieAdams'.Debomenwaren geschikt om teverkopen,doch moesten
nog een jaar op dekwekerijblijven. Devolgende snoeibehandelingen werden toegepast: 1)niet snoeien; 2)insnoeien op 80 cmen alhet zijhout op stompjes
snoeien (de traditionele methode); 3)insnoeien op 80 cmenhet zijhoutongemoeid laten en 4)insnoeien op 90 cmen enkele lange zijscheuten verwijderen
of op een stompje snoeien.Alle objectenwerden opgeschoond tot 40 cmboven de
grond.Niet snoeien gafeen sterke kopgroei enweinig zijhoutontwikkeling,
waardoor een onevenwichtige boom ontstond. Bij tijdig insnoeien (injuni)kon
denadelige ontwikkeling nog sterkwordenbeperkt. De 'traditionele methode'
gaf de lichtste bomenmet veel dun,éénjarig zijhout. De uit fruittelers oogpunt mooiste bomenwerdenverkregen nahet insnoeien op 80of 90 cm (objecten
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3en 4. Inde loop van de zomerwerdenbij alle objectenwaar nodig concurrentenweggesnoeid

Selectie

in

onderstamtypen

Inde afgelopen jaren iseen omvangrijke collectie herkomsten van virusvrije
M.9verkregen. Na de eerste beoordelingen isvastgesteld, dat er verschillen
bestaan tussendeze herkomsten. Tweeherkomsten (Duitsland nr. Ien Belgiënr.
29)groeienbreder uit enhebben een iets afwijkende bladstand. Een zeer goede
bladstand werd geconstateerd bij devierNederlandse herkomsten (T.337,T.338,
T.339, T.340), deM.9 EMLA en de Belgische nrs. 19en 25.De twee Belgische
herkomstenblekenper plant aanzienlijk meer sporen tebezitten dan de andere
herkomsten.
Teneinde na te gaan of selectie inonderstammenconsequenties kan hebben
voor de fruitteler, is inWilhelminadorp een teeltproef opgezet met de selectie
M.9a en drie andereM.9 herkomsten van verschillende virusstatus. Zeeropvallend is,dat de efficiency van de produktie (uitgedruktalskgperm 3 boomvolume ofkgper kg snoeihout)van Golden Delicious opM.9ahogerwas dan op elk
van de andereM.9 herkomsten,onafhankelijk van devirusstatus. Indien deze
aanwijzing juist is,danbetekent dit dat selectie inonderstamtypen inderdaad
gevolgenkanhebben voor de fruitteler.
Bijeenbeoordeling vande eerste virusvrije kwee 'selectie Adams',de
Gooise kwee en dekwee M.Cbleek meer variabiliteit voor tekomen danverwacht.
Van individuele plantenwordt nu apart doorvermeerderd omvast tekunnen stellen,wat de oorzaak isvandeze variabiliteit.

Vermeerdering

van onderstammen

In 1977warenophet vermeerderingsperceel vanhet Proefstation alle appelonderstammen, inclusief devirusvrije M.9 enM.27,goedbeworteld. Het moerbed
vandeM.27 toonde echter stukken,die geenenkele plant opleverden. Tevenswas
de produktie per meter lager dan in 1976.Wellichtheeft deM.27 moerhoek de
droge zomer van 1976minder goed doorstaan dan die van andere appelonderstammen. Vanalle experimentele kerseonderstammen was alleen Colt zeer goedbeworteld (vermeerdering via afleggen). Bij verschillende Belgische selecties,die
inhet voorjaar van 1976 als beworteld zomerstekwaren ontvangen,trad nauitplanten in 1977veel sterfte op.De selecties van Prunus frutiaosa
en enkele
andere Prunus-soorten die via afleggenworden vermeerderd, gavenwederom uitsluitend onbewortelde afleggers.Ookbij de experimentele pruimeonderstammen
was debeworteling slecht,behalvebij Prunus besseyi en P. pumila. Getracht
zalworden de experimentele kerse-enpruimeonderstammenviastek tevermeerderen.
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ProjectPFW 45:Het teeltkundig onderzoek groot fruit
S.J. Wertheim enJ.J. Lemmens

Snoei

Vergelijking slanke spilenNoordhollandse spil
Begin 1977werd op drie praktijkpercelen eenbegin gemaaktmet een vergelijking tussen de opkweek vande slanke spil en deNoordhollandse spil,die een
aantal jaren zalvoortduren. Indevergelijkingen zijnde rassen Discovery,
Cox's Orange Pippin, Schonevan Boskoop enWinstonbetrokken.De proeven zijn
opgezet in landelijk verband door dewerkgroep Boomvormen.De resultaten van
1977worden hier nogniet vermeld omdat voor een goede vergelijking van de
nieuwe Noordhollandse boomvorm endebekende slanke spil meerdere jaren nodig
zullen zijn.

Pianist/s temen
Devergelijking tussen devier plantsystemen op perceel 5 (zie tabel 5)was
in 1977 inhet zesde groeijaar.De opbrengsten perboom en perha voor beide
proefrassen zijnvermeld in tabel 5.
Tabel 5.Opbrengst vanplantsystemenproef bijappel.
Plantsysteem

Plantafstand

(m)

Bomen/ Karmijnde Sonnaville
0,9ha
Kg/boom
T o n / 0 , 9 ha
1977 19721977

1977

19721977

Golden Delicious
T o n / 0 , 9 ha

Kg/boom
1977

19721977

1977

Enkelerij* 3,50x1,A3 1800 9,0 40,3 16,2 72,5 15,1 46,0 27,2 82,8
„ ** 2,75x0,80 4090 8,3 33,8 34,0 138,2 10,1 31,0 41,3 126,8
Volvelds ** 2,00x1,25 3600 9,4 40,7 33,8 146,5 7,6 37,3 27,4 134,3
** 1,50x0,80 7500 5,5 25,9 41,3 194,3 3,4 26,0 25,5 195,0
* Alleenwintersnoei.
** Zomer-plus lichtewintersnoei.
Ruwwegblijkt datnaarmate meerbomenperhawerden geplant,endus deboomomvangkleiner was,de opbrengst per boom lager lag.Perha bezienwerd dit
verlies aan opbrengst meer ofminder goed gemaakt door het aantalbomen. Over
zes jaarbezienbleek veelmeer opbrengst tewordenverkregen naarmate meer
bomenwaren geplant.Met éénuitzondering,namelijk de 3600bomen ineen volveldsbeplanting diemeer opleverden dan de 4090bomen ineen enkelrij-systeem.
De groterebomen ineerstgenoemd systeem zijnhiervoor verantwoordelijk.
BijKarmijnwas er gemiddeld over alle jaren geen nadelige invloed van het
plantsysteem opde vruchtgrootte. Bij Golden Delicious bleken inbepaalde jaren
en ook gemiddeld over alle jaren dedriemeest intensieve plantsystemenkleinerevruchten te leveren.Op deze plaatgrond, die droogtegevoelig is,kan intensivering dus tot afname invruchtgroei leiden.
Watvruchtkleur betrefwaren in 1977bij Karmijn depercentages goed
gekleurde kg (bestaande uit vruchten die voor dehelft of meer geblost zijn)
alsvolgt:55,8 (1800); 46,2 (4090); 50,2 (7500)en 45,7 (3600 alleenwintersnoei)of 73,9 (3600 zomer-pluswintersnoei). De getallen tussenhaakjes geven
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19721977

de aantallen bomenweer (zie tabel 5 ) .Opha-basis waren in 1977de tonnages
per havan goed gekleurd fruit: 11,1 (1800); 16,1 (4090); 17,3 (7500)en 18,4
(3600wintersnoei) of 20,5 (3600 zomersnoei). Een duidelijke winst dus aan goed
gekleurd fruit bij intensivering, vooral bij devolveldssystemenenhet meest
bij zomersnoei.
Opperceel 12waar enkele endubbele rijenvan Cox's Orange Pippinen
Winston opM.9 voorkomen met 2217respectievelijk 3030bomenper hawerd in
1977 (het tiende groeijaar)Winston opkleur gesorteerd. De opbrengsten inkg
per boomvoorbeide systemenwarenbijWinston 12,7 (enkelrij)en 11,1 (dubbelrij). Over alle tien groeijarenwaren dekg-opbrengsten per boom in dezelfde
volgorde 78,7 en85,8.Per 0,9 habezienwas de opbrengst in 197728,2en 33,6
ton.Weer over alle tien groeijaren berekend was deha-opbrengst 174,5 en 260,6
ton, een aanzienlijkewinst voor de dubbelrijen.
Het percentage goed gekleurde kgWinston bedroeg in 1977 74,8en 62,1.De
dubbelrijen toonden dus lagere percentages goed gekleurd fruit,wat ook inde
jaren 1973, 1975en 1976bleek toen ook opkleur gesorteerd werd. Per ha bezien
echter,werdenvan dedubbelrijen meer tonnen goed gekleurd fruit geplukt,
dankzijdeveelhogere opbrengst (menmoet zich echterwel realiseren dat niet
alleen de opbrengst aan goed gekleurd fruit perha telt,maar ook de verhouding
tussen goed en slecht gekleurd fruit,indekist'.Dit laatste bepaalt inhoge
mate de prijs).
Op perceel 2werd indecember 1977een derde plantsystemenproef met Rode
Boskoop opM.9 aangeplant.Hierin zullen drie zeer intensieve systemen (drieen zesrijigebedden envolveldssystemen)wordenvergeleken met enkele rijen.
Ditwordt gedaan met tweeboomvormen: slanke spil enNoordhollandse spil,beide
met alleenwintersnoei of eencombinatie vanwinter-plus zomersnoei.

Plantgatbehan.de

ling

De inhet voorjaar van 1976 op perceel 17geplante proef met verschillende
plantgatbehandelingen (zievorig jaarverslag blz. 28-29), gaf in 1977de eerste
opbrengst.Opvallend was dat de tweebehandelingen die in 1976demeeste groei
tot gevolghadden in 1977demeeste opbrengst gaven.Ditwaren de behandelingen
potgrond + stalmest met of zonderwortelbehandeling met Norit voorhet planten.
Bij debehandeling potgrond +Norit + stalmestwerden 18,0vruchtenper boom
geoogst (2,1 kg)enbij potgrond + stalmest 21,0vruchten (2,3kg). Onbehandeldebomenbrachten 8,3 vruchten perboom (1,1kg)op.Deverschillen inkg per
boom tussen de twee genoemde behandelingen en onbehandeld warenbetrouwbaar.
Alle overige behandelingen (tuinturf inhet plantgat,wortels dopen inNorit
poeder,boomspiegel afdekkenmet ruige stalmest,alleen of in combinatie,en
potgrond inhet plantgat plusNorit) lagenwat opbrengst betreft tussenonbehandeld en de tweebeste behandelingen in.
Wat de scheutgroei in 1977betrof,gaven de objecten met tuinturf inhet
plantgat sterkere groei te ziendande overige objecten. Ditwas het enigebetrouwbare verschil dat in 1977werd gevonden.Mogelijk isdit indehand gewerkt doorhet feit datbijhet object tuinturf gemiddeld het geringste aantal
vruchtenhing.
Ineen tweede proef met éénjarige bomenvan Jonagold opM.9 geplantvoorjaar 1977op oude appelgrond,werd druppelbevloeiing bij een aantal plantgatbehandelingen toegepast.Deverschillende behandelingen zijn samenmet de groei
van 1977weergegeven in tabel 6. Het aantalherhalingen indeze proef was acht
bij vierbomen perveldje.
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Afb. 6. Bomen van Jonagold opM.9 inhet eerste groeijaar op oude appelgrond
gefotografeerd september 1977.Boven: geen plantgatbehandeling en geen
watertoediening. Onder:201potgrond inhet plantgat,champignonmest op
deboomspiegel enwatertoediening door middel van druppelbevloeiing.
(zie tekst).
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Tabel 6. Groei van Jonagold opM.9 inhet eerste groeijaar na verschillende
plantgatbehandelingen enwatergiften. De getallen zijn gemiddelden van
32bomen per behandeling.
Behandeling

Scheuten/
boom

Onbehandeld
+watergeven
Champignonmest
+watergeven
ti
Potgrond
,,
+watergeven
Potgrond + champignonmest
+watergeven

6,8 a
8,6 b
7,0 a
8,5 b
9 , 7 bc
11,0c
11,5 c
11,0 c

Scheutgroei/ Gem.scheutboom (m)
lengte (cm)
1,54
2,97
1,67
2,87
2,91
4,60
3,49
5,32 d

a
b
a
b
b
c
b

22,6
35,2
24,9
34,3
30,2
41,5
30,7

a
b
a
b
b
c
b

49,5d

Getallen gevolgd door verschillende letters verschillenbetrouwbaar (P= 0,05).
Voor potgrond werd gebruik gemaakt van Triomph no. 17en erwerd 20 1per
plantgat gebruikt.Champignonmestwerd op deboomspiegel aangebracht nahet
planten. Druppelbevloeiing werd uitgevoerd met het systeem Key Emitter,waarbij
dedruppelaar ophet plantgat lag. Inde periode 1mei tot 16september werd
hiermee inhet totaal 1128 1water perboom gegeven,bij een afgifte van 41
per uurper dop.Hetwater gevenvond plaats op aanwijzingen vande afdeling
Bodemkunde,diehet verschil tussen neerslag enverdamping perweek als uitgangspunt voor advies nam,waarbij rekeningwerd gehouden met demate vanbladontplooiing.
De forsewatergift had een duidelijke groeiprikkel tot gevolg (zie tabel6 ) ,
waaruit blijkt datwater geven nahet planten een geduchtwapen is tegenbodemmoeheid'. Water toedienen veroorzaakte betrouwbaar meer en langere scheuten.
Watergift énpotgrond was nogbeter danwater geven alleen.Werd óók nog champignonmest als afdekmiddel gebruikt danwerd het allerbeste resultaat bereikt
(tabel 6, laatste behandeling, afbeelding 6 ) .De proef wordt voortgezet.

Beproeving

nevelspuit

Ineenpraktijkperceel teWolphaartsdijk werd een opbouwspuit van de firma
Douven (Horst)beproef
d,waarbijhet mogelijk isdoor middel van gebruik van
speciale keramische doppen (P.210Albuz) 100 1water per ha tevernevelen. De
doppenwerden vergeleken met normale (TeejetD3-25)waarmee 200 1perhawordt
verneveld. Bijbeide methodenwerd een volledig spuitprogramma uitgevoerd met
de algemeen aanbevolenhoeveelheden middelen perha énmet dehelft daarvan.
Geheel onbespoten gedeelten van deboomgaard dienden als controle.De proefrassenwaren Golden Delicious en Rode Boskoop Schmidt Hübsch opM.9.De proef
lag invier herhalingen met 43 tot 78 tienjarige bomen (vrije spillen)per
veldje. Dewaarnemingen aan ziekten en plagenwerden uitgevoerd door deafdelingenFytopathologie en Entomologie vanhet proefstation, terwijl doorhet
I.M.A.G. teWageningen werd nagegaan hoe deverdeling van de spuitvloeistof
over debomenwas.
Uit dewaarnemingen aanmeeldauwaantastingbleek datnevelen tegen 100 1per
ha een even goedebestrijding gaf als nevelen tegen 200 1.Werd de hoeveelheid
middel gehalveerd, danwerd bijbeide vloeistofhoeveelheden onvoldoende resultaat geboekt.Als voorbeeld moge hetvolgende dienen.Op 17juniwerd de meeldauwaantasting beoordeeld ende percentages aangetaste bladeren waren als
volgt: 85,0 a (onbespoten); 7,1 c (200 1volle dosering); 27,9b (200 1halve
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Fenologiegrootfruit 1971totenmet 1977,Wilhelminadorp

JamesGrieve

Cox'sOrangePippin

SchonevanBoskoop

GoldenDelicious

Winston

Conference

DoyenneduComice

I

• '

5

10 15 20 25 30
april

5

10

*

•
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• ' * • • •

15 20 25 30
mei

Afb. 7. B l o e i s t a d i a van enkele g r o o t - f r u i t r a s s e n . Per ras van boven rlaar
beneden de j a r e n 1971 t o t en met 1977 afgebeeld. De d r i e punten op elke
h o r i z o n t a l e l i j n geven aan begin b l o e i , v o l l e b l o e i en einde b l o e i (zie
t e k s t ) van h e t meerjarige h o u t .
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dosering); 6,7 c (100 1volle dosering)en 32,6 b (100 1halve dosering). Verschillende letters achter de getallenwijzen opbetrouwbare verschillen (P=
0,05).
Voor de insektenbestrijding lag de zaakwat anders.Bij debestrijding van
roze appelluis bleek hetwel verantwoord dehoeveelheid middel énvloeistof
perha tehalveren.De aantasting op 20juniwas bij allebehandelingen even
laagenveel lager danbij onbehandeld. Bij spintwerd dezelfde lijn gevonden
alsbij de roze appelluis. Ter illustratie deuitkomsten van een telling op
1september (nadat op 12juli met Plictranwas gespoten) indezelfde volgorde
als eerder genoemd: 110,0 a; 2,5 b; 26,5 c;5,5 bc en 5,5 bc.De getallen zijn
beoordelingscijfers,waarbij hogewaarden duiden ophet voorkomen vanvele
levende spintmijtenen omgekeerd. Vermindering van dehoeveelheid Ultracid bij
debestrijding van devruchtbladroller wasweer niet mogelijk. De aantasting
uitgedrukt inpercentage aangetaste scheuten (22juli)was respectievelijk
34,9 a;5,3 c; 7,9 bc;4,0 cen 12,4b.
Hetblijkt dusvoor de ziekten- enplagenbestrijding wel mogelijk 100 1per
ha te gebruiken inplaats van 200 1,maar of ook dehoeveelheid middel gehalveerd kanwordenhangt afvan de soort aantasting.
Uit dewaarnemingen vanhet I.M.A.G.bleek dat de afzetting van spuitvloeistof op debladeren indeverschillendedelenvan deboomweinig verschilde bij
nevelen tegen 200 1of tegen 100 1per ha.Erwas slechts een gering verschil
tennadele van 100 1inhet midden van deboomkroon opborsthoogte.

Fenologie

groot

fruit

Vanaf 1953worden bij eenwisselend aantal groot-fruitgewassenen rassen de
fenologische ontwikkelingsstadia bijgehouden.Afbeelding 7geeft van een aantal
rassen vanvier groot-fruitsoorten eenbeeld van debelangrijkste bloeistadia:
beginbloei (20%openbloemen),volle bloei (80%openbloemen) en einde bloei
(100%uitgebloeid gewas). Dit alles vanhet hout ouder dan één jaar. Duidelijk
blijkt uit afbeelding 7datde appelbloeivroeg (1974)maar ook laat (1975)kan
vallen enkort (1977)of juist lang (1974)kan duren.

