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BEGUNSTIGERS

Degenen,diebelang stellen inhetwerkvanhet proefstation enhet onderzoek
willen steunen,kunnenbegunstiger vanhet proefstationworden.
Debegunstigers ontvangenhet jaarverslag en anderepublikatiesvanhet proefstation gratis.Debijdragenvoor hetbegunstigersschap zijn:voor natuurlijke
personen inNederland minimaal ƒ35,-perjaar,voor natuurlijke personen inhet
buitenland ƒ 50,-per jaar,voor rechtspersonenminimaal ƒ60,-perjaar.
Bijdragen kunnen ondervermelding van 'begunstiger'worden gestort op postgirorekening nummer 495017tennamevanhet Proefstationvoor deFruitteelt te
Wilhelminadorp.

OPMERKINGEN OVER MERKENVANGEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

De inditverslag vermelde doseringenvangewasbeschermingsmiddelen hebben
betrekking opdedosering vanhet gebruiktemerk.Het isonvermijdelijk datniet
alle opdemarkt zijndeproduktenmet dezelfdewerkzame stof zijngenoemd.Hieruitmagnietworden afgeleid dat eenvoorkeur bestaatvoorhetgenoemdemerk.
Een overzichtvande inditverslag vermeldemerkenmet bijbehorende werkzame
stof enhet gehaltedaarvan isop blz.71 opgenomen.
Met nadrukwordt erop gewezendat inditverslag ookproevenwordenbeschrevenmetmiddelen en/of doseringen,die op grond vande Bestrijdingsmiddelenwet
niet zijn toegelaten.De gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen dient zich te
allen tijde eerstvande ophet etiketvandeverpakking van gewasbeschermingsmiddelenvoorkomendegebruiksaanwijzing tevergewissen,welkebehandelingen in
depraktijkmogenwordenuitgevoerd. Eenen ander geldt ookvoor indit verslag
genoemde groeiregulatoren.

TER INLEIDING

Het jaarverslag
De laatste jaren is duidelijk gebleken,dathet jaarverslagvan het Proefstationvoor de Fruitteelt in zijnhuidige vorm ineenbehoefte voorziet.Voorlichters,fruittelers,collega-onderzoekers en anderebelangstellendenkunnen
per onderzoekproject snelnaslaanwelk onderzoek inhetbetreffende jaar ophet
proefstation isuitgevoerd enwelke resultaten zijnverkregen.Omdat isgebleken,
datdebelangstelling vooralhet teeltonderzoek betreftwordt inhet jaarverslag
wat uitgebreider gerapporteerd overhetwerk van de afdelingen Teeltonderzoek
Groot Fruit enKleinfruit.

De f r u i t t e e l t in 1982
Na eenvroegewinter in december 1981 volgdebetrekkelijk zachtweer inde
eerstemaanden vanhet jaar.Deontwikkeling van deknoppenbegonvroeg,maar ze
werd door schraal en guurweer in april sterk afgeremd. Debloeiwaswat later
dannormaal.Hoewel in aprilenplaatselijk nog inmei enkelekeren nachtvorst
optrad, leidde ditnauwelijks toteconomische schade.Na debloeiwashet gemiddeld totmidden augustuswarm endroog.Wel zorgden onweersbuien plaatselijk
voorveel neerslag,helaas inveel gevallen indevormvanhagel.
Bij alle fruitgewassenwas sprake van eengoede zetting.Het fraaie zomerweer zorgde vervolgens voor een zeer goede groeivan devruchten. Vooral bij
appel,kers enpruimwerd een grote oogst binnengehaald. Dank zijgoed weer
voorenbij de oogst gingen geenkersen doorbarstenverloren.
Door devroege rijping van deappels isvan ditprodukt een deel-vooral
van denieuwe rassenwaarbijmen opnogwatmeerbloshoopte -wat rijpgeplukt.
Insommige gevallen leidde dit alvroeg tot aflevingsziekten.Verder is in 1982
veel fruit gedeclasseerd door hagel.Verruwingvan devruchten kwam plaatselijk
zeelvoor.Bespuitingen daartegenmet GA4+7bewezen indebetreffende fruitgeledenhunnut.
Het jaar 1982was een jaarwaarinbacterievuur inen indebuurtvan veel
jerepercelen inernstigemate optrad. Peretelers gaan zichhierdoormeer en
neerbedreigdvoelen.
Alvroeg inhet seizoenbleek dat deruime appeloogst in ons land,maar
rooral inWest-Duitsland,deprijzen sterk onder druk zetten.Bij peer,waarvan
sowel inons land als inheel Europa slechts eenmatige oogstwerd binnengeïaald,was deprijsvorming redelijk. Dekwalitatief goede oogstvanpruim en
:oetekers ontmoette eengoedevraag.
Met de teelt van aardbeien,zowel onderglas als in devolle grond,werden
evredigende resultaten bereikt.Bij devroege stookteelt vraagt deenergieesparingveel aandacht;deopengrondsteeltenwerden getroffen door een aantal
ortelziekten.
Rodebessen gaveneenbehoorlijke produktie,maar deprijsviel gemiddeld
at tegen.Nieuwe IVT-rassenbetekenen eenverbetering vanhet sortiment.Voor
frambozenwerdenbij eennormaleveilingaanvoerwat tegenvallende prijzenbe:aald.Bijbraamwarenproduktie enprijspeilbevredigend. De aanvoer van