Project PFW 46: Regulatie van v r u c h t z e t t i n g , - g r o e i , -val en vegetatieve groei
S.J. Wertheim
Vegetatieve

groei

Vertakking plantmateriaal
Op tweeboomkwekerijen (teKapelle en teHeinkenszand)werden proevengenomenwaarin tertakkingsmiddelenwerden getoetst op groeiende oculaties van appel
enpeer.TeHeinkenszandwerd0,80%NC 9634plus uitvloeier vergeleken met
0,176% FR570/3 (=0,15%M&B 25,105)op deappelrassen Benoni,Discovery,
Elstar,James Grieve,Jonagold, Golden Delicious,Odin enWinston opM.9. Dezelfde vergelijking werd inKapelle gemaakt op de pererassen Conference en
Doyenné du Comice opkwee A; echtermet dehalve concentratie vanhet middel
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M&B 25,105.AangezienhetmiddelNC9634doordefirmaFisonsLtdinjanuari
1978werd teruggetrokken,wordthierna alleenwatoverM&B25,105meegedeeld.
Oppeerbleek laatstgenoemdmiddel toegepastbij55cmoculatielengtete
agressief.Nagebruikblevendeoculaties tekort.Welwerktehetmiddel duidelijk gunstigopdevertakking.Mogelijkkunnen lagere concentratieseenbeter
resultaat geven.Bijappelwarenderesultatenbeter,alleenbijDiscovery
blevendeoculaties tekort.Devertakkingwerd bevorderdbijDiscovery,James
Grieve,ElstarenJonagold,waarvanditechter alleenbijdeeerste twee rassen
nodigwas,omdatdebeide anderevannature goed vertakten.Bijdeoverige
rassenwasdevertakkingvannature zeer goedengafM&B25,105 geenextrazijscheutvorming.
In tweeandere proeven teHeinkenszand werd chemisch opwekkenvanvertakken
vergelekenmetmethodendiemetdehand uitgevoerd kunnenworden.BijBenoni
en Rode BoskoopopM.9werdhetmiddelM&B25,105 (0,15%a.s.)vergelekenmet
handtoppenenmethetéén-oftweemaalwegnemenvandejongebladeren.Alle
methodenwerdenuitgevoerdbij55cmoculatielengte;wanneer tweemaal bladwerd
weggenomendanvondditvoordetweedemaal plaatsbij65cmlengte.De
chemischemethode gafdemeestevertakkingmaardehandmethoden gavenookveel
zijhout (tabel 7).Werdookdetakhoek indebeoordelingbetrokken,danwas
tweemaalbladwegnemenhetbeste.Erontstondhierdooreenbijzondervlakke
standvandezijscheuten.Bijhetverwijderenvanhetbladwerdookdeoculatielengtenietofweinigverminderdwatmetdeanderemethodenwelhetgeval
was. Metnadrukmoet gesteldwordendatbijhetwegnemenvandejongebladeren
het groeipunt zelf ongemoeidbleef.'
Tabel7.Groeigegevensvanvertakkingsmethodenproefbijappel.Getallengemiddeldenvan15bomenperbehandeling.
Object

Benoni
Oculatielengte(cm)*

Rode Boskoop
Zijscheuten=10cm/b.Oculatie
Zijscheuten=10cm/b.
len te cn
>
4
0
c
m
*
*
S
(
>)*
>4 0cm**
t
o
t
aai
totaal

Onbehandeld
134,5a
2,1a
1,3a
133,1a
4,7a
3,2a
Toppen
117,1b
5,0b
4,1b
115,8b
6,8b
3,7ab
1xbladwegnemen 128,6c
3,8b
2,9c
128,5a
6,2b
4,0ab
2xbladwegnemen 125,7c
4,5b
3,8b
126,9a
7,6b
5,5cd
0,15%M&B25,105 109,9d
6,6c
5,6d
99,4c
11,0c
6,9d
* Vanaf veredeling.
**Hogerdan40cmbovendeveredeling.
Getallen gevolgd dooreenverschillende letterverschillenbetrouwbaar (P=0,05)
IneenderdeproefopdezelfdekwekerijmetWinstonopM.9werdhetchemisch
ofmetdehand opschonenvandeoculatiesbekekenalofniet gecombineerdmet
hetvertakkingsmiddelM&B25,105 (0,15% a.s.). Onder opschonenwordt hierverstaanhetwegnemenvanalle jonge zijscheutjes (bij±3cmlengte)vandeonderste 35cmvandeoculatie.Werdditchemisch gedaandanwerd gespotenmet
0,30%AmexA-820 plus uitvloeier.Beide opschoonmethoden,maardiemetdehand
hetmeest,bevorderdendevormingvanzijscheutenhoger aandeplant,zonder
de lengtevanscheutentebeïnvloeden. Gecombineerdmethetvertakkingsmiddel
werden zeerbruikbarebomenverkregen.Ditonderzoekwordtvoortgezet.
Opeenperceel teNissewerdendebomenvaneenvertakkingsproef,genomenin
1975, inhetvoorjaarvan1976uitgeplant.Hetbetrof SchonevanBoskoopopM.9
diedusonvertakt (object onbehandeld indeboomkwekerij)ofgoedvertakt
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(object 0,15% M%B 25,105 in deboomkwekerij)waren. In 1977,het tweede groeijaar droegen de onbehandelde bomen 0,7 vruchten per boom (0,2kg) tegen 6,4
appels (1,9kg)bij de onbehandelde bomen.Een duidelijke winst dus van devertaktebomen.

In een tweede b e d r i j f t e Kruiningen met Winston u i t een d e r g e l i j k e v e r t a k kingsproef werd in 1977 maar weinig meer geplukt van de v e r t a k t e bomen. Hier
leverden de onbehandelde bomen, die overigens wel de bekende laag g e p l a a t s t e
z i j t w i j g e n bezaten b i j h e t p l a n t e n , 14,8 vruchten per boom (2,0 kg) tegen 18,9
vruchten (2,4 kg) b i j de in de kwekerij met M&B 25,105 behandelde bomen.
Het onderzoek wordt voortgezet;ook aan inhet voorjaar van 1977 geplante
bomenuit devertakkingsproeven van 1976.

Ontbladering
Ineenboomkwekerijperceel inHeinkenszandwerd chemisch ontbladeren onderzocht, omvroeg rooienmogelijk temaken. Gebruikt werd 1of 1,5%WK-uitvloeier
(DuPont deNemours (Nederland) B.V.) al of niet gecombineerd met 100of 200
dpmEthephon (=0,021% respectievelijk 0.042%Ethrel-A). Ook Ethrel-A alléén
werd beproefd. Debespuitingenwerden uitgevoerd op 14oktober op de appelrassen Schone van Boskoop en Jonagold,beide opM.9.Bij eerstgenoemd raswas
reeds van enige bladval sprake,bij laatstgenoemd raswas ernog geennatuurlijkebladval op de spuitdatum.
Op 7november bleek dat alleenbehandeling met 1,5%WK-uitvloeier plus
0,042%Ethrel-A enig resultaat had. Bij onbehandelde Schone van Boskoopwas het
schattingscijfervoor debladval gemiddeld 2,0 enbij de genoemde behandeling
3,7 (gemiddeld van 15bomen). Voor Jonagold waren dezewaarden respectievelijk
1,1 en 2,5. De schattingscijfers liepenvan 1 (geenbladval) tot 5 (100%bladval). Het bereikte resultaatwas dus onvoldoende.Alle andere behandelingen
gaven een resultaat dat tussen dezebehandeling en onbehandeld in lagenwaren
dus nogminder.Het onderzoekwordt voortgezet.

Generatieve ontwikkeling
Chemische

dunning

Benoni
Voorhet vierde achtereenvolgende jaarwerd op dezelfde bomen opM.9 opperceel 22handdunning vergeleken met chemische dunning met 0,30% Ethrel-A plus
aanvullende handdunning. Van de 22 onbehandelde bomen hadden er in 1977 13een
beurtjaar; zijbloeiden schaars.Dit ondanks eenvroege en sterke handdunning
in 1977.Van de 22met Ethrel-A behandelde bomenwas er in 1977niet éénmet
eenbeurtjaar. In 1977waren de resultaten voor onbespoten enbespoten als
volgt: aantalbloemtrossenperboom 93,1 en 404,9;aantal handgedunde vruchten
per boom 139,4en 364,7 enper 100bloemtrossen 149,8en 90,1;aantal vruchten
per boombij depluk 50,3 (8,4kg)en 109,2 (16,5kg)en per 100bloemtrossen
54,0en 27,0;gemiddeld vruchtgewicht 167en 151 gen aantalkg perboom van
vruchten groter dan 70mm 7,0 en 13,0.Erwas geenverschil inde geringe late
val als gevolg van tweebespuitingen met 0,15% Obsthormoon 24Aop 3en 12
augustus, terwijl de pluk op 24 augustus viel. Uit deze cijfersblijkt duidelijk de gunstige invloed vanhet gebruik van Ethrel-A in 1976 opbloei enproduktie in1977.
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Over alle vier proefjarenbezienhebben debomenvanbeide behandelingen ongeveer evenveel opgebracht;58,6 kgbij onbespoten bomen en 57,5kgbij gespotenbomen.Bij deonbespotenbomenmoesten echter totaal over devier jaar 3202
vruchtjes perboom met dehandworden gedund enbijbespoten bomen 11921 De
proef wordtvoortgezet.

Golden Delicious
Het insekticide genaamd carbamult (Schering)werd onderzocht opvruchtdunnendewerking endaartoevergelekenmetAmid thinenAArupsin (carbaryl).
Carbamultwerd ineen sterkte van0,15% gespoten evenals AArupsin, terwijl
Amid thinwerd verspoten ineen sterkte van0,072%.Laatstgenoemd middel werd
verspoten op 18mei,eenweek na devolle bloei,bij een gemiddelde vruchtdoorsnee ophet ouderehout van 2,9 mm. Beide insekticidenwerden gespoten op6
junibij een gemiddelde vruchtgrootte van 12,1mm (ouder hout)en 9,3 mm (éénjarige twijgen). Deze proefwerd in tienherhalingen uitgevoerd opbomen in
het zesde groeijaar op perceel 5.
Carbamult enAmid thin dunden niet,carbarylwel.Het aantalvruchten per
100bloemtrossen bij de oogstbedroeg 24,6 a (onbehandeld), 15,6 c (handgedund), 17,3bc (carbaryl),21,5 ab (carbamult)en 20,4 a (Amid thin). Getallen
gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet betrouwbaar (P= 0,05). Voor
dit ras iser dus nog geenvervanger van het goedwerkende carbaryl.

Bevordering vrucht zet ting
Cox's Orange Pippin
Op eenperceel Cox's Orange Pippin opM.9 teOudelande,waar debomen altijd
slecht droegen inverband met onvoldoende bestuiving,werd getracht op chemische
wijze devruchtzetting teverbeteren. Daartoewerd één-of tweemaal gespoten met
eenmengsel van gibberellazuur (GA3)ena-naftylazijnzuur (NAA). Ditwerd gedaan
op 20mei of 20mei plus 3 juni. Op deeerste datumwaren debomenvoor 50%uitgebloeid. De sterkte van GA3was 200dpm (3tabletten Berelex A3 op 15 1water)
envanNAA 10dpm (5 tablet Aperdex op 24 1water).
Beidebespuitingen hadden een duidelijk gunstig effect op de vruchtzetting,
vooral voor de rui (tabel 8 ) .Helaaswarenvele extra vruchten klein,vooral na
tweebespuitingen,waardoor het uiteindelijke resultaat tegenviel. In elk geval
blijkthetmogelijk bij Cox iets teverbeteren aan devruchtdracht.
Tabel 8. Resultaten vanvruchtzettingsbevorderingsproef opCox's OrangePippin.
Getallen gemiddelden van 10bomenper behandeling.
Behandeling

Vr./100bloemtr. Vruchten/ Kg/
"
... ! boom
boom
voor de bii de
rui
oogst

Gem. Vruchtenboven65mm
vr.- _
, ..
,.%
kg/boom
geW (g)
-

Onbehandeld
10,2 a
5,6 a
49,8a
6,1 a 123
73,3 4,5
1x GA 3 +NAA 30,3b
9,9 a
89,3 a 10,7b 119
64,5 6,9
2 x GA3 +NAA 30,1 b 15,5b 140,4b 13,8b
99
44,5 6,2
Getallen gevolgd door eenverschillende letterverschillen betrouwbaar (P=0,05).
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Bestuiving
Nieuwe rassen en sierappels
In 1977werdenweerverschillende kruisingen uitgevoerd omde wederzijdse
geschiktheid wat bestreft kruisbestuivingvan een aantal appelrassen tetoetsen.
Ophet triploïde ras Jonagold werd dewaarde vanhet stuifmeel van een aantal
sierappelcultivars getoetst.De resultaten van dekruisingen zijn samengevat in
tabel 9. Hetblijktwel dat dekruisingsresultaten bij Lombarts Calville tegenvielen invergelijking met vrije bestuiving vooral met stuifmeel van Elstar.In
1978 zullen daarom dezekruisingen opLombarts Calvilleworden herhaald. Benoni
blijkt een goedebestuiver voor Elstar. Bij Jonagold blijkt een aantal sierappelcultivars geschikt te zijn alsbestuiver; de cultivar Aldenhamensis is
niet geschikt.
Tabel 9. Resultaten vankruisbestuivingmet dehand invergelijking met vrije
bestuiving; 100bloemen per combinatie.
Moederras

Bestuiverras

Vruchten bij de oogst
hand

Lombarts Calville

Elstar
Jonagold

Elstar
Winston
Melrose
Gloster69
Benoni
Malus 'Aldenhamensis'
„ 'GoldenHornet'
„ 'Liset'
„ 'Prof.Sprenger'

11
29
29
21
75
4
30
25
27

vrij

40
68
26
30

In 1977werd wederomnagegaanwat de invloed isvan bomen van de sierappel
'Liset'opM.26 geplant tussen Schone van Boskoop opM.9 ineenperceel te
Borssele.In ditperceel komen negen rijenvan dit rasnaast elkaar voor.De
sierappelbomen zijn zoverdeeld dat vakken zijn ontstaan vanvijf rijen (de
middelste vanhet perceel)breed en zesbomen lengtemet 0, 10of 33%bestuivers. Elke bestuiverdichtheid komt drie maalvoor.Evenmin als invoorgaande
jarenwerd een invloed van de aantallenbestuivers op devruchtdracht van
Schone van Boskoop vastgesteld.
In tweepercelenmet sierappels als enten op Cox's Orange Pippinkon de
dracht niet beoordeeld worden inverband met demisoogst als gevolg vande
nachtvorst die inhet voorjaar devruchtzetting reduceerde toteen zeer laag
niveau.

ProjectPFW52:Toetsing bijzondere fruitgewassen
S.J. Wertheimen J. Dijkstra

Hetverzamelen vanbijzondere houtige gewassenwaarvan devruchten vers of
inverwerkte toestand eetbaar zijn,werd voortgezet. Ophet proefstation waren
eind 1977devolgende geslachten aanwezig. Het getal tussenhaakjes geeft het

41

aantal aanwezige soorten aan.Bijeenaantal soorten zijnooknogmeerdere cultivarsverzameld. Actinidia
(5), Akebia (2), Amelanchier (7), Arbutus (1),
Aratostaphylo s (3), Asimina (1), Berberis (4), Billardiera
(1), Carya(2),
Castanea (5), Celtis (2), Chaenomeles (2), Cornus (3),Corylus (6), Crataegus
(7), Cydonia (1),Diospyros (4), Elaeagnus (4), Empetrurn (2), Erzobotrya (1),
Ficus (1),Gaultheria (3), Hippophae (1), Holboellia (1), Jugions (3),
Lardizabala (1), Mahonia (4), Mespilus (1), Morus (6), Myriaa (2), Myrtus (2),
Cta/ocoecus (2), Physalis (2), Phytolacca (1), Ponairus (1), Princepia (1),
Prunus (11), Pseudoaydonia (1), Pyrus (1), Ribes (1),
flosa
(5), Rubus(14),
Sambucus (5), Shepherdia (1), Sorbus (8), Stauntonia (1),Vaccinium (12),
Viburnum (6)en Vitus (2).Hetverzamelen wordt voortgezet.
Vanhetgeslachtffosawerden bottens opvitamine C-gehalte onderzocht door
de firma Recter teVeenendaal.Degehalten, diebetrekking hebbenopdegehele
bottelmetinbegripvandezaden,waren:i?. villosa
'Pomifera' 1,01%;
ff. villosa
'Duplex' 1,13- 1,14%;i?. majalis 1,35- 1,36%; ff. pendulina
selectieV2,29-2,41%;ff.blanda 2,47-2,48%en
ff.pendulina
selectieVII
2,80-2,81%.
Een aantal gewassen ondervindt moeilijkheden metdegroei,metname desoortendieeenzure grond behoeven. Ditondanks hetfeit datdegrond inditgeval
met tuinturfwasgemengd. Vooreengoede indrukvandeverschillende gewassen
zaleenbeoordeling over meerdere jarennodig zijn.Hetverzamelenvannogmeer
soortenwordt voortgezet.
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Project PFW 5:Teeltonderzoek aardbei
J. Dijkstra enA.A. van Oosten

Bij aardbeien onder kleine plastic kappenwerd het druppelbevloeiingssysteem
'Bi-wall'vergelekenmetbevloeiing doormiddel van gietdarmen. De tot dusverre
gebruikte gietdarm heeft als nadeel dat de openingen zo groot zijndat inkorte
tijd veelwater wordt afgegeven. Door de grote openingen looptbovendien de
drukbij grotere afstanden (meer dan 25 tot 30m)zo sterk terug,dat grote
verschillen inwaterafgifte ontstaan tussenhet begin enhet eind van de gietdarm. De grotewaterafgifte per tijdseenheid maakt dekans op structuurbederf
enuitspoeling groot.Met eendruppelbevloeiingssysteem kunnen dehiervoor genoemde problemen grotendeels worden ondervangen. Dewaterafgifte is gering en
over lange afstanden gelijk.
Dewatergiftenproef werd aangelegd met vier rassen (zieproject PFW 6 ) . Er
werd op 6augustus 1976 geplant inde reeds gelegde zwart plastic grondbedekking.Erwerd beregend totde planten aande groeiwaren.
Deresultaten zijnvermeld in tabel 10.Uit deze resultaten blijkt datwater
geveneenhogere opbrengst gaf dan onbehandeld. Devruchtgrootte en mede daardoorhet percentage eerste kwaliteit werden doorwater geven positief beïnvloed.
De reactiewas voor alle rassenvrijwel gelijk.
Tabel 10.Resultatenwatergiftenproef (gemiddeld overvier rassen).
Object

Onbehandeld
Gietdarm
Bi-wall

Kg/are

216a
259b
256b

Percentage
Gemiddeld
Datum
Iekwaliteit vruchtgew.(g) middenoogst
82
86
86

10,8
11,3
11,5

9juni
11juni
11juni

Uit de groeivan de na afloop van de teelt gezaaide groenbemester (Siletta)
bleek datbijwater gevenmet de gietdarm meer uitspoeling van voedingsstoffen
had plaatsgevonden danbijwater gevenmethetsysteem'Bi-wall'.Overigens is
het precies bepalenvandebenodigde hoeveelheid water nog een probleem. Een
eenvoudige, goedemethode isnog niet voorhanden.
Als vervolg ophet onderzoek in 1976 is inde zomerteelt met gekoeld plantmateriaal opnieuw eenplanttijdstippenproef met het ras Sivetta aangelegd. Doel
was meer inzicht tekrijgen inhet verloop vanhet opbrengstniveaubij eenaantalplantdata en na te gaanwelke factorenvan invloed zijn ophet opbrengstniveau.
Deplantenwerden indeweek van 21 tot 25december 1976vanhet wachtbed
opgerooid, schoongemaakt en inplastic verpakt ineenkoelcel gebracht bij -2°C
tothet tijdstip van uitplanten. De opzetwas vanaf 5 april tot enmet 20juli
iedere drieweken een object teplanten,door slechte weersomstandigheden moest
deeerste planting tweewekenworden uitgesteld. Per m werden zes planten in
eendubbele rij geplant.
De uit de proef verkregen gegevens zijn in tabel 11samengevat.
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Tabel 11. Resultaten planttijdstippenproef met Sivetta.
Plantdatum

Kg/are

Aantal
bl./
plant

Aantal
vr./
plant

Gem. vr.- Percen- Datum
gewic ht
volle
tage 1e
kwal.
bloei
(g)

19april
26 april
17mei
7 juni
28juni
20 juli

340
366
345
264
231
244

87
82
72
78
77
75

63
63
64
56
52
48

10,0
10,3
9,9
8,6
8,0
8,8

87
86
74
80
78
74

6 juni
12juni
24 juni
9 juli
25juli
15aug.

Uit deze tabel blijkt dat bij de laatste drie plantdata duidelijk lagere opbrengstenwerden verkregen. Deze opbrengstenwaren echter nog goed en lagen op
hetniveauvan1976(JaarverslagP.F.W.1976,blz. 39).Het aantalbloemen per plant
blijktwat af tenemen,maar ditkan slechts inbeperkte mate als verklaring
geldenvoor de lagere opbrengst bij de plantdata 7juni, 28 juni en 20 juli.
Andere factoren die de opbrengsten nadelig beïnvloedden,waren het lagere
zettingspercentage enhet lagere gemiddelde vruchtgewicht bij de op de latere
plantdata uitgezetteplanten.Eenkleiner aantal vruchtenbij latere plantdata
werd in 1976 niet gevonden.
Deweersomstandighedenwaren in 1977 sterk verschillend van die in 1976.
Hetwaswel vrij droog,maar de gemiddelde weektemperaturenbleven steedsaanmerkelijk beneden dievan 1976.Bloei en rijping konden hierdoor veel gelijkmatiger verlopen. De teeltduur was danook steeds Ijtot 1\ week langer dan in
1976. Eenuitzondering vormt de laatste plantdatum,waarbij de teeltduur in
beide jaren gelijkwas.
Hoewel in tegenstelling tot 1976het aantal vruchten per plant nade voor de
praktijk normale plantdatum van 17mei afnam, lijkt dit ook nuweer niet te
wijten aaneenverzwakking van de plant tijdens het koelen. Deweersomstandigheden nahet planten zijnwaarschijnlijk van grote invloed op de zetting enhet
uitgroeien van devruchten.Het isechter in tegenstelling tot 1976moeilijk
uit bepaalde weersomstandigheden de opbrengstdaling teverklaren.

Project PFW6:Gebrulkswaardeonderzoek aardbei
J. Dijkstra, J. Blommers enA.A. van Oosten

Vervroeging van de oogstperiode blijft financieel een aantrekkelijke zaak,
vooral alshet zonder veel kosten gerealiseerd kanworden. De teelt van aardbeien onder plastic tunnelsbiedt daartoe eenmogelijkheid. In 1977werden
daarom de rassen Elvira,Gorella,Karina en Sivetta onder plastic kappenvergeleken.Uit de in tabel 12weergegeven resultaten blijkt dat Karina veruit het
vroegste raswas.Door de vroege bloei kwambij dit raswat nachtvorstschade
voor. De opbrengst bleef matig endevruchten zijnbovendien vrij klein,hetgeen zowel uit het relatief lage percentage eerste kwaliteit als uit het gemiddelde vruchtgewicht blijkt.De produktie van Gorella viel tegen,zeker in
vergelijking met het indezelfde tijd rijpende ras Elvira (in 1976:IVT67100).
De vruchten van Elvira zijn goed van kwaliteit: stevig enmet een goede smaak.
Evenals vorig jaar voldeed Elvira van alle beproefde rassenhet beste.Ook van
Sivetta voldeden produktie enkwaliteit goed,de rijptijd van dit ras is echter
aan de latekant.
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Datum
middenoogst
16juli
20juli
31 juli
13aug.
4 sept.
2okt.

Tabel 12.Resultaten rassenvergelijking aardbei onder plastic tunnels.

Ras

Kg/are

Percentage
Ie k w a l i t e i t

Gemiddeld
vruchtgew. (g)

Datura
middenoogst

Karina
Gorella
Elvira
Sivetta

174a
200b
304c
295c

75 a
87 c
84 b
91 d

8,4 a
12,9 c
11,8b
11,6b

31 mei
11 j u n i
12 j u n i
17 j u n i

Getallen gevolgd door eenverschillende letter verschillen betrouwbaar (P= 0,05).
Indevollegrond werden elf rassen envijftien selecties vanhet I.V.T.met
elkaar vergeleken.Vande selecties,die ook inWageningen,Horst enBredabeoordeeld werden, werd er een zevental op grond van verschillende eigenschappen (smaak,vruchtvorm, produktie endergelijke) afgekeurd. Met de overgebleven
acht selecties wordt het onderzoek in 1978voortgezet. Vande rassen voldeden
de standaardrassen Gorella,Sivetta, Tenira en Tago goed. Ook het Franse ras
Belrubi gaf evenals het vorig jaar een goede produktie van goede kwaliteit.
Cambridge Favorite viel op door zijnhoge produktie,de vruchtkleur was echter
(te)licht endevruchtenwarenvrij teer.

V w u t ^ ^ M t1»*«^. l-ïm*.*>•*» —HmrL.Xm*.g"»*.

Afb. 8.Overzicht rassenonderzoek aardbei.

Ook bij de teelt van doordragende aardbeien is er nog behoefte aanaanvulling of verbetering vanhet rassensortiment.Voor het eerst sinds een lange
periode kon landelijk een aantal nieuwe doordragende selecties van het
I.V.T. beoordeeldgorden. Zewerdenvergeleken met Ostara en Rabunda. In
Wilhelminadorp werdende planten inhet najaar onder platglas gezet en inhet
voorjaar met eenkluit ophet produktieveld uitgeplant. Op"grond van de landelijke resultaten besloot het I.V.T. drie selecties voor verdere beproeving aan
tehouden,namelijk:
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I.V.T. 73115,een zwak groeiende selectie met een openplanttype datwellichtbij dichterplanten tot een aanvaardbaar opbrengstniveau kan komen;
I.V.T. 73119,een selectie die inWilhelminadorp vooral laatnog een goede
produktie gaf endaardoor uiteindelijk produktiever was dan Ostara en Rabunda;
I.V.T. 73128,een groeikrachtige selectie met lange vruchtstelen, grote
vruchten eneen goedeproduktie.
InWilhelminadorp lagendeprodukties van Ostara en Rabunda op resp. 1000en
925 gperplant.
Het Engelse rasAromelwerd later aan de rassenproef toegevoegd. De planten
kwamen pas inhet voorjaar enmoestenvrijwel direct op het produktieveld
worden gezet.Wellicht daardoor viel de produktie tegen.Vruchtgrootte en
smaak vanAromelwaren echter uitstekend.

Project PFW7:Teeltonderzoek bij frambozen,bessenenbramen
J. Dijkstra enA.A.van Oosten

Een snoeiproef bij het rode-besseras Jonkheer van Tets gaf de eerste resultaten. Bij de inhet derde groeijaar zijnde planten gafweinig snoeien de
hoogste opbrengst (229kg/are). Bij mechanische snoeiwas de opbrengst 194kg/
are, bij combinaties vanmechanische snoei en snoeimet dehandwas deopbrengst gemiddeld 180kg/are enbij volledige snoeimet dehand (zgn.half
lange snoei)was de opbrengst 162kg/are.Het gemiddeld trosgewichtwas bij
handsnoei hoger danbijmechanische snoei.
Het onderzoek naar demogelijkheden van druppelbevloeiing bij rode bessen
en frambozenwerd voortgezet. Bij dit onderzoek wordt 'nietwater geven'vergelekenmet druppelbevloeiing aan één en twee zijden van de rijvanaf 1mei en
met tweezijdig water gevenvanaf 1juni envanaf 1juli (oogstperiode).Bijhet
tweezijdigwater gevenwordt tweemaal zoveelwater gegeven alsbij het éénzijdigwater geven.Het gebruikte druppelbevloeiingssysteem is'Bi-wall'.Deresultatenvan de proef bij de rodebessen zijn in tabel 13weergegeven.Uit deze
tabelblijkt dat inalle objectenmet druppelbevloeiing eenopbrengstverhoging
werd bereikt. Bovendienwerd dekwaliteit gunstigbeïnvloed door het water
geven;het besgewichtwerd hoger evenals het aantalbessen per tros. Demeeropbrengsten waren overigens voor eenbelangrijk deel teverklaren uit demeerdere groeidie in 1976 indeobjecten met druppelbevloeiing optrad (ziesnoeihoutgewichten). Dat de snoeihoutgewichten indecember 1977/78weinigverschillen, komt door de zomersnoei in 1977.
Tabel 13.Resultaten van druppelbevloeiing bijhet rode-besseras Jonkheer van
Tets in 1977.
Object

Kg/are

Besgew.

(g)

Aant. bessen/tros

Snoeihoutg ew. (g)
per m rij
76/77

Onbehandeld
1 - z i j d i g b i - w a l l ( v . a . 1 mei)
2 - z i j d i g b i - w a l l ( v . a . 1m e i )
ii
il
(v.a. 1 j u n i )
(v.a. 1 j u l i )
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220
255
265
273
269

0,83
0,86
0,86
0,89
0,90

6,5
7,7
7,9
8,3
7,6

715
805
1170

995
780

77/78

510
650
690
715
625

Bijhet frambozeras Schönemannwas 1977het eerste oogstjaar. Deopbrengst van deobjectenmet druppelbevloeiingwas ongeveer het dubbele van die
inhet onbehandelde object.De opbrengstverschillen zijnvrijwel helemaal te
verklaren uit de groeiverschillen die in 1976 ontstonden.Hetwater gevenhad
in 1977bij Schönemann geen invloed opproduktie,gemiddeld vruchtgewicht en
oogsttijd.
De frambozerassen, geteeld volgens het Nieuwzeelandse tafelsysteem ontwikkelden zich in 1977goed. De groeivan Glen Clovawas echter nog aanmerkelijkbeter dandievanMailing Promise.De komende jaren zalmoetenblijken of
het tafelsysteem inde praktijk bruikbaar is.
Bijhet zwarte-besseras Black Reward werden de stekproeven voortgezet.De
sterkere groei vande inhetvoorjaar van 1976 inzwart-plastic bodembedekking
gestoken stekken resulteerde er in 1977 indat de opbrengst van develdjes op
zwart plastic hogerwas danvan die zonderbodembedekking. De indruk isdat
daarwaar een jaar nahet stekken inhet plastic rond de struiken een gat van
circa 10cmwerd gemaakt erwat meer groeiwas doordat grondscheuten zichgemakkelijker ontwikkelden.

Project PFW8:Gebruikswaardeonderzoek bijframbozen,bessenenbramen
J. Dijkstra enA.A.van Oosten

De frambozerassenMailing Jewel,Rode Radboud,Mailing Promise,Lloyd George
enSirius die doorwamtebehandelingvirusvrij werden gemaakt,gaven ook inhet
tweede oogstjaar vruchtenvan goede kwaliteit. Opvallend waren de lange scheutenendemooievruchten van Rode Radboud enMailing Jewel.
DeAmerikaanse frambozerassenPocahontas,Ott's Pennridge ende geelvruchtige
Amber voldeden ook in 1977niet.De vruchtenwarenklein,korrelig en slecht van
kwaliteit. De rassen zijnnade oogst van 1977 gerooid.
UitAmerika geïmporteerd materiaal van deherfstframbozenBuckeye,Cherokee
enFallgold ging al snelnahet uitplanten dood.
Inhetvoorjaarwerd eenframbozerassenproef aangelegd. Geplantwerden de
rassenMailing Promise, Schönemann,Jochems Roem, Sirius,Spica,Delight,Glen
Clova,Glen Isla en Phyllis King.Helaas konden de rassen Admiral,Orion enLeo
niet geplantworden omdat er inEngeland nog geenplantmateriaal beschikbaar
was. Dedrie laatstgenoemde rassen zullen zomogelijk inhetvoorjaar van 1978
geplantworden. Inde rassenproef zal tevens voor een aantal rassen devruchtkwaliteit vandoorhet I.P.O.virusvrij gemaaktmateriaal beoordeeld worden.
Een rassenproef werd ook aangelegd metvirusvrij materiaal van deherfstframbozenBaron deWavre, September,Heritage en Scepter.
De rode-besserassenproef gaf zijn tweede oogst.De resultaten van deze proef
zijn in tabel 14samengevat.Vooral de opbrengsten van Jonkheer van Tets, B.21
en Rosettawaren goed.De twee laatstgenoemde rassen rijpen even laat als
Rondom enhebbenmooie lange trossen, ze laten zichbeide gemakkelijk plukken.
Debessen van Rosettablijvenvooralbinnen inde struik nogal licht ende smaak
isminder danvanB.21.
Het groeiniveau indehele proefwas matig met inhet najaar verschijnselen
die aanK-gebrek deden denken (is inonderzoek). Vooral Stanzableef sterk in
groei achter.
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Tabel 14.Resultaten rode-besserassenproef, aangevuld metenkele gegevens uit
de rode-besserassenoriëntatie (1977).

Ras

Kg/are

Besgew.

(g)
Jonkheer v a nTets
Stanza
Rotet
Rondom
B.21
Rosetta

199
157
151
153
212
217

Red Lake
I.V.T. 69012
I.V.T.69011
I.V.T.6811

229
311

239
271

ab
b
b
b
ab
a

Aantal
bessen/
tros

7,8
9,5

0,76
0,71
1,00
0,88
0,80
0,99

11,7
11,0
13,5
13,7

0,87
0,98
0,80
0,99

10,2
11,2
14,5

8,6

Datum

vo Lie

Datum
oogst

bloei

22
2
16
28
2
6
25
2
25
6

april

mei
april
april

mei
mei
april

mei
april

mei

6 juli
15juli
26 juli
2 aug.
2 aug.
4 aug.
14juli
20juli
21 juli
27 juli

Getallen gevolg door een verschillende letter verschillen betrouwbaar (P=0,05).
Demeest veelbelovende selecties uitde rode-besserassenoriëntatie (tien
rassen en selecties invierherhalingenvan drie struiken) zijnook in tabel 14
vermeld. Denieuwe selecties zijnmeest middentijds tot laat rijpend. De I.V.T.-selecties 6811 en69012vallen op door de grote bessen. Voor I.V.T.6811 komen
daarbij nog mooie lange goed gevulde trossen,waardoor dit rashet meeste perspectief lijkt tebieden (zieafbeelding9 ) .

Afb. 9. Deveelbelovende rode-besseselectie I.V.T. 6811.

Bijde zwartebessenkwamveel nachtvorstschade voor.De produktie van een
aantal rassen viel daardoor tegen.Vooral de standaardrassen Baldwin en
Wellington XXXhadden ernstig vande nachtvorst te lijden.De resultaten van de
inhet voorjaar van 1975 geplante proef zijnweergegeven in tabel 15.De plantafstand is 1,90 x 1,40 m.
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Uit de opbrengstgegevens blijkt dat eenviertal rassen en selecties zowel in
1976 als in 1977hoge opbrengsten gaf namelijk M 59-4 (Tenah),M 59-10 (Tsema)
en de I.V.T.-nummers 6832en 69002. Van denieuwe Engelse en Schotse rassen
vielen deopbrengsten vooral in 1977 tegen.Bij BenNevis en BenLomond speelde
wellicht een rol de ernstige bladverbranding in 1976,mogelijk veroorzaakt door
bespuitingen met Eupareen.
Tabel 15.Resultaten rassenproef zwartebessen, geplant voorjaar 1975.

Ras

Baldwin
Wellington XXX
M 59-3
M 59-4 (Tenah)
M 59-8 (Slitsa)
M 59-10 (Tsema)
I.V.T.6813
I.V.T.6832
I.V.T.69002
I.V.T. 69010
Risager
Magnus
Ben Nevis
Ben Lomond
Black Down

Kg/are

Oogs tdatum*

1976

1977

1976

1977

85,4
51,1
58,1
96,7
62,3
107,7
58,4
85,3
90,6
62,4
83,9
39,9
60,3
70,5
53,8

39,7
19,7
62,4
62,5
26,7
53,8
43,6
66,2
86,0
61,6
26,3
11,1
39,7

22
14
22
15
15
15
27
23
27
23
6
6
6
6
14

21
20
22
20
21
21
20
20
27
21
20
20
21
21
21

9,5
34,5

Datum volle
bloei 1977

28
28
2
28
25
22
25
12
16
2
20
25
25
28
25

april
april

mei
april
april
april
april

mei
mei
mei
april
april
april
april
april

* dagen in juli
Behalve de standaardrassenwaren ook bij Black Down,I.V.T.69010 en Slitsa
debloemen ernstig beschadigd door de nachtvorst. De overige te zelfder tijd
bloeiende rassen doorstonden denachtvorst beter.Alleen I.V.T. 69002 en
I.V.T. 6832 ontliepen nachtvorstschade door een latebloeiperiode.
Erwaren in 1977weinig verschillen inoogsttijd, alleen I.V.T. 69002werd
eenweek later geoogst danalle andere rassen.
Omdat de groeivan de tweede zwarte-besserassenproef (geplant inhet voorjaar van 1976)inhet aanvangsjaar matigwasenmededoornachtvorstschade,vielen
deopbrengsten inhet eerste oogstjaar tegen.Jet enBlack Reward ontliepen
nachtvorstschade door een latebloei.Deze rassen gavenmet Tsema,Silgoen
Invigodehoogste opbrengsten (30- 40kg/are). Opvallend warende lange
trossen van Jetmet helaas vrijkleine bessen. Black Reward had daarentegen
korte trossen met grovebessen.
De inhet voorjaar van 1975 geplantebramerassenproef gaf de tweede oogst
(tabel 16).Himalaya enThornless Evergreen gaven in 1977dehoogste opbrengsten gevolgd door Smoothstemen Thornfree.DeAmerikaanse rassen Darrow,
Ranger en Ravenblijkenonder Nederlandse omstandighedenniet tevoldoen.Het
zijn sterk gestekelde,stug rechtop groeiende rassen dienet als frambozen
overal opslag geven.De opbrengstenwaren,ook toenhet proefveld in 1977met
netten tegen vogelschadewasbeschermd, erg laag.
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Tabel 16.Resultatenbramerassenproef (geplant voorjaar 1975).

Ras

Himalaya
ThornlessEvergreen
Smoothstem
Thornfree
Darrow
Raven
Ranger

Kg/are

Gem.vruc htgew.(g)

Datummi ddenoogst

1976

1977

1976

1977

1976

1977

82b
35b
99b
248a

303a
285a
233b
199b
15c
20c
17c

2,4 c
2,7c
4,2 b
5,3 a

3,0 cd
3,2 c
4,3 a
4,5 a
2,8d
3,8 b
3,3c

13aug.
25aug.
29aug.
1sept.

7 sept
19sept
18sept
21 sept
8 aug.
5 aug.
4 aug.

-*
-*
-*

—

—

* Vogelschade.
Getallen gevolg door eenverschillende letter verschillenbetrouwbaar (P=0,05).
Indebramerassenproef, die inhet voorjaar van 1976werd geplant, staan
echterwel enkele veelbelovende nieuwe rassen.Het licht gestekelde Engelse
ras Bedford Giant enhet doornloze Amerikaanse ras Black Satindeden met opbrengsten van 190en 160kg/are niet onder voor de standaardrassen Himalaya en
Thornless Evergreen.
Bedford Giant iseenvroegrijpend ras met eenkorte oogstperiode. Bij Black
Satinbegint de oogst vrij vroegmaar gaat deze lang en regelmatig door.Er is
bij beide nieuwe rassen nogwel enige twijfel over de vruchtkwaliteit. De
vruchten van Bedford Giant zijn rond en goed van grootte,maar dof vankleur.
Devruchten van Black Satin zijn langwerpig en erg groot,maar teer, zodat
zeker eenmaal per vijf dagen geplukt moetworden.
Vande overige indeze proef opgenomen rassen lijken Cherokee en Comanche
sterk op de rassen Ranger enRaven,met even lage opbrengsten. Het doornloze
ras Dirksen Thornless had nogweinig gewas enwas daardoor weinig produktief.
De groeiwas echter in 1977 goed zodat dit ras in 1978beter beoordeeld kan
worden.
Vanhet virusvrije materiaal van Himalaya,Thornless Evergreen, Smoothstem
en Thornfreewas devruchtkwaliteit goed.Erwerden geenbetrouwbare verschillen inopbrengst gevonden tussendeverschillende topentnummers.
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AFDELING BODEMKUNDE

ProjectPFW10(IB75):Landelijke bodembehandelingsproevenindefruitteelt
P. Delver

Opperceel 22van deproeftuin teWilhelminadorp is in 1972eenproef aangelegd met de appel Schone van Boskoop opM.9.Hierinworden vijf stikstofgiften
(0, 70, 140,210 of 280kg Nperha) toegepast bij vier plantsystemen:beddenteelt (3430bomen per0,9ha)enenkele-rijsystemenmet afstanden 3,00 x 1,02 m
(2930bomen),3,55 x 1,36 m (1860bomen) en 3,95 x2,05 m (1110bomen). Bij de
enkele-rijsystemen wordenvoorts brede of smalle boomstroken toegepast. De
grond iseen droogtegevoelige, ondiep bewortelde plaatgrond waarinhetwater in
de zomer totmeer dan 150cmdiepte daalt.
Als gevolg van de droogte in 1976,waarvan het effectwerd versterkt door
het geringe vochtleverende vermogenvan de grond en een zwarevruchtdracht,is
debloemaanleg door debehandelingen duidelijk beïnvloed (zieproject PFW11).
Uit stamomtrekmetingenwelke jaarlijks worden uitgevoerd,bleek dat ook de groei
in 1976 sterkwas achtergebleven. Zobedroeg de over allebehandelingen gemiddelde stamomtrektoename in 1974, 1975, 1976 en 1977respectievelijk 14,3,9,6,
6,9 en 15,6mm. Uit demetingenbleek verder dat de groeiwerd beperkt door
dicht plantenen, zijhet niet in alle jaren even sterk,door toepassing van
smalleboomstroken. De tot nu toe verkregen gegevens,ook die betreffende de
opbrengsten endevruchtgroottes,duidener op datbij dichter planten hogere
eisen aanhet vochtleverend vermogen van de grond moetenworden gesteld.
Bodembehandelingsobjectenkomen ook voor inde proef over druppelbevloeiing
op perceel 7teWilhelminadorp. Hierin zijn in 1975 twee proefrassen appel geplant namelijk virusvrije Cox's Orange Pippin en Schone van Boskoop beide op
M.9. Naast achtbehandelingen,waarinwater geven inverschillende perioden
wordt gecombineerd met wel ofniet bemestenmet kali,wordt toegepast: chemische
onkruidbestrijding zonder grondbewerking op deboomstroken, gecombineerd met
mulchenvanhet gras op deboom- of opde grasstroken (codes respectievelijk
CCen CM).Daarnaast wordt deboomstrook gefreesd (waarbij alleen inuiterste
noodzaak herbicidenworden gebruikt),eveneens gecombineerd metmulchen op de
boom- of grasstrook (codes MC en MM). De opbrengst heeft op debodembehandelingen nognauwelijks gereageerd, zijhet dat de aantallen vruchtenper boom
bijbehandeling CC iets achter blevenwaarschijnlijk als gevolg van iets
sterkere groei enuitstel vanvruchtbaarheid. Overige effectenworden bij de
projecten PFW 35,49 en 53besproken.
De proef met in 1972geplante Winston opM.9 op perceel 25wordt in 1978
beëindigd. In 1976werd hierinhet effect vanbodembehandelingen,via de stikstoftoestand vanhet gewas,op de ontwikkeling van derode-spintmijt onderzocht.Wat debodembehandelingen betreft kwam in 1976en 1977naarvoren dat
een zwarebemesting(250kg Nperha, ineens ofverdeeld over een aantal giften)
eendaling vanhet aantal vruchten perboom veroorzaakte,vergeleken met een
lichtebemesting (100kg Nper ha, ineens of gespreid). Het gaathierbij om
objecten met vrijbrede grasstroken. Het effect van de zware bemesting wordt
verklaard uit extra vruchtrui dievermoedelijk aanuitdroging van de grond in
het voorjaar moetworden toegeschreven. Deze ishet gevolg van door stikstof
extra gestimuleerde grasgroei.
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Op de klaverveldjes van deze proef iseen opbrengstdaling opgetreden,die
aanwortelbeschadiging door muizenvraatmoestworden toegeschreven. De muizen
hielden zichbij voorkeur indezebegroeiing op.
Op de licht droogtegevoelige zandgrond van deproeftuin teHorst (L.)werd
inde jaren 1962- 1976 eenproef uitgevoerd,waarbijhet effectvan beregening
envan stikstofbemesting op Golden Delicious opM.9 in zwart gehouden grond en
bij grasstrokenwerd onderzocht.Het omvangrijke materiaalwerd in 1977bewerkt
en in rapportvorm vastgelegd door Ir.A.J. van Giffen,tijdelijk hiervoor aangesteld door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid. Bij dezebewerking isdoor
ons adviserend hulp verleend. Debelangrijkste conclusies waren,dat grasstroken op deze grond teveel concurreren als ernietwordt beregend,vooral in
droge jaren:de opbrengst bij zwart houdenwas danook circa 13%hoger danbij
grasstroken, gemiddeld over alle proefjaren. Beregening had op de grasstrookveldjes dan ook eenduidelijker gunstig effect (over alle jaren gemiddeld een
circa 21%hogere opbrengst) danop de zwart gehoudenveldjes (circa7%).
Op de proeftuin teOosthuizen (N.H.)werd debodembehandelingsproef met in
1966 geplante Cox's Orange Pippinen Golden Delicious opM.9,in grasstroken,
voortgezet.Naast vier kaligiften (sedert 1975)worden van 1967af toegepast:
chemische ofmechanische onkruidbestrijding (respectievelijk zonder enmetondiepe grondbewerkingop deboomstrook)enmulchen op deboom- of op de grasstrook. De combinaties van dezebehandelingenworden evenals de overeenkomstige
indereeds besproken proef op perceel 7teWilhelminadorp (ziehiervoor)aangeduid met de codes CC,CM,MC enMM. Indezevolgorde werd in 1977van Cox's
Orange Pippin 22,2,22,3,20,8en 20,5kg perboom geplukt.Demechanische onkruidbestrijding heeft dit jaar dus een opbrengstderving veroorzaakt van 7%
vergeleken metchemische.
Indebufferrijen van de proef over druppelbevloeiing op perceel 7te
Wilhelminadorp zijn,vlak voor het droge voorjaar van 1976,tweeproevenopgezetover plantgatbehandelingen, respectievelijk met virusvrije Jonathanen
Karmijnde Sonnaville,beide opM.9.Hierin zijn combinaties toegepast van toevoeging van tussen0 en 20 litervariërende giften tuinturf per plantgat,kalk,
kunstmest,wortelsnoei endopen vanwortels inkoolstofpoeder (Norit).
Inbeide proevenheeft alleen tuinturf (inhet eerste proefjaar)eenduidelijk gunstig effect op de scheutgroei te zien gegeven. Dit zalmede te danken
zijn geweest aanhet enkele malenwater geven inverband met de droogte.Tuinturfhoudt meervan ditwater vast.Het tweede jaarwashet effectvan tuinturf meestal verdwenen. Soms groeiden in 1977 juist debomen zonder tuinturf
het sterkst.De overigebehandelingen hadden geen of,zoals dehogere doseringenvankalk enkunstmest,juist een iets ongunstig effect.

ProjectPFW11(IB111): Betekenisvanstikstof vooropbrengstenkwaliteitvan
fruitgewassen
P. Delver

In deplantdichtheden- stikstofgiften- strookbreedteproef op perceel 22te
Wilhelminadorp (zieook project PFW 10)werden de droge groeiomstandighedenvan
1976weerspiegeld induidelijk lagere stikstofgehalten inhet indat jaarbemonsterde blad. Vooral op veldjes met in andere jarenvrijhoge gehalten van
2,40 à 2,50%N (bijhoge stikstofgiften,wijde beplanting,brede boomstroken;
(zieook Jaarverslag 1976,blz. 46) is eendaling opgetredennamelijk tot 2,00
à 2,15%N. De laagste gehalten,circa 1,70%N,werden gevondenbijweglaten van
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debemesting,nauwe beplantingen en smalleboomstroken. Deze gegevens demonstreren, dat de stikstofvoedingvooral onder droge omstandigheden te laagkan
worden.Als na-effect van de te geringe neerslag in 1976 zijn in 1977 grote
verschillen inbloei opgetreden, die uiteraard ook de opbrengsten hebbenbeïnvloed (tabel 17).Als gevolgvan de zwakkerebloei zijn de opbrengsten per
boom in denauwstebeplantingen sterker bij die van de 3,95 x2,05 m-beplanting
achtergebleven dan invorige jaren.
Tabel 17.Geschattebloemaanleg inpercentage van zwarebloei en opbrengsten
van Rode Boskoop in 1977opniet enwel bemeste veldjes bij diverse
plantdichtheden.
Plantsysteem
(cm)

Boomstrook

beddenteelt
3,00x1,02
3,55x1,36
3,95x2,05
3,00x1,02
3,55x1,36
3,95x2,05

% bloei

bijkg N/ha

Kg/boom bij

0

70- 280

breed
breed
breed

7
6
14
54

17
17
29
53

16,9

smal
smal
smal

2
11
7

21
27
48

0,6
3,3
3,4

0
3,3
3,9
6,5

kg N/ha
70-280

6,0
7,6
10,3
18,0

5,9
8,4
13,0

Ook tussen dedrieherhalingen inhet proefveld kwamen belangrijke bloeiverschillen voor.Dezeblekenmet systematische verschillen in grondwaterstand
(gevolg vanhoogteverschillen inhet terrein) samen tehangen. Zobedroeg in
herhaling I,IIen IIIde gemiddelde grondwaterstand inhet voorjaar van 1977
(eerderwerden zenietwaargenomen) respectievelijk 119, 110en 129 cmbeneden
maaiveld. Debloeipercentages in 1977bedroegen hierbij, gemiddeld over alle
behandelingen, 27,34en 20%.Bij de slechts tot 50à60 cmdiepte reikendebeworteling op dezeplaatgrond kunnen kleine verschillen in grondwaterstand vooral inhet voorjaar verschillen in capillaire vochtvoorziening indewortelzône
veroorzaken,waarop een fruitgewas dus eventueel alkanreageren.'
Ook indebemestingsproef teNumansdorp is inhet laatste proefjaar, 1977,
eennadelig effectwaargenomen vanhet jarenlangweglaten van de stikstofbemesting. Op deze goed vochthoudende,diep bewortelde zavelgrond werd invoorgaande jaren (opeen deel van develdjeswerd al sedert 1970niet meer bemest)
de indruk gewekt datbemestennauwelijks zinvolwas of zelfs een iets lagere
opbrengst gaf (Jaarverslagen 1974,blz. 40; 1975,blz. 45; 1976,blz. 47).Het
droge jaar 1976werd ookhier gekenmerkt door lagere stikstofgehalten inhet
blad vandebeide proefrassen. Daarbijbleef 'onbemest sedert 1970'nogduidelijk achter bij 'onbemest sedert 1975'. Cox's Orange Pippin leverde als gevolg
van nachtvorstschade geen oogst op in 1977,maar de gegevens van Golden
Delicious lieten eenbelangrijke opbrengstdaling door stikstofgebrek zien.Bij
debehandelingen 'onbemest sedert 1970', 'onbemest sedert 1975', '60'en '120
kg Nperha'werd perboom respectievelijk 20,2,30,0,29,4 en 31,0kg geplukt.
DeWetenschappelijke Afdeling van deRijksdienst voor de IJsselmeerpolders
heeft tussen 1964en 1976 eendoorhaar opgezet grondwaterstandenproefveld met
de appelrassen Cox's Orange Pippin en Golden Delicious opM.9beheerd. Het
betreft constant gehoudenwinterwaterstandenvariërend van 40 tot 130cm
benedenmaaiveld en zomerstanden eveneens tussen 40en 130cm, totaal elf combinaties. Daarnaast wordt 0, 75of 150kg Nperha gegeven. Het onderzoek wordt
van 1977afvoortgezet door de Afdeling Bodemkunde vanhet Proefstation,met
debedoeling nogwat aanvullende gegevens teverzamelen. Het proefveld, bruto
5,2 ha groot,bevindt zichop kavelR.18van de polder Oostelijk Flevoland.
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De opbrengsten in 1977warenbijzonder hoog,mede als gevolg van teweinig
dunnen.Voor Cox'sOrange Pippin varieerden zevan 43 tot64kg,voor Golden
Delicious van 59 tot 71kg perboomper object. Bijhoge grondwaterstanden
werden duidelijk gunstige stikstofeffectenwaargenomen. Bij lage grondwaterstandenverdween dit effect enwerd de tendens dat dehoogste N-gift een productiedaling veroorzaakte sterker,naarmate dewaterstanden lager werden
gehouden.
De plukvan Golden Delicious vond op drie,totaal eenmaand uiteenlopende,
data plaats.Later plukkenbleek noghet duidelijkst bij '0N' tot eenhogere
opbrengst te leiden.Met beide rassen zijnbewaarproeven opgezet.
Inverband met de lage giften diemen tegenwoordig indepraktijk nogal eens
toepast,ende kans dat daarbij stikstofgebrek gaat optreden isbesloten nate
gaan, of grondonderzoek op oplosbare stikstof indewortelzônevan deboomstroken in denawinter eenbasis kan vormen voor eenbemestingsadvies. Het
onderzoek vangt aan in 1978enwordt uitgevoerd in samenwerking met het C.A.D.
voor Bodemaangelegenheden inde Tuinbouw teWageningen enmet de regionale
bodemspecialisten.

ProjectPFW15:Chemische onkruidbestrijding bij groot fruit
P.J. Bolding

Op de proeftuin teNumansdorp wordt sedert 1975 eenproef uitgevoerd met in
1973geplante appels Golden Delicious opM.9.Daarbijworden diverse 'alternatieve' onderbegroeiingen toegepast envergeleken met gangbaremethoden van
herbicidengebruik (zie ook Jaarverslagen 1975,blz. 45en 1976,blz. 48).Doel
isde concurrentiekracht van de onderbegroeiingen te lerenkennen endeeventueel nadelige invloed daarvan op devruchtbomen af tewegen tegende voordelen
vanbeperking of achterwege laten vanherbicidengebruik. Het in 1975 ingezaaide
roodzwenkgras en straatgras is in 1977vervangen door respectievelijk straatgras enwitte klaver (deeerste vegetatie straatgras was grotendeels door
andere grassen verdrongen).
Uit de opbrengsten van 1977envorige jarenkwamnaar voren dat alle sedert
1975 ononderbroken aanwezige begroeiingen een gevoelige daling van 20-25%
veroorzaakten,vergeleken met onbegroeid (herbicidengebruik).Deze reactie
staat mede inverband met de droogte in 1975envooral in 1976.Ook indit
proefveld werd de ervaring opgedaan datwitteklaver onder debomen veldmuizen
aantrekt. Stikstofanalyses vanbladeren enwaarnemingen over debladstand bevestigdende relatief sterke invloed, ook in 1977,vanondergroei.

ProjectPFW35(IB216):Relatie tussen kaliumgehaltevanappelbladengrond
P. Delver

Inde proef over druppelbevloeiing opperceel 7teWilhelminadorp met als
proefrassen in 1975 geplante virusvrije Cox's Orange Pippin en Schone van
Boskoop opM.9komt alsbehandeling ookkalibemesting voor.De overigebehandelingenbetreffen water geven indiverse perioden (project PFW 53)enbodembe-
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handelingen (project PFW 10).Alleen veldjeswaar geenwater wordt gegeven of
waar tussen 1mei ende pluk indroge perioden druppelbevloeiing wordt toegepast ontvangen geen ofwel kalibemesting (300kgK 2 0perha per jaar vanaf 1975)
Alle veldjes met de overigewaterbehandelingen - combinaties van druppelen in
drie perioden -worden jaarlijks met 300kgK 2 0perhabemest.Het perceel
heeft vóór 1975 gedurende minstens twaalf jaar geenkali ontvangen.
Vanzelfsprekend wordt de invloed van debemesting envan andere behandelingen op de kalivoeding van debomen vervolgd door jaarlijkse analyse van bladmonsters vanbeide rassen op alle 96veldjes.Vanmeet af aanbleken er tussen
de veldjes onderling groteverschillen inkaligehalten inhet blad voor te
komen,die slechts voor eendeel aandebehandelingen kondenworden toegeschreven. Zovarieerden voor Cox's Orange Pippin dekaligehalten opde droge stof in
1975 (toennog geenverschillen inbodembehandeling enwater gevenwerden toegepast, echterwel inkalibemesting) van 1,69 tot 2,67%; in 1976van 0,50 tot
1,70% en i n 1977 van 0 , 6 9 t o t 2 , 0 7 % .
Uit een analyse van jaarverschillen en veldjesverschillen per jaarkonden de
volgende invloeden op de gehaltenworden vastgesteld:
a.Een positieve,met de jaren toenemende invloed van dekalibemesting; deze
werd versterkt doorwater geven;
b. Eenbelangrijke jaarinvloed veroorzaakt door droogte (negatief)endoordat debomen gingen dragen (eveneens negatief);
c.Nog geen duidelijke invloed van debodembehandelingen CC,CM,MC enMM
(voor debetekenis van deze codes zieverslag project PFW10);
d. Eenpositieve invloed van luwte door naburige elze- of populierehagen;
e. Eennegatieve invloed door liggingvan debetreffende boomrij ter plaatse
vanvroegere grasstroken ineenbemestingsproef met peren.Deze grasstroken
waren tussen 1963en 1973verschillend met stikstof bemestwaardoor uiteenlopende grasprodukties ontstonden welke meer kalium aan de grond onttrokken
naarmate meer graswerd geproduceerd. Dit graswerd op devroegere boomstroken
gebracht zodat onderhet gras op den duur een sterkeverarming aan'kali ontstondwelke zichnog bijhet nagewas appel inmerkbaar lagere kaligehalten in
hetblad manifesteerden.
Op de opbrengst heeft dekalibemesting in 1977bijna geen gunstig effect gehad,dit in tegenstelling tot 1976.Alleenbij de combinatie druppelbevloeiing
+kali groeiden de vruchten ietsbeter uit danbij druppelbevloeiing zonder
kali.
Inde proef met appels teOosthuizenwordt sedert 1975met kali bemest naar
0, 150,300of 450kgK 2 0perha. De invloed daarvan op de gehalten inhet blad
bleek,evenals in 1976,groterbij toepassing vanherbiciden (dus zonder grondbewerking op deboomstroken) danbijmechanische onkruidbestrijding door middel
van frezen.Ook debodembehandelingen CC,CM,MC enMMhebbende kaligehalten
beïnvloed (zievoor debetekenis van deze codes project PFW 10).Bij Cox's
Orange PippinM.9warenhierbij de gehalten gemiddeld respectievelijk 1,41,
1,35, 1,16 en 1,15%K. Denegatieve invloed van grondbewerking op dekali-opnamekomthierin duidelijk tot uitdrukking. De opbrengsten van dit ras
reageerden zwak gunstig opkalibemesting. Bij de opklimmende K-giften werd respectievelijk 28,5,21,2,22,6 en 21,5kg perboom geplukt.
Uitgebreide grondbemonstering en analyse,o.a. opkaligehalten,vond plaats
inhet grondwaterstanden- stikstoftrappenproef opkavel R.18 teOostelijk-Flevoland(zie project PFW 11).Daarbijwerden van objectenmet lage enhoge
grondwaterstanden,bemest met 0 of 150kg N perha monsters verzameld vanboomen grasstroken, gedeeltelijk tot 20 cmdiepte gedeeltelijk laagsgewijs tot 60
cmdiepte.Gebleken is datbij diepe ontwatering en 150kg Nperha,dus bij
relatief grote grasproduktie, de rijbaanhet sterkst aankaliumwas verarmd.
Omdat het gemaaide (kalirijke.')gras steeds op deboomstrookwerd gebracht,was
de laatste ookhet sterkstmet kali verrijkt.Naarmate dieperwerd ontwaterd,
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werd door het grasmeer kalium aan de grond onttrokken en tevens uit diepere
lagen.

ProjectPFW49(IB305): Stipinappel
P. Delver enA. Pouwer

Het verslag overhet proefplekkenonderzoek met Cox's Orange Pippin en Golden
Delicious inZuid-West-Nederland,uitgevoerd in 1973en 1974kwam grotendeels
gereed. Het ginghierbij omde relatie,inhonderd aanplantingen van elkras,
tussen debladsamenstelling, de stand vanhet gewas en eenaantal bodemfactoren
(A.Pouwer). Bij een tweede onderzoek,uitgevoerd in 1975 en 1976,waren veel
minder proefplekkenbetrokken. Deze lagen inZuid-Nederland en Noord-Holland,
enhaddenbetrekking op derassen Cox's Orange Pippin en Schone vanBoskoop.
Daarvan zijnpartijenbewaard enop stip endergelijke beoordeeld. Ditonderzoekwerd uitgevoerd terverbetering van de stipvoorspelling. De gegevens zijn
nog inbewerking (A. Pouwer).
Ineen derde onderzoek werd aandehand van eenomvangrijke literatuurstudie
verband gelegd tussen dematewaarin inelkvan de jaren tussen 1949 en 1976 in
ons land stipwas opgetreden inCox's Orange Pippin,eneen aantal gewas-en
weersfactoren indie jaren.De resultaten van dit onderzoek zijnreeds in
rapportvorm vastgelegd (P.Delver).
Met de opbrengst van de in 1975 geplante rassen Cox's OrangePippin en Rode
Boskoop inde proef over druppelbevloeiing op perceel 7 teWilhelminadorp (zie
ook projecten PFW 10,35en53) zijnbewaarproeven uitgevoerd. Van Cox's Orange
Pippinwerd de opbrengst per boombij debewaring apart gehouden (circa 500
partijtjes van 1tot 10kg)waardoor het verband tussenvruchtdracht enpercentage stip konwordenvastgesteld. Debodembehandeling leek enige invloed te
hebben:bijbehandelingen CC,CM,MC enMM kwam respectievelijk 21,8,13,9,
18,3en 10,4% stip + zacht voor.Waarschijnlijk hebben ook dekalibemesting en
hetwater geven, tussen 1mei en 15september,enige invloed gehad op debewaarkwaliteit,wat uithet volgende overzicht blijkt:
zonder kalibemesting, geendruppelbevloeiing: 16,0%stip +zacht;
met
kalibemesting, geen druppelbevloeiing: 19,6%stip + zacht;
zonderkalibemesting,met druppelbevloeiing: 12,4%stip +zacht;
met
kalibemesting, met druppelbevloeiing: 15,3%stip +zacht.
Ook in de partijen Cox's Orange Pippin afkomstig vanhet bodembehandelingsproefveld teOosthuizen trad nabewaring veel stip en zacht op.Gemiddeld over
debehandelingen CC,CM,MC enMM bedroeg het gezamenlijke percentage respectievelijk 39,38,32en 34.Hetbewerken vande grond op deboomstrook heeft
dus een iets stip-onderdrukkend effect gehad,maar tevens (zieproject PFW 10)
een opbrengstderving van 7%.Bij de indeze proef sedert 1975 toegepaste kaligiften 0, 150,300en 450kgK 2 0perhawerd respectievelijk 35,36,33en38%
stip + zacht gevonden.
Met het doel de invloed van enkele groeiomstandigheden op de vruchtkwaliteit
enop de gevoeligheid voor stip en zacht na tegaan,is in 1977met het ras
Karmijn opM.9 eenpotproef opgezet.Hierin zijn opgenomen: toepassing van
schaduw door middelvan netten, indrie perioden gedurende steeds ongeveervijf
weken; snoei op éénjarig hout;watervoorziening ophoogniveau gedurende het
gehele seizoen of (naeen periodevan relatief drooghouden)vanaf kortvóór,
respectievelijk kort nâhet afsluiten vande lengtegroei van de scheuten.
Het aanslaanvan deboompjes endebladstand bleken sterkbegunstigd te
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worden door goedevochtvoorziening inhet voorjaar en door snoei.Sterkehergroeivan scheutenwerd geconstateerd bij herstel van devochtvoorziening op
optimaal niveauvanaf kortvóór het afsluitenvan de scheutlengtegroei.Het
uitgroeien van de (weinige)vruchtenwas sterk positief met debladstand gecorreleerd. Naarmate de vochtvoorziening later inhet seizoen op een gunstig peil
werd gebracht tradenmeer scheuren indevruchten op.
Van negentien partijen Cox's Orange Pippinvan de oogst 1977,afkomstig van
bedrijven inde IJsselmeerpolders enNoordoost-Nederland werden,na bewaring
totbegin 1978,monsters verzameld en teWilhelminadorp geanalyseerd.Aanleiding tot ditvruchtonderzoek washet veelvuldig optredenvan stip en zacht,wat
in tegenspraak was met deverwachte envoorspelde goedebewaarbaarheid op grond
vanboomgaard- enbladanalysegegevens.Hetbleek dat er een goede overeenkomst
bestond tussen dehoeveelheid calcium indezevruchtmonsters en debewaarresultaten.Ook bleek dat 1977 relatief lage calciumgehalten heeft opgeleverd.

ProjectPFW40(IB272,IPO3-10-8): Invloedvandestikstofvoedingvande
waardplantopdeontwikkelingvanmijtenpopulaties (Panonyahus ulnri (Koch))
enopdeproduktieenkwaliteitvan appel
P. Delver enD.J. de Jong

In 1972werd eenproefveld beplant met de appel Winston opM.9. Daarin
werdenvanaf 1974verschillende bodembehandelingen en stikstofbemestingen toegepast methet doel,het gewas instikstoftoestanden tebrengen, uiteenlopend
van hoog totmatig enna te gaan inhoeverre deze ook inde praktijk voorkomendevariaties invoedingstoestand de ontwikkeling vanpopulaties van de rodespintmijtbeïnvloeden. Controle op debehandelingen doormiddel van bladanalyse
wees uit dathet gestelde doelwas bereikt.Tot inde zomer van 1975werden
acariciden toegepast. In 1976werd op dehelft van develdjes het spint niet
meer bestreden.Uit dehier aanwezige wintereieren kwam een zichdoor droogte
enwarmte snel uitbreidende populatie tot ontwikkeling die devruchtgroeiwaarneembaar benadeelde.Op 10augustus 1976werd deze plaag volledig opgeruimd
door eenbespuiting met Plictran. De invloed van spint ophet gewas is inhet
vorige jaarverslag beschreven (blz.67-68).
Uitknoptellingen inhetvoorjaar van 1977bleek datde spintaantasting
nogeennasleephad:het aantal gemengde knoppenwas 9% lager dan op veldjes
zonder spint in 1976,eennog niet significant verschil dat echterwijst op een
ongunstige invloed van spint op debloemaanleg.Was in 1976 later ingegrepen
danwashet effect ongetwijfeld groter geweest.Deverschillen in bloemaanleg
kwamen in ongeveer even grote relatieve verschillen inopbrengst totuitdrukking.

ProjectPFW53(IB327):Druppelbevloeiingindefruitteelt
P. Delver

De reeds enkele malen eerder genoemde proef over druppelbevloeiing opperceel 7teWilhelminadorp omvat devolgende combinaties vanwater geven enkalibemesting:
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De drie eerste tekens duiden op het wel (+) of niet (-) toepassen van druppelbevloeiing
respectievelijk
bij droogte in de perioden 1 mei tot 15 juni, 15
juni tot 1 augustus en 1 augustus tot 15 september.
De dosering werd in 1977
wekelijks
vastgesteld
aan de hand van het berekende verdampingsoversohoi
in de
voorgaande week en de bedekkingsgraad
van het gewas. Er werden watergiften
toegepast variërend van 2 tot 20 liter per druppelpunt per boom per dag
(afgifte
4 liter per uur, plantverband
3,5 x 1,6 m, derde groeijaar).
Gemiddeld werd in
de drie genoemde perioden achtereenvolgens
4,8, 14,5 en 5,1 liter per boom per
dag gegeven.
De reactievanhetgewasopwater gevenwasin1977veel zwakkerdaninhet
droge jaar 1976.Alsnaeffectvandebehandelingen in1976kwamuitbloeischattingenbijCox's Orange Pippinin1977naar vorendatkalibemesting enwater
gevenindeeersteenvooral indetweedeperiodevan1976debloemaanleg
haddenbevorderd.Diteffectwashetsterkstbijbomendiein1976zwaar hadden
gedragen. Opbrengstverschillenbijditraswezen opeengunstige invloed,
deelsweer alsnaeffectvan1976,vankalibemesting enwater geven.Vooralbij
de combinatievanbeide reageerde in1977ookdevruchtgrootte iets positief.
Zowasbijeen vruchtdrachtcijfer 7(eenvrij goede dracht)hetgemiddelde
vruchtgewichtbijobject 1en4respectievelijk 125en131gram. In1976wogen
devruchtenbijdezelfde dracht 113respectievelijk 148gram!
OokbijhetrasRode Boskoop heeftwater geven,vooral indetweede periode,
devruchtgrootte iets doen toenemen.
Er zijn in1977eenaantal tensiometers geplaatst. Deze lieten onder andere
ziendatindruppelplekken deuitdroging,nastopzettenvandewatervoorziening,
sneller plaats vindtdanopovereenkomstige plekkenwaar nietwordt gedruppeld.
Ookheteffectvansterke uitdroging doorhetwortelstelsel vaneennaburige
populierenhaag konduidelijkworden aangetoond.
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ProjectPFW14:Onderzoek naardeachtergrondvanderelatie groei -vruchtbaarheid bij vruchtbomen
J. Tromp

Regulatoren
In 1976werd eenpotproef met éénjarige boompjes van Cox's Orange Pippinbegonnen,waarvan de opzet gelijkwas aande in 1975uitgevoerde proef met Schone
van Boskoop. Bij onbemeste,metnitraatstikstof bemeste enmet ammoniumstikstof
bemeste boompjes werd de invloed van eenvroegebehandeling met SADH (Alar-85)
in combinatie met zowel een 'vroege'als een 'late'toediening van GA^+7
('vroeg':enkeleweken na vollebloei; 'laat':kort nahet afsluiten van de
groei)op de scheutgroei enbloemknopvorming nagegaan. Bemesting met stikstof
hetzij nitraat,hetzij ammoniumversterkte de scheutgroei in demeeste gevallen
enigermate;invergelijking met onbemest trad eenbevordering van debloemknopvorming op als geen SADHenGA4+7werd toegediend en indebehandeling waarbij
SADHen GA4+7beide 'vroeg'werden gespoten.Erwas nauwelijks enig verschil in
bloemknopvorming tussenmetnitraat enmet ammoniumbemeste boompjes,ongeacht
of SADHen/of GA^+ywerd toegediend.
In 1977werd eennieuwe proefwederommet éénjarige Cox's Orange Pippin
boompjes ingezet.Hierinwordt de invloed van een 'vroege'eneen 'late' toediening van GA[j+7incombinatie met het tijdstip vanbemesting met nitraatstikstof (vier tijdstippen: 5 april,31mei,26juli en 20 september)nagegaan op
de groei ende bloemknopvorming.

Invloed van de worteltemperatuur
geoculeerde
onderstammen

en de lichtintensiteit

op het gedrag van

Indeklimaatkamers werd eenproef uitgevoerd,waarin de invloed van de factoren lichtintensiteit (twee niveaus,circa 12.000en 21.000 lux)enworteltemperatuur (10°en 18°C)werd nagegaan op scheutgroei,bladontwikkeling,
droge-stofproduktie,waterverbruik enminerale samenstelling van de ent-onderstamcombinaties Cox's Orange Pippin/M.9, Cox/M.26, Cox/MM.106 en ter vergelijkingM.9/M.9,M.26/M.26 enMM.106/MM.106. Het oculerenwerd uitgevoerd in
augustus vanhet voorafgaande jaar.Enkele uitkomsten volgenhier.
De scheutgroei enhet totaalbladoppervlakwarenbij elke combinatie bij de
beide lichtintensiteiten nagenoeg gelijk. Daarentegenwas de droge-stofproduktie
bijhet hoge lichtniveau aanzienlijk hoger. In overeenstemming met deverwachting (Jaarverslag 1976,blz. 54)gaf de lageworteltemperatuur steeds eensterke reductie van zowel de scheutgroei als de produktie van droge stof.Watbetreftverschillen tussen de diverse combinaties onderling washet meest inhet
oog lopend dat de scheutgroei bijM.9/M.9 enMM.106/MM.106 minder sterkwas dan
bij de erbijhorende combinaties met Cox's Orange Pippin.Op de overige verschillenwordt in ditbestek niet verder ingegaan.
De sterkere instraling bijhet hoge lichtniveau verhoogde deverdamping per
eenheid vanbladoppervlak ongeacht deworteltemperatuur duidelijk. Opmerkelijk
was datbij dehogeworteltemperatuur bij M.9/M.9 enMM.106/MM.106 de verdam-
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ping geringerwas danvoor de corresponderende combinaties met Cox's Orange
Pippin. De combinaties M.26/M.26 enM.26/Cox verschilden indit opzichtniet.
Erwerd bij dehoge lichtintensiteit meer K en Ca opgenomen danbijhet lage
lichtniveau. De Ca/K-verhoudingwas zowel indeboom als geheel als alleen in
denieuw gevormde scheut gelijk bijbeide lichtniveaus. Overigens werdbevestigdwat inhet Jaarverslag 1976 (blz.54)alwerd vermeld: Een duidelijk veel
lagere Ca/K-verhouding bij deworteltemperatuur van 18°C danbij 10°Ceneen in
vergelijking metkaliummoeilijk verlopenvanhet transport van calciumnaar de
bovengrondse delen.

De invloed

van de temperatuur

op de bloemknopvorming

bij

appel

In aansluiting op een soortgelijke in 1974uitgevoerde proef (zie Jaarverslag
1975, blz.51)werden in 1976 driejarige boompjes van Golden Delicious en Cox's
Orange Pippin,waarvan dewinterrustwas verlengd tot in juli,vanaf volle
bloei onderworpen aandevolgende vier temperatuurregimes:
Golden Delicious
A
B
C
D

10/8- 17/9

17/9 - 25/10

25/10 - 6/12

17°C
17°C
17°C
17°C
24°C
24°C
24°C
24°C

17°C
17°C
17°C
17°C
24°C
24°C
17°C
17°C

17°C
24°C
17°C
24°C

17°C
17°C
17°C
17°C
24°C
24°C
24°C
24°C

17°C
17°C
24°C
24°C
24°C
24°C
24°C
24°C

17°C
24°C
17°C
24°C

Cox'sOrangePippin
E
F
G
H

Inhet voorjaar van 1977werd demate vanbloeibepaald. Bij Golden Delicious
resulteerde dehoge temperatuur gedurende de eerste vijfweken na volle bloei
(behandeling CenD)ineenversnelde scheutgroei en ineenverlaging van het
aantalbloemtrossen.Uit vergelijking vanbehandelingen A en Bbleek dat de
hoge temperatuur inhetderde deelvanhet seizoen zowelde groei als debloemknopvorming niet heeftbeïnvloed. Evenzo had het verschil in temperatuurregime
inde tweede en derde periode volgend op eenperiode vanhoge temperatuur (Cen
D)directna debloei nauwelijks enigeffect.
Bij Cox's Orange Pippinbleek dat ondanks een sterkebevordering vande
scheutgroei bij deboompjes die continubij 24°C stonden (behandeling H) in
vergelijking met 'continu 17°C' (E),demate vanbloemknopvorming niet verschilde. Verlaging van de temperatuur inde laatste periode (G)had geeneffect op
de scheutgroei maarbeïnvloedde debloemknopvorming sterk nadelig.Een temperatuurvan 24°C indeperiode 17/9 - 6/12 volgend op eenverblijf bij 17°Cgedurende deeerste vijfwekenna debloei (F)bevorderde de groei invergelijking
metbehandeling E,maarhad geen invloed op demate van bloemknopvorming.

60

ProjectPFW39:Defysiologievandevrucht voordeoogst inverbandmetde
vruchtkwaliteit
J. Tromp

De invloed van de nachttemperatuur
op de scheutminerale samenstelling
van bladeren en vruchten

en de vruchtgroei
van appel

en op de

Indeklimaatkamers werden vanaf debloei tot aande oogst drie jaar oude
boompjes van Cox's Orange Pippin bij dezelfde dagtemperatuur van 20°C aanvier
nachttemperatuurregimesblootgesteld, teweten:
A. continu 20°C;
B. continu 10°C;
C. de eerste helft van deproefperiode 20°C,daarna 10°Cen,omgekeerd;
D. eerst 10°C,daarna 20°C.
De relatieve luchtvochtigheid was 'snachts bij de lage nachttemperatuur sterk
verhoogd.
Hetverlagen van denachttemperatuur halverwege de proefperiode had geeninvloed meer op de scheutgroei.De lage nachttemperatuur vertraagde de groei de
eersteweken nadebloei enigszins (behandelingen B en D ) .Daarna trad eenzodanige versterking op dat uiteindelijk de totale scheutlengte inbehandeling B
zelfs groterwas dan inA en C.Verhoging van de nachttemperatuur halverwege
het seizoen stimuleerde extra en gaf dan ook dehoogstewaardenvoor de totale
scheutgroei.
Denachttemperatuur van continu 10°Cresulteerde duidelijk inkleinere
vruchten danwanneer continu 20°Cwerd aangehouden. Verlaging van de nachttemperatuur halverwege het groeiseizoen verlaagde de groeisnelheid van devruchten.
Daarentegen gaf eenverhoging vandenachttemperatuur juist eenbevordering van
devruchtgroei.
Analyseuitkomsten zijnnogniet beschikbaar.

De invloed van de lichtintensiteit
en de worteltemperatuur
op de scheut- en de
vruchtgroei en op de minerale samenstelling
van bladeren en vruchten van appel
Ineen tweede indeklimaatkamers uitgevoerde proefwerdwederom metdriejarige Cox's Orange Pippinboompjes vanaf debloei tot aande oogst de invloed
onderzocht van de lichtintensiteit (tweeniveaus,circa 12.000 en 21.000 lux)
incombinatie met tweeworteltemperaturen (10°en 18°C).
Overeenkomstig vroegere ervaringenwerd de scheutgroei bij lageworteltemperatuur,ongeacht het lichtniveau, sterk geremd. Bij deworteltemperatuur van
10°Cwas de lichtintensiteit nauwelijks van invloed op de scheutontwikkeling.
In tegenstelling hiermeewasbij dehogeworteltemperatuur zowel de totale
scheutlengte alshet totalebladoppervlak bijhet lage lichtniveau aanzienlijk
groter danbij dehoge lichtintensiteit.Het verschil valt evenwel vrijwel weg
wanneerhet drooggewicht vanhet totaal aannieuwe scheutenwordt vergeleken.
Zowelhet lage lichtniveau als de lageworteltemperatuurbeïnvloedde de
vruchtgroei nadelig.Vooral de combinatie vanbeidewas zeer ongunstig enresulteerde ineen uiteindelijk gemiddeld vruchtgewicht van slechts 40%van dat
bij debeste combinatie, tewetenhogeworteltemperatuur bijhoge lichtintensiteit.
Metingen vanhet dagelijkse groeiritme van devruchten leerde dat afgezien
vanmogelijke behandelingseffecten alleenbijkleine vruchten (tot circa 30mm)
overdag eenkrimpen optrad. Bij grote vruchten,datwil zeggen laat inhet
seizoenwas erveelal nauwelijks enigverschil in snelheid van vruchtgroei
tussen dag ennacht.
De analyseresultaten zijnnog nietbeschikbaar.
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De invloed van de voahttoestand
en op de minerale samenstelling

van de grond op de scheut- en de vruahtgroei
van bladeren en vruchten van appel

De in 1976buiten onder een glazen afdakbegonnen potproefwaarin de reactie
van twee jaar oudebomenvan Schone van Boskoop op enkelebehandelingenwatbetrefthet vochtniveau inde grondwordt nagegaan,werd voortgezet. De grondbestaat uit zand. Debehandelingen zijn:
A.Vochtniveau continuhoog (19%);
B. Hoog tothalf juli, daarna laag (12%);
C.Laag tothalf juli, daarnahoog en
D. Continu laag.
Inbeide jarenwerd eenbemesting met kaliumnitraat en sporenelementen uitgevoerd. De analyseresultaten voor 1976kwamen inhet verslagjaar gereed.Dievoor
1977zijn nogniet geheel beschikbaar. Erwordenhier slechts enkele uitkomsten
gegeven.
Inbeide jaren gaf debehandeling 'continu laag'veelminder scheutgroei dan
'continuhoog'.Dewisseling van regime half juli had inhetzelfde jaarnauwelijks enige invloed. Er kwamwel een zekere nawerking tot uiting.Verhoging van
het vochtniveauhalverwege het seizoen in 1976 (behandeling C)bevorderde de
groei in 1977 invergelijking met 'continu laag', terwijl omgekeerd de in 1976
uitgevoerde behandeling B in 1977resulteerde inwatminder groei vergeleken
met A.
De invloed van de diversebehandelingen op devruchtgroei was inbeide jaren
zeer gering enkwam alleen tot uiting ineenwat achterblijvenbij debehandeling 'continu laag'.
Verlaging vanhet vochtniveau half juli (B)verlaagde inbeide jaren,maar
vooral in 1976het kaliumgehalte inhet blad. De invloed van de diversebehandelingen ophet calciumgehalte was niet van enigebetekenis. In tegenstelling
met calciumwaarvanhet niveau inbeide jaren globaal genomen gelijkwas,bleek
het kaliumgehalte inhet blad in 1977 steeds veel lager te zijn dan in 1976.
Ondankshet verschil inkaliumgehalte inblad tussenbeide jarenx^asde hoeveelheid kalium per vruchtvan een zeker gewicht in 1977 toch maar slechts weinig lager dan dat in 1976.De calciumimportvanvruchtenwas in 1977veel hoger
dan in 1976.Zobevatte eenvrucht van 40 gdrooggewicht in 1976 ongeveer 8g
calcium tegenover in 1977 ongeveer 13g.Enige invloed van de diversebehandelingenop dekalium- en calciumtoestand van devrucht kon nietworden aangetoond.

Invloed

van enkele

teeltfactoren

op de rijping

bij

appel

Omna te gaan inhoeverre zomersnoei de aanvang van de rijping beïnvloedt
werd vanaf begin september tot eind oktober tweemaal perweek de ethyleenproduktie ende ademhalingsintensiteit bepaald van steeds nieuw geplukte porties
vruchten van Karmijnde Sonnaville,diehetzij indewinter hetzij inde zomer
van 1977waren gesnoeid. Demetingenwerden uitgevoerd één dag,drie of vier
dagenen zevendagen nahet plukkenvan elk partijtje vruchten.Aan dehand van
de ethyleenafgiftekon nochwat betreft het tijdstip van aanvang van de rijping,
nochwatbetrefthet tempovan rijping van eenmaal geplukte vruchten enigverschil tussenbeidebehandelingen worden aangetoond.
Op soortgelijke wijzewerd geprobeerd enigverschil inrijpingsgedrag aante
tonen tussenvruchtenvan Schone van Boskoop,afkomstig vanbomen die aldan
niet door middel van druppelbevloeiing van extrawaterwerden voorzien,al dan
niet incombinatie met eenbemesting metkalium. Ookhierwas het resultaatnegatief,hoewel opgemerkt moetworden dathelaas de grote spreiding van de uitkomstenhet trekken van conclusies bemoeilijkte.
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De uitkomsten van de ademhalingsmetingen zijnnogniet bekend.Aangeziengewoonlijk derijpingbetrouwbaarder gevolgd kanworden aan de hand van de afgiftevanethyleen danvan CO2, ishet nietwaarschijnlijk datkennis van de ademhalingsuitkomsten tot een ander gezichtspunt zal leiden.
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AFDELING FYTOPATHOLOGIE

Project PFW 51:Bastaantasting bijappel enpeer
H.A.Th,van der Scheer

Hetversnipperen van snoeihout verdient uit oogpunt van arbeidstechniek de
voorkeur bovenhet verwijderen van snoeihout uit deboomgaard, maar zouaanleidingkunnen geven tothet in toenemende mate optredenvan Nectria
galligena,
de
veroorzaker vanvruchtboomkanker. Het merendeel van dehoutsnippers verdwijnt
binnenenige maanden,maar grotere stukkenkunnen gedurende langere tijd intact
blijven liggen.Als dergelijke takstukken met sporulerende kankers op de grond
indeboomgaard werdenbewaard, trad nadrie jarenbijenkele stukken nog
steeds vorming van ascosporen van N. galligena
op.De sporulatievan deopde
grond liggende,verkankerde takstukken leidde tot enige aantasting van scheuten
van eenmoerbed van appelonderstammen M.2,maar de aantastingwas duidelijk
minder danwanneer deze veroorzaakt was door sporulatie van verkankerde takstukken die aaneen draadboven de scheuten hingen.
Op 19november en 21december 1976werdenwonden gemaakt met eenboorrasp in
gesteltakken vanCox'sOrange Pippin.Dezewerdenbesmet met een suspensie van
ascosporen ofvan conidiënvan N. galligena
ineen dichtheid vanvijfduizend of
vijftigduizend sporen permilliliter. De conidiënwarenvirulenter dan deascosporen enverkankerden deop deeerste datum gemaaktewonden inkortere tijd;
de sporenconcentratie speelde daarbij geenrol.Minderwonden verkankerden
wanneer ze opde tweede datumwaren gemaakt enbesmet. Indit laatste gevalveroorzaakten dehoge sporenconcentraties duidelijk meer verkankerdewonden dande
lageenkwamhetverschil invirulentie tussendebeide sporen veelminder tot
uiting. Na debesmetting op 19novemberwerd de eerstekankergroei twee maanden
later zichtbaar,na debesmetting op 21 december verliepen er ongeveer drie
maanden.Wondendiena eindmei nog geenkankergroei vertoonden,bleven vrij
van aantasting.
Erwerd eenbegin gemaakt met de inventarisatie van demicroflora indebast
van appelbomen. Inhetbijzonderwerd hierbij aandacht geschonken aan demicro-organismen die voorkomen inhetweefsel vanbladmerken. Deeltjes vanbacteriën
en gistenkwamenmeer voor dan dievan schimmels.Diverse soorten van deze
micro-organismenwerden aangetroffen en invitrobleken sommige antagonistische
eigenschappen tebezitten tenopzichte van N.
galligena.
Ineenveldproef op Cox's Orange Pippin werd een aantal fungiciden getoetst
opbestrijding van N. galligena.
Op 26november 1976werd eenbespuiting met de
middelen uitgevoerd. Daarvoor of daarnawarenwonden inde gesteltakken gemaakt
met eenboorrasp.Dewondenwerden direct ofna eenbepaalde tijdmet eenmengsel van ascosporen en conidiënbesmet. Regelmatigwerden dewonden gecontroleerd.Wanneer aantasting van dewondenwas vastgesteld,werd de kankergroei
verwijderd endewond ingesmeerdmet SantarM om tevoorkomendatnaburigewondendoor deze kankergroeiwerden aangetast.
Debelangrijkste resultaten volgen hier.
Een redelijke tot goede curatieve werking vertoonden 0,5% Bayer koperoxychloride,
0,12%Benlate en0,2% TopsinM. Getoetst ineendosering van 0,5% vertoonde
TopsinM zelfs 28dagen nade infectie nog een curatief effect.Alle fungiciden
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vertoondeneenpreventieve werking,maar dievanBayerkoperoxychloride(0,5%
en 1,75%)envooral dievan0,3%Du-Ter spp.Extra vielen tegen. Eenmaal slaagdedekunstmatige infectie niet.Hierdoor verkankerden twee serieswonden praktisch niet.Omdieredenkondepreventieve werking zevendagennadebespuitingendeherverdeling vier dagennadebespuiting nietbeoordeeld worden.Elf
dagennadebespuiting konniet meervaneengoedeherverdeling vanééndergetoetste middelen gesprokenworden. Eenverhoging vandedosering verbeterde
overhetalgemeendewerkingvandefungicidenniet.Alleen inhetgevalvan
TopsinMwerd eenverbeteringvandewerkingwaargenomen.
Hoewel indebladvalperiode demeeste infecties door N. galligena
zullenoptreden,kunnen zeookdaarvoor endaarna plaatsvinden. Onderzocht werd daarom
of aanvullende bespuitingen nadepluk entijdens dewinter deze infectieskunnenvoorkomen.Omverzekerd tezijnvanvoldoende infectiebronnen,werden boven
de Cox's Orange Pippin-proefbomen verkankerde takstukken gehangen. Tevenswerdenmaandelijks indegesteltakkenwonden gemaakt.Bespuitingenwerdenmet0,2%
TopsinMvolgens eenbepaald schemanadepluk,indebladvalperiode en/of twee
keerpermaand indewintervan 1976/'77uitgevoerd. Door debespuiting direct
nadeplukwerd deaantasting vandeindieperiode gemaakte wonden duidelijk
verminderd; debespuitingen indewinter voorkwamen deaantasting geheel.Wanneerdebespuitingen indebladvalperiode achterwege bleven, trad toch maar
weinig aantasting opvandeinoktober ennovember gemaaktewonden,dankzijde
bespuitingen indewinter.Dezehaddenduseensterk curatief effect.
OokalsmetLuxan Captan 83%spp. (0,5%,0,15%en0,05%)vanoktober 1976
totenmetapril 1977tweekeerpermaand werd gespoten,verminderde deaantastingvandewonden indegesteltakken betrouwbaar. Hetpercentage wondendat
verkankerde bedroeg voorwonden behandeld metdedrie genoemde concentraties
van captan,envoor onbehandelde wonden respectievelijk drie,vier, zevenen22.

ProjectPFW50:Vaststellenvandeeconomische schadedrempel voorappelmeeldatiw
H.A.Th,vanderScheer

Evenals in 1976werd in 1977hetverloop vandeaantasting door
Podosphaera
leueotrieha
bijvier appelrassen opvijf kavels indeFlevopolder onderzocht.
Wanneer inhetvoorafgaande jaar niet veel aantasting vanhetblad voorkwam,
trad vrijweinig overwinterde meeldauw op.Zonder ingrijpenmetNimrod leidde
deze echter toteensnelle uitbreiding vandenieuwe bladaantasting. Opde
meeste veldjes kwambovendien meer overwinterde aantasting voorenerwerddaarom
beslotendebomen regelmatigmetNimrod tebespuiten.Ondanks deze bespuitingen
trad toch veel nieuwe bladaantasting op.Debeslissing overhetwelofniet
regelmatig spuitenkwam te laatomdenieuwe aantasting voldoende binnende
perken tehouden.Dezebeslissingkonechter niet eerder genomenworden,omdat
deoverwinterde aantasting zolaat zichtbaarwerd. Geconstateerd konwordendat
het raadzaam isomnaeenjaarwaarinmeeldauwaantastingvoorkwam eenmeeldauwfungicide toetepassen zodraergevaar voor nieuwe infectie ontstaat.
Uitgaandevaneenzelfde (geringe)hoeveelheid overwinterde aantasting,verliep deuitbreiding vandenieuwe aantasting duidelijk sneller opGolden
Delicious danopCox's Orange Pippin enJonathan,hoewel beide laatstgenoemde
rassen alsmeer vatbaarbekend staan.Deschimmel overwinterde daarentegen
beter indeknoppenvanCox's Orange Pippin enJonathan danindievanGolden
Delicious enditgegevenbepaalt insterke matehetoptredenvannieuwe aantasting.
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Tevenswerden op dezelfde bomenwaarnemingen verricht overhet verloop van
de schürftaantasting. Reedsbij de eerste tellingwerden devlekken van
Venturia
inaequalis
aangetroffen op debladrozetten rond debloemen en deze
vormden eenernstige infectiebron voorbesmetting van devruchten.Wanneer op
debladrozetten vlekken voorkwamen,was altijd meer dan 1%van devruchten aangetast,ondanks regelmatige bespuitingen met Shell Captan vanaf die eerste telling. Ookbij deze ziekte geldt dathet raadzaam is omna een jaarwaarin van
aantasting sprakewas een schürftbestrijdingsmiddel toe te passen zogauw er in
hetvoorjaar gevaarvoor infectie ontstaat.

ProjectPFW 34:Toetsingvanfungicidenenspuitmethodenindefruitteelt
H.A.Th,van der Scheer

Aardbei
Opwachtbedden enproduktievelden trad inhetnajaar van 1976bij planten
vanhet ras Sivettaeenernstige aantasting opdoor Alternaria
alternata.
Op
bladerenenbladstelenkwamen grijsbruine vlekken voormet eenwat lichtergekleurd centrum. Inernstige gevallenhad dit sterftevan de plant tot gevolg.
Insamenwerking met de Stichting ProeftuinNoord-Brabant teBredawerden ineen
kas en later inhet veld fungiciden getoetst ophunwerking tegen de schimmel.
Alsbelangrijkste resultaat kwamhieruit naar voren datbespuitingen met 0,15%
Rovral omde zeven dagen uitgevoerd,de aantastinghetbestevoorkwamen. Ook
Luxan TMTD80%spp.bleek werkzaam.

Appel
Inproeven op Golden Deliciouswerden denevenwerkingen van schürft-meeldauw-bestrijdingsmiddelengetoetst. Vruchten die vanaf debloei in 1976 toteind juli
1976 regelmatig met deze middelen gespotenwaren envervolgens onbespoten
bleven,werden nade pluk bij 4°Cbewaard ineenkoelcel. Tijdens de bewaring
trad relatiefweinig rotting op als devruchtenbespotenwarenmet 0,05% Bayer
6707,met 0,15%Bayer 6852, ofmetmengsels die captanbevatten.Vruchten die
met 0,25% Pallinal Mwarenbehandeld,vertoonden relatiefveel rotting.
Evenals invoorgaande jarenwerd vruchtrotbij Golden Delicious goedbestredendoordevruchtennadepluk in 1976 tedompelen in0,1% TopsinM.Bespuitingenvoor depluk met ditmiddelbestredenhet rotnietbeter. In 1977zijnproeven opgezet omrot tebestrijden door vruchten te dompelen inLirotect-45F.Bij
vruchtenvan Schonevan Boskoop enMelrosewerd aan de dompelvloeistof Stop
Scald toegevoegd tervoorkoming van schilsterfte (scald).
Doormiddelvan potproevenwerd onderzoek verricht naarwortelknobbel bij
appelonderstammen,veroorzaakt door debacterie Agrobacterium
tumefaciens.
Uit
buitenlandse gegevens isbekend datwortelknobbel bij zaailingenvan pitvruchten
uitstekend voorkomenkanworden doorhet zaad (enbijhetverplanten dewortels)
tedompelen ineen suspensie van eenbacterieïsolaat met antagonistische werking. Deze isolaat (Agrobacterium
radiobaoter
'84')werd geïmporteerd enbeproefd op appelonderstammen. De appelonderstammenwerden gedompeld in debacteriesuspensie envervolgens opgepot inpotgrond diekunstmatigbesmet was met
A. tumefaciens .Er tradweinig aantasting van de onderstammen op,maar deze kwam
wel inalle objectenvoor,ookbij de onderstammen die inniet kunstmatig
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besmette potgrondwaren gezet.Dit zouer opkunnenwijzen dat de (geringe)besmetting reeds indekwekerij plaats vond endat ook ind£e fasevan de opkweek
aan debestrijding aandacht moetworden geschonken.

Braam
Insamenwerkingmethet C.T. Tielwerd een veldproef uitgevoerd op struiken
vanhet ras Thornfree terbestrijding vanSotri/tis-stengelziekte. Grote vlekken
die stengelsterfte totgevolg hadden,kwamen mindervoorwanneer de scheuten omhoogkonden groeien danwanneer de scheuten zoals gebruikelijk is langs de
grondwerden geleid. Bespuitingen voor debloei ennade plukmet 0,25% Eupareen
Mverminderden het aantalvan deze vlekken. De scheuten die omhoog konden
groeien,waren duidelijk dikker dan de scheuten die langs de grondwaren geleid.
De dikkere scheuten leidden indeze proef echter niet toteenverhoogde vruchtopbrengst.

Peer
Invervolg op een in 1976uitgevoerde proef (zieJaarverslag 1976,blz.5 9 ) ,
werdenvruchtdragende bomenvanhet ras Doyenné du Comicebespotenmet 0,4%of
0,12%Bayer koperoxychloride indebloeiperiode of daarna.Bespuitingenmet dit
middelworden aanbevolen tervoorkoming vanbacterievuur en onderzocht werd
daarom of een dergelijke toepassing ook schade zouveroorzaken. Door debespuitingenwerden debladerenbronskleurig en ontstonden erbruine vlekjes op.Na
debloeiperiode gevormd blad aanbomen die indebloeiperiode bespotenwaren,
was normaal gekleurd. Devruchten aan debespotenbomenwaren sterk verruwd.

ProjectPFW 33:Onderzoek naar infectiesviadewortelsenhetrhizoomvan
aardbeiplanten,inhet bijzondervanrood wortelrot,stengelbasisrotenverwelkingsziekte
H.A.Th,van der Scheer

Rood

wortelrot

Het onderzoekwaarinwordt onderzocht of debesmetting inde grond aanwezig
blijft inhet veld en tijdens bewaring van grondmonstersbij 4°C,werdvoortgezet. Totnu toekon de schimmel Phytophthora
fragariae
na achttienmaandenbewarennog steeds aangetoond worden. Inéénvan debeide proefpercelenkon in
slechts geringe mate besmettingworden aangetoond,hoewel in 1974en 1975op
ditveld veel uitvalbij Senga Senganavoorkwam. De teelt van Confitura-planten
die totnu toenietwerdenaangetast, isvermoedelijk debet aandevermindering
van de grondbesmetting. De inde grond aanwezige rustsporen kiemden en gingen
tegronde ofverlorenhunkiemkrachtendoordat nieuwe aantasting achterwege
bleef,werdenernaverrottingvan de plantenwortels geennieuwe rustsporen van
de schimmel aan de grond toegevoegd. Inhetandereperceel is debesmetting van
de grond nog steeds ernstig.Hierop stonden dan ook ieder jaar plantenvandiverse aardbeirassen die getoetstwerden opvatbaarheid enaangetastwerden.
Deresultaten vanhet toetsen vanpercelen opbesmetting van de grond met
Phytophthora
fragariae
warenniet altijd reproduceerbaar. Voor eendeel zou dit
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veroorzaakt kunnen zijndoorhet gebruik vanbepaalde aardbeiplanten alsvangplantvoor de schimmel uit de grond. Zobleken gekoelde plantenminder vatbaar
dan jonge uitloperplantjes. Daarnaast behoeft de grond van een produktieveld
niet ofnauwelijks besmet tezijn als uitval van planten geconstateerdwordt,
die reedsbesmet geraaktwaren ophetvermeerderingsveld.In zo'n geval kunnen
de resultatenvan een toets,gebaseerd opmonstername,ookwisselend zijn.
In twee potproevenwerdenenkelemiddelen getoetst opbestrijding van F.
fragariae.
Indeeneproefwaarinverschillende concentraties van Previcur
Vloeibaar enOrtho-Difolatan-80werden getoetst,waren alleen die plantenvrij
van roodwortelrot die in depotwaren aangegoten met0,5 ml Previcur Vloeibaar
in 100mlwater. Inde andere proefwaarin verschillende concentraties van
Previcur Vloeibaar en CGA 38140werden getoetst, trad slechts aantasting op in
de onbehandelde planten.

StengeIbasisrot
Ineenwachtbed met Gorellavielen inde zomer van 1977pleksgewijs planten
uit door Phytophthora
oaotovum. Onderzochtwerd of deplanten die omdeze plekken stonden ener gezond uitzagen,ook aangetastwaren,methet oog opeenbeslissing om deze planten inhet najaar over tebrengen naar dekas voorvruchtproduktie in 1978.Getrachtwerd de symptomen versneld op tewekken door een
aantal planten teverwonden endeze onder vochtige omstandighedenbij hogere
temperaturen teplaatsen.Na tweemaandenwas echter nog geenenkel symptoom
zichtbaar,ookniet na doorsnijden van de rhizomen. Beslotenwerd daarop de
overige plantenvanhet veld over tebrengennaar dekas.
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AFDELING ENTOMOLOGIE

Project PFW22(IPO3-5-15):Hetinpassenvandebladrollerbestrijdingin
geleideengeïntegreerde gewasbeschermingsschema's
D.J. de Jong

Fenologisah-eoologisahe

waarnemingen over de vruchtbladroller

Adoxophyes

orana

De geringewintermortaliteit en de gunstige omstandigheden voor de larvale
ontwikkeling inhetvoorjaar droegenbij tot flinke vlindervluchten in juni.
Dezevonden plaats van ongeveer 3 tot 29 juni enwerden gevolgd door eenvrij
korte verschijningsperiode van rupsen,namelijk van ongeveer 24 juni tot 8
juli. Daardoorwaren demogelijkheden voor een efficiente bestrijding dus
gunstig.
De tweedevlucht vond plaats van ongeveer 7augustus tot 26 septembermet
nakomers tot ongeveer 10oktober en leverde rupsen op die vanaf ongeveer 26
augustus uit deeieren verschenen. Deze fenologisch late verschijning van de
rupsenhad tot gevolg dat zijweinig gevaarlijkwarenvoorhet fruit.
Volgens dewarmtesom-berekeningenwashet onmogelijk dat de inoktobergevangenvlinders toteenderdevlucht behoorden, zelfs afgezien van debeïnvloeding door de daglengte.Vlinders die vanaf ongeveer 15september vlogen,brachten geen rupsen meervoort,welke zich tothet ideale overwinteringsstadium
konden ontwikkelen. Als gevolg daarvanheeft eenbetrekkelijk klein gedeelte
van de tweedevlucht geen goed overwinterende nakomelingschap opgeleverd.

Voorjaarsbes trij'ding van de vruchtbladroller

met

epofenonane

Als vervolg ophet onderzoek in 1976 isepofenonane 50%e.c. (ACR2019 E)in
een dosering van 1,5 liter actieve stof perhaverneveld inde proefboomgaarden
teWilhelminadorp (1ha)en teMelissant (0,8 ha). Debespuitingenvonden plaats
op 12en 24mei respectievelijk 18en 27mei tegen de rupsen van de vruchtbladroller,die zich toenvoornamelijk inhetlaatste (vijfde) ontwikkelingsstadium
bevonden. Deze voorjaarsbestrijdinghad een zeer goed effectwat resulteerde in
een zeerkleinerupsenpopulatievandevolgende generatie in juli. Het aantal
rupsenwas zelfs indenazomergeneratie nogklein,zodat namei geenbespuiting
meernoodzakelijk was.Het langdurende effectvan deepofenonane werd medebereikt dooreen geslaagde 'afscherming'van de omringende boomgaardpercelen,
doormiddel vanbespuitingen met contactinsekticidentijdensdevluchten in juni
en augustus.Dezehadden als gevolg, datvrijwel geenvrouwelijke vlinders de
proefboomgaarden kondenbinnenvliegen. Inde sexvallen envanglampen zijn later
inhet seizoennogmannelijke vlinders gevangen,welke vermoedelijk wel afkomstigwarenvan de omringende percelen. Ook zijn inseptemberwat rupsjes opde
bomen in de proefboomgaarden gevonden,maar niet vanenige betekenis.De vruchtaantastingwas dientengevolge danook gering.
Deze resultatenwijzen dan ook,anders danverleden jaar,opeen geslaagde
'afscherming'van een ingesloten boomgaard doorbestrijding van devlindervlucht inde omringende percelen,waardoor het goede effect van devoorjaarsbestrijding behoudenbleef totaanhet einde vanhet seizoen.
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Verdere ervaringen met bestrijdingsmiddelen
en geleide boomgaarden

tegen bladrollers

in

geïntegreerde

Hetbacteriepreparaat Dipelwas in de geïntegreerde boomgaardenweer een
zwakmiddel terbestrijding vanbladrollerrupsen. Zelfsbijherhaalde toepassing gafhet geenbevredigend resultaat tegen rupsenvan de vruchtbladroller.
Diflubenzuron 25%spuitpoeder (Dimilin),0,04-0,08% gafeveneens geen goede
bestrijding van devruchtbladroller,maarwel van rupsen van andere bladrollersoorten. Ineenboomgaard teBergen op Zoomwerd echter toch nog 10%vanhet
fruit vanLombarts Calville aangetast,ondanks de Dimilin-bespuiting. Hier
bleek de leverkleurige bladroller Pandemis heparana devoornaamste dader te
zijn,die eveneens weinig gevoelig isvoor het preparaat.
Ineen proef teNumansdorp gaf de combinatie van Dimilin met Dipel oftrichloorfon (Dipterex)een zo goedbestrijdingseffectbij grote rupsenvan de
vruchtbladroller, dat gedachtwordt aaneen synergistische werking.
Inenkele boomgaarden is een aanvang gemaakt methet uitproberen vanzogenaamde 'VG'-schema's (VG=verbeterde geleide), die op enigerleiwijze acceptabeler enveiliger voormilieu enmens lijken dande gebruikelijke. Daarbij
staat debiologische bestrijding van de fruitspintmijtniet centraal,maarwel
deveiligheid van mens en milieu, terwijl de schema's zondermeer ook economisch
toepasbaarmoeten zijn.

Wijziging in de samenstelling
boomgaarden

van de bladrollers oorten in geïntegreerd

behandelde

Depopulaties van deverschillende bladrollersoorten evolueren in deproefboomgaardenwaar nu enige jaren een selectief bestrijdingsschemawordt toegepast. Rupsen van de grote appelbladroller Archips podana, de rode knopbladroller
Spilonota
ooellana en de leverkleurige bladroller Pandemis heparana worden thans
alsvruchtaantastende soortenwaargenomen. De leverkleurige bladroller lijkt
minder gevoelig voor Dimilin enkanbij toepassing van ditmiddelworden geselecteerd.Andere soortenkomen slechts plaatselijk talrijker voor,maareventuele aantasting blijftbeperkt totknopbeschadigingen inhet voorjaar. De
groeneknopbladroller Hedya nubiferana
is ondanks zijneventuele talrijkheid
tot dusvernognimmer economisch schadelijk geweest.Vermoedelijk spelenparasieteneen rolbij deevolutie in de Tortriciden-populatie,maar daaroverbestaatnog geenenkele duidelijkheid.
De fruitmot Laspeyresia
pomonella wordt de laatste jaren eveneens talrijker,
maar blijkt met diflubenzuron goedbestreden tekunnenworden. Debij geleide
en geïntegreerde bestrijding toegepaste ei-en inboringstellingen leveren
echter dikwijls teveelmoeilijkheden op.Daaromwordt thans in depraktijk onderzocht of enwelke samenhang erbestaat tussen de spuitdrempels en de grootte
van devangstenmet sexvallen. Daarbijworden de door Dr. Cranham vanhet East
Mailing Research Station geopperde normen alsbasis gebruikt.
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Project PFW47(IPO3-5-17): Veldonderzoekmetgeïntegreerde bestrijdingin
boomgaarden
D.J. de Jong

Proefboomgaarden met geïntegreerde

gewasbeschermingsschema's

In devijf proefboomgaarden waar selectieve geïntegreerde gewasbeschermingsschema'sworden toegepast (zie Jaarverslag 1976,blz. 6 3 ) ,hebben debespuitingenmet minerale olie een goedebestrijding gegevenvan deeierenvan de groene
appelwants Lygus pabulinus
envan de fruitspintmijt Panonychus ulmï. Deroofmijten,die vorig jaar zijnvrijgelaten,hebbendewinteroverleefdenhebbenzichin
de zomerkunnenhandhaven. Dit gebeurde zelfs daarwaar een uiterst kleine
fruitspintpopulatie op debomenvoor kwamvan één ofenkele exemplaren per 100
bladeren. De roofmijten,voornamelijk Typhlodromus
pyri en
Amblyseies
finlandicus,
vermeerderden zich stellig inhoofdzaak metbehulpvan andervoedsel danhet fruitspint. Dit opent perspectieven voor de introductie van roofmijtenmetbehulp van alternatief voedsel enbij zeer lage,ongevaarlijkepopulatiedichtheden van de fytofage prooisoorten. In alleboomgaarden liep denog
betrekkelijk lage zomerpopulatie van de roofmijten in september op.Vermoedelijk is in sommige gevallen reeds dit jaar regulatie van de fruitspintpopulatie
een feit geworden. Belangrijkwas dat de roofmijtenhet fungicidenschemamet
Pallinal Mhebben doorstaan.Devruchtbladroller Adoxophyes
orana was nog
steeds een potentieel gevaarlijk insekt enmoestbestreden worden. Dit geldt
ookvoor de rose appelluis Dysaphis plantaginea,
welke met pirimicarb bestreden
is. Inéénboomgaard kwam de appelbloedluispopulatie Eriosoma lanigerum boven
debestrijdingsdrempel.

Verbeterde

geleide

('VG')

gewasbesohermingsschema's

Behalve de selectieve geïntegreerde gewasbeschermingsschema's is dit jaar
ookeen aanvang gemaakt met de toepassingvan geleide schema'swaarbij een specialekeuze van de toe tepassenbestrijdingsmiddelen wordt gemaakt.Bij de
normaal geleide schema'swordt zonder meerhetbestemiddel gebruikt,maarbij
de'VG'-schema'swordtdevoorkeur gegeven aanmiddelen die openigerleiwijze
misschien veiligervoor het milieu zijn ofminder giftigvoor demens. De 'VG'schema's moetennet als de geleide schema's volledig economisch toepasbaar
zijnvoor alle telers.Dit leidt er toe,dat debiologische regulatie van de
fruitspintmijtniet centraal kan staan.
Inde drieboomgaardenwaar'VG'-schema'szijntoegepast,zijn devoorjaarsinsektenbestreden met diflubenzuronen pirimicarb.Waarnodig isook de fruitmot
bestreden met diflubenzuron. Tegen rupsen van devruchtbladroller is gespoten
methetminder giftige trichloorfon. Behalve teMelissant, isde fruitspintpopulatie bijgestuurd met cyhexatin.
Het laat zich aan zien,datbij toepassing van onder andere kort werkende
middelen enbijverlegging van de plagenbestrijdingnaarvroeger inhet seizoen,debestrijdingsdrempelsmisschien gewijzigd moetenworden. Debij degeleide schema's gebruikelijke globale trosbemonstering en de zogenaamde 100-bladeren-tellingsmethode blijkenniet altijd eenzelfde resultaat te geven.De
globale trosbemonstering leidde soms tot onnodig spuiten.
De'VGuschema's zullenmogelijkerwijs veel gelijkenis gaanvertonen metwat
in andere landenvanEuropa onder debenaming 'integrierte Bekämpfung'en
'lutte intégrée'wordt verstaan.
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Introductie

en diffusie

van roofmijten

op appelbomen

In 1976 zijnroofmijten, afkomstig van kers, op appelbomen gebracht door
bladrozetten met roofmijten indeboomkroon te leggen.Deze roofmijten konden
nog eennieuwe generatie op de appelbomen ontwikkelen. Dit is gebeurd ende
overwintering isgeslaagd in allevijf proefboomgaarden. De roofmijtenhebben
zich inde zomer gehandhaafd en in september vermeerderd in soms uiterst kleine populaties van de fruitspintmijt (één tot enkele mijten per 100bladeren).
Dit duidt op acceptatie van ander voedsel.Toch lijkt de toename van de roofmijtenpopulatieinsommige gevallen echterwel gecorreleerd met dievan de fruitspintmijt. Devraag isnu gesteld, of de roofmijten niet eenveel gevarieerder
voedselpakket hebben,waarvan de fruitspintmijt slechts eenvan de componenten
is. Eenbelangrijk aspectbij verdere introducties kan dan ook zijnhet introduceren inuiterstkleine,ongevaarlijke fruitspintpopulaties,bij aanwezigheid
vanvoldoende 'alternatief'voedsel.
Ter ondersteuning van devrijlaatproblematiek isdetailonderzoek verricht
over dediffusie van de roofmijten over de appelbomen. Bij dit invijfvoud uitgevoerde proefplekkenonderzoek is een dispersiesnelheid van ongeveer 0,15 m 2
blad-en takoppervlak per dagvastgesteld op 13jaar oude Golden Deliciousbomen. Dit— i n samenwerking met Dr.Ir.R.Rabbingevan deLandbouwhogeschool te
Wageningen uitgevoerde onderzoek—was gebaseerd op regelmatige bemonstering van
hetbladerdek opverschillende afstand van devrijlaatplaatsen.

Invloed van de stikstofvoeding
van de waardplant op de ontwikkeling
van mij tenpopulaties
(Panonyahus ulmi) en op de produktiviteit
en kwaliteit
van appel
Als vervolg ophet onderzoek datvorig jaar door G.J.C. Buth is uitgevoerd,
zijn in 1977eventuele na-effecten op de appelbomen (Winston)vastgesteld van
devorig jaar toegelaten zware spintaantasting. Hierbij is ook de invloed van
deverschillende stikstofbehandelingen betrokken. Dewaarnemingen hebbenbetrekking gehad ophet aantalbloemknoppen, devruchtzetting, devruchtgroei,de
scheutgroei en dekg-opbrengstenperboom. Het aantal gevormde gemengde knoppen
bleek nietbeïnvloed te zijn door de spintaantasting,maarwel door de zesverschillende stikstofgiften.Eenzelfde invloed isookvastgesteld voor dekg-opbrengst. Een integrale publikatie van Dr.Ir. P. Delver,G.J.C.Buth en
Dr.Ir. R. Rabbinge wordt voorbereid.

Schade drempels van de f'ruitspintmij't

Panonyahus ulmi

G.J.C. Buth heeft een detailonderzoek uitgevoerd teNoordwelle op twaalf
proefplekken van ieder zevenbomen naar schadedrempels van de fruitspintmijt
Panonyahus ulmi. De fruitspintpopulatie ismetbehulp van lage doses cyhexatin
gemanipuleerd totbepaalde dichtheden inde zomer.De gevolgenvan eenhalf
juli tot ongeveervijftienmijtenperblad opgelopen spintpopulatie zijnvergelekenmet dievan een populatie,welke half augustus opliep tot ongeveer
10- 24mijten perblad enmet een constante spintpopulatie van ongeveer nul
mijtenperblad.
Demijtenpopulatiesbeïnvloeddendevruchtgroei endekg-opbrengsten per boom
niet. Ditbetekent,datonder bepaalde omstandigheden vrijhoge spintpopulaties
getolereerd kunnenworden. InMelissant isechter de ervaring opgedaan,datextreme omstandigheden als aanhoudende droogte,bij aanmerkelijklagerespintpopulatiedichtheden (van 2 - 5 mijten perblad gedurende demaanden juli tot
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September) reeds opbrengst-en groeiverminderingenveroorzaken.
Het preciseren van de schadedrempels enhet verkrijgen vanmeer inzicht in
debeïnvloeding ervan door deweersomstandigheden en deboomconditie, lijktnodigvoorhet opverantwoorde enveiligewijze toepassenvan geleideen'VG'-gewasbeschermingsschema's.

Project PFW55(IPO 3-5-18): BiologieenBestrijding van secundaire (ofincidenteel voorkomende) insektenplageninfruitgewassen
Perebladvlo

Psylla

pyvi

Ineenbestrijdingsproef ophet pereras Beurré Hardy teNumansdorp, iseen
bevestiging verkregen van hetvermoeden, dat de toepassingstechniek (nevelspuit)
hetknelpunt kan zijnbij debestrijding van de perebladvlo. Heteffectvan de
nevelspuit isvergeleken met datvaneenslangenspuit.Hetbleek,dat de doordringingvan de spuitvloeistof inhet gewas enhetbereikenvandebladoksels,
waarveel oudere larven zichophouden,zodanig onvoldoende warenbij de neveltechniek, dat opbepaalde plaatsen teveel overleving plaats vond. Dit leidde
tot de noodzaak vanherhaalde behandelingen tegen recidiven.
Het standaardmiddel in deproef,welke indrie herhalingen is uitgevoerd,
methidathion 25% spuitpoeder (Ultracid)0,1% (1,5kgperha)voldeed even goed
als azinfosmethyl 25%spuitpoeder (Luxan azinfos)0,15% (2,25kg per ha). Twee
tot dusver nogniet toegelaten middelen,permethrin 20%spuitpoeder (Ambush)
0,02% (0,3kg perha)en isophenphos 25%spuitpoeder (Oftanol)0,15% (2,25kg
per h a ) , gaven eennogbetere doding danhet standaardmiddel.
Geconcludeerd wordt dathet effectvannevelspuiten misscienverbeterd,
kanworden door langzaam rijden eneenbetere afstellingvan deneveldoppen. De
perebladvlo is in ieder gevalniet resistent enkanmetverschillende bestrijdingsmiddelenbestreden worden.Mogelijkheden tot combinatie met bijvoorbeeld
debladrollerbestrijding inde zomerworden overwogen.

Vruohtbladroller

Adoxophyes

orana

Ineen teNumansdorp uitgevoerde bestrijdingsproef bleek de neveltechniek
eenhandicap te zijnbij debestrijding van devruchtbladroller inde zomer ten
opzichte van deslangenspuit.Dit uitte zich ineenhogere aantastingvan de
vruchten (4,1%) in debenevelde objecten,tegen slechts 0,5% in debespotenobjecten.Hetmiddel diflubenzuron 20%spuitpoeder (Dimilin)0,08% (1,2kg per
ha)gaf geenverbetering ten opzichte van de onbehandelde objecten,maar het
pyrethroïde permethrin 20%spuitpoeder (Ambush)0,02% (0,3kg perha) gaf een
uitstekende bestrijding van de jonge rupsen.
De geadviseerde bestrijdingstijdstippen 20en 30junibleken juist gekozen
te zijn.Het tijdstip 13juli, toen zich reeds vele oudere rupsen op de bomen
bevonden,was te laatvoor een goedebestrijding met genoemdemiddelen.

Kommaschildluis

Lepidosaphes

ulmi

Inselectieve en anderszins beperkte bestrijdingsschema's steekt dekommaschildluis nuen dan dekop op.Tenbehoeve van geïntegreerde en'VG'-schema'sis
een aantalbestrijdingsmiddelen getoetst op jonge appelbomen. Daarbij iseen
nieuwe techniek toegepast,die opeenvoudige wijze nauwkeurige toetsing mogelijk
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maakt. Door aanbrengen van papierenmanchetjes rond takken of twijgenbijhet
begin van demigratie van de larven inmei,concentreren de larven zich onder
de los aangebrachte manchetten.Naverwijdering van demanchetten kan gespoten
worden enkunnen devastgezette larven geobserveerd worden.
In de proef teWilhelminadorp zijnmanchetten op 28mei aangebracht en op31
meiweer verwijderd, terwijlvlak erna gespoten is.De eindcontroles op doorgegroeide larvenvond pas in oktober plaats.Toenbleek, dat lindaan 14%spuitpoeder (LuxanLindaan)0,1%,pirimicarb 50%spuitpoeder (Pirimor) 0,05%,
bromofos 23%spuitpoeder (Nexion)0,1%en tweenog niet toegelaten gering giftigemiddelen duidelijk beterwaren terbestrijding van de jonge larven,dan
endosulfan 47%spuitpoeder (Thiodan)0,1% endiflubenzuron 25%spuitpoeder
(Dimilin)0,15%.

Bladmineerders (appelvouwmijnmot Lithocolletis
mot Stigmella malella)

blanaardella en appelbladmineer-

Toen de appelvouwmijnmot in 1977plaatselijk in zeer grote populatiedichthedenvoorkwam, is in samenwerking met deplanteziektenspecialist J.P. van
Mourik (C.T.Goes)eenbestrijdingsproef uitgevoerd teOvezande.Daar is diflubenzuron getoetst op zijn effect tegen deeieren en jonge larven (indekleine
mijnen). Debenevelingvan diflubenzuron 25%spuitpoeder (Dimilin)0,08% in
1501water perha gaf een goedebestrijding. Dehalve doseringhad eenonvoldoende uitwerking. Bovendienbleek,dat debestrijding van de laatste (derde)
generatie in denazomer met twee behandelingen (op 30augustus en 12september)
pas goed resultaat opleverde.
Hoewelhet insekt tot dusver,zelfs in de grote populatiedichtheden van
enige tientallenmijnen perblad,nog geeneconomische schade aanhet gewas
(fruitproduktie)heeft veroorzaakt, is toch eenbestrijdingsadvies voorhet
komende jaar opgesteld. Dit advies is gebaseerd op debiologie,de fenologie
en de populatieopbouw. Eenmededeling hierover is aandevakpers gegeven.
Ineenbestrijdingsproef teNumansdorp bleek de appelbladmineermot met
diflubenzuron 25%spuitpoeder (Dimilin)0,08% goedbestreden tekunnenworden,
als debestrijding gerichtwas tegen deeieren en zeer jonge larven inkleine
mijnen.

Bestrijding

met weinig spuitvloeistof

en gewigzigde neveldoppen

Het gebruik vanweinigwater bij debespuitingen isevenals de toepassing
vanweinigbestrijdingsmiddel, gunstigvoor het milieu en de fruitteler. Daarom
ismedewerking verleend aaneen gezamenlijke veldproef teWolphaartsdijk,van
het I.M.A.G.enhet Proefstation voor de Fruitteelt,waar met behulp van gewijzigdeneveldoppen de gewasbeschermingsmaatregelen werden uitgevoerd met slechts
1001water perha en dehalve hoeveelheid aanbestrijdingsmiddel (zieblz.35).

Appelperceel voor veldonderzoek met bestrijdingsmiddelen;
insecten

bestrijding

van andere

In Colijnsplaat iseenklein appelperceel terbeschikking gekomen voor veldproeven metbestrijdingsmiddelen. Getrachtwordt het perceel tevens inte
richten als reservoir voor roofmijten. Momenteel komt ervooral
Amblyseies

potentillae voor.
Insamenwerking met de tuinbouwvoorlichtingsdienst iseen bestrijdingsproef
invoorbereiding tegen deappelglasvlinder Aegeria myopiformis.
Zowel de cura-
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tievebestrijding van larven inhetvoorjaar als depreventieve gewasbescherming
inde zomerhebben daarbij de aandacht,evenals combinatiemogelijkhedenmet de
bladrollerbestrijding inde zomer.
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Bedrijfsvergelijkend onderzoekter verklaringvandeverschillen inbedrijfsuitkomstenvan fruitteeltbedrijven
J. Goedegebure

Inhetverslagjaarisdeanalysevan hetbeschikbaremateriaal afgesloten. De
beschrijving van de resultaten vanhet onderzoek is inconcept gereed gekomen.
Eenbelangrijk deelvan deverschillen inbedrijfsresultaat ishet gevolg van
factoren (bijv.afzetperiode)waarvan de invloed van jaar tot jaar sterk kan
wisselen.Het onderzoek was echter vooral gericht op factoren dievan jaar tot
jaar eenmeer constante invloed ophetbedrijfsresultaat uitoefenen.
Alsbelangrijkste kwamen daarbij naarvoren debedrijfsgrootte, dekgopbrengst ende arbeidskosten.Vanhet totaleverschil inondernemersoverschotbleek nietminder dan 49%met deze drie factoren samen tehangen.

De bedrij f sgrootte
Binnen de groep onderzochte bedrijven,waarvan de oppervlakte pit-ensteenvruchtenvarieerde van 3,4 tot 19,7hectare,bleek een toename vandebedrijfsgrootte met eenverbetering vanhetbedrijfsresultaatperhectare samen te
gaan. Dezeverbeteringwas vooral het gevolgvan de op grotere bedrijven
lagere arbeidskosten en lagere kostenvan deduurzame produktiemiddelen en
algemene kostenper hectare.Zowel indekg-opbrengsten als inde geldopbrengsten perhectare traden geen- aandebedrijfsgrootte gebonden - verschillen
op. Vanhet totale verschil inondernemersoverschot bleek 12%door deze factor
teworden verklaard.

De

kg-opbrengst

Gemiddeld over alle bedrijven bedroeg dekg-opbrengst 29,6 tonper hectare
produktieve oppervlakte,met een spreiding van 11,4 tot 68 ton.Hoge kgopbrengsten blijken inde eerste plaats samen te gaanmethoge geldopbrengsten
perhectare.Hoewel ook dekosten per hectare bij een toenemende kg-opbrengst
een stijging vertonen -met name de arbeidskosten,dekosten vanmaterialen en
dienstenvanderden en dekostenvan deduurzame produktiemiddelen -blijken
verschillen inkg-opbrengstniveau van doorslaggevendebetekenis voor het
bedrijfsresultaat.Van de tussendebedrijven optredende verschillen in
ondernemersoverschot kon 25%op grond vanverschillen in produktieniveau
worden verklaard.

De

arbeidskosten

Eenbelangrijk deelvan deverschillen inarbeidskosten zijnhet gevolg van
verschillen indebedrijfsstructuur (bedrijfsgrootte,beplantingen endergelijke).Daarnaast tredenverschillen op doorvariaties inwerkmethoden,organisatie, over-of ondercapaciteit endergelijke.Vooral dezeverschillen, die
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als 'arbeidsefficiency'worden omschreven,werden inhet onderzoek betrokken.
Hetblijkt dat deze verschillen optreden onafhankelijk van de anderebedrijfskenmerken. Eenverbetering inde arbeidsefficiencykomt dan ook rechtstreeks
ineenverbetering vanhet ondernemersoverschot totuitdrukking. Op deze wijze
kon 12%van deverschillen inondernemersoverschot worden verklaard.
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LIJST VAN MIDDELEN,voorkomende in ditverslag

Hande Isprodukt

Bevat:

Groeiregulatorenenmiddelen voor chemische bloem-envruchtdunning
AArupsin

50% carbaryl

Amex-820

47,3% N-sec-butyl-4-tert-butyl-2,6-dinitro aniline

Amid thin (NAAm)

8,4%a-naftylaceetamide

Aperdex (NAA)

1 tablet bevat 1ga-naftylazijnzuur

Berelex

1 tablet bevat 0,9 ggibberellazuur (A3 isomeer)

Carbamult

50% 3-methyl-5-isopropylfenyl-N-methylcarbamaat

Ethrel-A

480 gethephon/liter

FR 570/3

85% M&B 25,105 (actieve stof niet vrijgegeven voor
publikatie)

NC 9634

25% (3-fenyl-l,2,4-thiadiazol-5-yl)thioazijnzuur

Obsthormon 24A (NAA)

100ga-naftylazijnzuur/liter

WK-uitvloeier

90% dodecyl ethervan polyethylene glycol

Fungiciden
Bayer 6707

5% triadimefon

Bayer 6852

0,8% triadimefon +50%tolylfluanide

Bayer koperoxychloride

50% koperoxychloride

Benlate

50% benomyl

CGA 38140

50% volgarid

Du-Ter Spuitpoeder
Extra

47,5% fentinhydroxide

Eupareen M

50% tolyl-fluanide

Lirotext-45F

45% thiabendazole

Luxan Captan83%
Spuitpoeder

83% captan

Luxan TMTD 80%Spuit- 80%thiram
poeder
Nimrod

25%bupirimate

0rtho-Difolatan-80

80%captafol

Pallinal M

12,5% nitrotal-isopropyl +60%metiram + 15%maneb

Previcur Vloeibaar

700 g/liter prothiocarb

Rovral

50% glycofeen

Santar M

3%kwikoxide

Shell Captan

83% captan

TopsinM

70% thiofanaat methyl

Insekticiden
AAzomate

benzoxymaat 20%vloeibaar

ACR 2019E

50% EC Epofenonane

Ambush

permethrin 20%spuitpoeder

Dimilin

diflubenzuron 25%spuitpoeder

Dipel

preparaatopbasisvan Bacillus

Dipterex

trichloorfon 80%spuitpoeder

LuxanAzinfos

azinfosmethyl 25% spuitpoeder

Luxan Lindaan

lindaan 14%spuitpoeder

Nexion

bromofos 23%spuitpoeder

Oftanol

isophenphos 25%spuitpoeder

Pirimor

pirimicarb 59% spuitpoeder

Plictran

25% cyhexatin spuitpoeder

Thiodan

endosulfan 47% spuitpoeder

Ultracid

methidathion 25%spuitpoeder

thuringiensis
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PUBLIKATIES

Publikatiesin1977
Mededeling nummer 16 'Kijk op

vruchtkwaliteit'

Inaugustus verscheen tergelegenheid vanhet75-jarig bestaanvanhet
Proefstation voordeFruitteelt mededeling nr. 16getiteld 'Kijkopvruchtkwaliteit' onder redactievanJ.TrompenS.J.Wertheim.Dehoofdstukken werden door
de onderzoekers vanhetProefstation geschreven,metuitzonderingvanheteerste
hoofdstuk getiteld 'Uitdegeschiedenis vanhetProefstation'datdoordeheer
J.Kakebeeke-secretarisvanhetbestuur-werd verzorgd.
De doordeonderzoekers geschreven hoofdstukken warendevolgende:
Tromp, J.
- Inleiding
- Fysiologie envruchtkwaliteit
Goddrie, P.D.
- Kwaliteit inverbandmetrassenkeuze
Oosten, H.J. van
-Kwaliteit inverbandmetklonen,onderstammen envirussen
Wertheim, S.J.
- Teeltenvruchtkwaliteit
Dijkstra,
J.
- Vruchtkwaliteitbijklein fruit
Delver, P.
- Bodemvruchtbaarheid envruchtkwaliteit
Scheer, H.A.Th, van der
- Plantenziektenkunde en v r u c h t k w a l i t e i t
Jong, D.J. de
- Plagen,plaagbestrijdingenvruchtkwaliteit
Goedegebure, J.
- Bedrijfseconomischeenmarktkundige aspectenvandevruchtkwaliteit
Wertheim, S.J. en J. Tromp
- Terugblik envooruitzicht

Overige publikaties in1977
Blommers, J.
Rassenkeuze v o l l e g r o n d s a a r d b e i . De F r u i t t e e l t 67(1977)30: 941-942.
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Bootsma, J.H.
Deproeftuin 'DeMeergronden'houdt opendagop16augustus aanstaande.De
Fruitteelt 67(1977)30:936-937.
Bootsma, J.H. en L.
Uitterlinden
B e s t r i j d i n g van nachtvorstschade met gibber e ll i n e n b i j appel en peer in 1976.
De F r u i t t e e l t 67(1977)18: 547-549.
Delver, P.
Ervaringenmetdruppelbevloeiing (1)en (2).DeFruitteelt 67(1977)24: 778781en67(1977)25:809-811.
StipenweersomstandighedeninNederland, 1949-1976. Inst. Bodemvruchtbaarheid.
Rapport 16(1977),54pp..
Dijkstra,
J.
Praktijkonderzoek indefruitteelt: geëntopgoede coördinatie. Groentenen
Fruit 33(1977)5:29.
Ontwikkelingenindekleinfruitteelt.DeFruitteelt 67(1977)49: 1466-1470.
Edens, T.H.
De rentabiliteitvanenkele appelrassen gedurende delaatste seizoenen.De
Fruitteelt 67(1977)3:56-59.
Elema, R.K.
Nederlandse fruitteelt iszekerniet kansloos. GroentenenFruit 33(1977)6:25.
75 jaar fruitteeltpraktijkonderzoek inWilhelminadorp. GroentenenFruit 33(1977)
6:27.
Wat mag de Nederlandse f r u i t t e e l t in de toekomst van het P.F.W. verwachten? De
F r u i t t e e l t 67(1977)33:1026-1028
Goddrie, P.D.
Enkele ervaringen met nieuwe appelrassen in 1976. De F r u i t t e e l t 67(1977)3: 68-71.
La recherchedevariétés fruitières auxPaysBas.LeFruit Belge 45(1977)380:
213-222.
Goddrie P.D. en J.P.A. van Dieren
Hoe goed smaaktkleur,hoelekker isreputatie?DeFruitteelt 67(1977)30:938941.
Goedegebure, J.
Bedrijfseconomische aspectenvanintensieve beplantingen. Bedrijfsontwikkeling
8(1977)4:359-364.
Wat kosthetbewarenvanduur fruit?DeFruitteelt 67(1977)38: 1171-1172.
Produktie enaantalbomenperhainOostelijk Flevoland.DeFruitteelt 67(1977)
47: 1388-1389.
Jong, D.J. de
De fruitmotendegeleide bestrijding. DeFruitteelt 67(1977)7:174-177.
Over galmijtenengalmijtenvanappelenpeerengeleidebestrijding. DeFruitteelt 67(1977)7:189-191.
Jong, D.J. de en H. Beeke
De toepassingvaneen'Insect Growth Regulator' (IGR),alsnieuw type bestrijdingsmiddelbijdebestrijdingvandevruchtbladrolleringeleide schema's.De
Fruitteelt 67(1977)7: 189-191.
Effectofspring application ofanIGRonthepopulation development ofthe

population developmentofthesummer fruit tortricid Adoxophyes orana (F.v.R.).
Meded. Fac. Landbouwwetenschappen, Rijksuniversiteit Gent 42(1977).
hemmens, J.J.
Ervaringenmetzomersnoei.DeFruitteelt 67(1977)27:856-857.
Nijsse, L. en A.A. van Oosten
Onderzoek kleinfruit inWilhelminadorp.DeFruitteelt 67(1977)25:806-807.
Oosten, H.J. van
Virusziektenbijappelenpeer.DeFruitteelt 67(1977)3: 60-62.
Ervaringenmetvirusvrije appelbomen.DeFruitteelt 67(1977)3:64-67.
Denieuwe appelonderstamM.27,Engelsegegevens.DeFruitteelt67(1977)13:366-368.
Denieuwe appelonderstamM.27indeboomkwekerij.DeFruitteelt67(1977)14:402-405.
FruitteeltproevenmetM.27inNederland.DeFruitteelt 67(1977)16:480-483.
Hochveredeln bremst dasWachstum. ObstbauWeinbau 14(1977)6: 195en196.
A comparison ofvirus-freeclonesofGoldenDelicious.ActaHorticulturae 75:67-72.
Juvenility asapossible causeofvariation inthenewapple variety Karmijnde
Sonnaville.ActaHorticulturae 75:97-100.
Growthandyield ofGolden Delicious onM.9aandonthree otherM.9rootstock
sources.Acta Horticulturae 75:157-162.
Vouwer, A.
De invloedvanweersomstandighedenopdechemische samenstellingvanappelblad.
De Spons nr. 27.
Vouwer, A. en S. Bommetje
Verslagvaneenstudiereis naar Frankrijk in1976.DeSponsnr. 27.
Vouwer, A., S. Bommeljé, W. Keuken en P.
Hetbewaaradvies opbasisvanbladonderzoek enboomgaardfactoren.DeFruitteelt
67(1977)32:989-991.
Scheer, H.A.Th, van der
ErfahrungenbeiderBekämpfung vonPhytophthora-FäulenbeiErdbeeren. Obstbau
2(1977)8:238-242.
Scheer, Ü.A.Th, van der en J.P.A. van Dieren
Schilstipbijappel.DeFruitteelt 67(1977)7:170-173.
Scheer, Ü.A.Th, van der, J.V.A. van Dieren en H.J. Wondergem
Onderzoek naar deperiodewaarinbespuitingen tegenvruchtboomkanker (Nectria
galligena)moetenworden uitgevoerd.DeFruitteelt 67(1977)34:1070-1072.
Scheer, Ü.A.Th, van der, J.V.A. van Dieren, J.F. van Dijke en G.J. Alink
Toetsing van fungiciden t e r b e s t r i j d i n g van vruchtboomkanker ( N e c t r i a g a l l i g e n a ) .
De F r u i t t e e l t 67(1977)38: 1168-1170.
Tromp, J.
Bloemknopvorming-eencomplex geheel.DeFruitteelt 68(1977)22:714-716.
Growthandmineral nutritionofapple fruits asaffectedby temperatureand
relative airhumidity.
Environmental effects oncrop physiology. (Landsberg,J.J.enCuttingC.V.eds)
1977: 101-115.Academic Press,London,NewYork,SanFrancisco.
Uitterlinden,
L. en S.J.
Wertheim
Over nachtvorstschade.DeFruitteelt 67(2977)21:686-688.
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Wertheim,
S.J.
Van boerenboomgaard t o t b e d d e n t e e l t . De F r u i t t e e l t 67(1977)49: 1474-1483 en
B e d r i j f s o n t w i k k e l i n g 8(1977)12: 1153-1164.
Wertheim, S.J., F. Nijsse en M.L. Joosse
Benoni t e l e n zonder doorplukken en b e u r t j a r e n ? De F r u i t t e e l t 67(1977)16: 475478.
Wertheim, S.J., D. van Staaiduinen en R.M.W. Groeneveld
Onderzoek naardebestrijdingvanwortelopslag. DeFruitteelt 67(1977)7:184185.

Overige uitgaven

De teeltvanaardbeien indevolle grond.Herdruk. Publikatie Consulentschapin
Algemene dienstvoordeFruitteeltenhetProefstation voor deFruitteelt1
(1977):pp.48.Redactie:J.Bioiraners,J.Dijkstra,A.deJong,A.J.G.Kuenen,
G.Th. op'tHoogenA.Schalk.
Goed plantmateriaal,voorwaarde vooreengoede aanplant.Vlugschrift voorde
Landbouw nr.261vanhetMinisterievanLandbouwenVisserij. Samenstelling:
Consulentschap inAlgemene Dienst voor deFruitteelt insamenwerkingmetde
Consulentschappen voor deTuinbouw enhetProefstation voordeFruitteelt.
Behandelingvandeboom vóór,tijdensendirectnahetplanten. Vlugschrift
voordeLandbouwnr.262vanhetMinisterievanLandbouwenVisserij. Samenstelling: Consulentschap inAlgemene DienstvoordeFruitteelt insamenwerkingmet
deConsulentschappen voor deTuinbouwenhetProefstation voor deFruitteelt.
Proefstation voordeFruitteelt. Foldermetinformatie overhetonderzoekte
Wilhelminadorp.

83

MededelingenvanhetProefstation voordeFruitteelt
11. H.A.Th, van der Scheer: Vruchtrotenschilmisvormingenbijappel,40blz
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1972 ƒ 2,50

12. S.J. Wertheim en J.J. hemmens: Overplantsystemenbijappelenpeer,77blz
februari 1973 uitverkocht
13. M. van de Vrie: Defruitspintmijtenandere
mijtenopvruchtbomen,68blz

december 1973 uitverkocht

14. 15eRassenlijst Fruit 1975, 136blz

november 1974 uitverkocht

15. J. Goedegebure: Bedrijfseconomische aspecten
van i n t e n s i e v e a p p e l b e p l a n t i n g e n , 45 b l z . . . . november 1976 f 10,00
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PublikatiesvanhetConsulentschap inAlgemene Dienst voordeFruitteeltenhet
Proefstation voordeFruitteelt
1. Deteeltvanaardbeienindevolle grond,
48blz. (tweede druk)

oktober 1977

2. Deteeltvanaardbeien onder glas,64blz....maart
3. Deteeltvanhoutigkleinfruit,72blz
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1974 uitverkocht

februari 1976
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BovengenoemdeMededelingenenPublikatiesworden franco toegezondennaontvangst
vanhetvermeldebedragoppostrekeningno.495017vanhetProefstation voor
deFruitteelt teWilhelminadorp,ondervermeldingvanwatverlangdwordt.
Voorbestellingen voorhetbuitenland isdeprijs ƒ1,-perboekjehoger.
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