blauwebeswasweer groter danhetvoorgaande seizoen;het prijspeil bleef daarbij aantrekkelijk.
Op deNederlandsevruchtboomkwekerijen groeide in 1982eengoed produkt,dat
evenalsvoorgaande jarenbijnavolledig konworden afgezet.Toch zijnvele
vruchtboomkwekers voor de toekomstwatminder optimistisch: eenaantal landen
staat geen invoer toevanwaardplanten vanbacterievuur uit ons land. Verder
lijkthet gegroeide aanbodvanvirusvrije M.9 nunagenoeg in evenwicht te zijn
met devraag.Een deelvanhet aanbodvan sterkere appelonderstammen konniet
worden geplaatst.

Het proefstation in 1982
Inhetverslagjaarverscheen het adviesvan de 'commissievandrie'overhet
fruitteeltpraktijkonderzoek inde toekomst.De commissie adviseert indehuidigeomstandigheden hetproefstation niet teverplaatsen,een advies dat decontinuïteitvanhet onderzoekveilig stelt.
Vanwegehet gebrek aan financiëlemiddelenwas deMinister van Landbouw en
Visserij genoodzaakt ookvoordefruitteelt aan tedringen op 50/50 financiering
vanhet fruitteeltpraktijkonderzoek, inclusief het proefstation.Het zalduidelijk zijndat indeze omstandigheden geensprakekon zijnvanuitbreiding van de
formatie; integendeel,de formatie nam afmet 1formatieplaats terwijlbovendienmoestwordenvoorzien in de assistentie van de doorhet LEI gedetacheerde
onderzoeker. Dit leidde tot inkrimpingvan de assistentie op de afdeling Bodemkundemet 1medewerker en totverschuiving van een formatieplaats van redactie
enbibliotheek naar de afdeling Economie. Door de instellingvan eenredactiecommissie en eenbibliotheekcommissie en door de aanstelling van eendeeltijdmedewerkstervoordebibliotheek wordt getracht dewerkzaamheden op debibliotheekenbij deuitgavevanpublikatiesnormaalvoortgang te doenvinden.Dit
betekent echterweldatnu- openige afdelingen -voor ditwerk onderzoekcapaciteit opgeofferdwordt.
Door debovenaangegeven ontwikkelingen en door deniet aflatendevraag naar
onderzoek is dedruk op demedewerkers van het proefstation nog toegenomen.
Ook in 1982werd nog geenbegin gemaaktmet debouwvanhet C-laboratorium.
Het groeistofprojectwordt zoernstig vertraagd.
Alsvermeldenswaardige zaken uithet onderzoek noemenwe deeerste resultaten
van eennieuwe onderzoekmethode terbepaling van dereikwijdtevan eenbestuiver
bij appel,de toepassingvan eennieuwe groeiremmerbij groot fruit en degeslaagde teeltvanherfstframbozen, zowel inde open grond als onder plastic
kappen. Tenbehoevevanhet groeistofproject werd ervaring opgedaanmetbiotoetsen en deafdelingBodemkundevoerde op deproeftuin eenproef uit,waarbij
methetwater ookkunstmestwerd toegediendmet druppelbevloeiing.De afdeling
Gewasbescherming toetste onder andere enigemiddelenmetwerking tegenbacterievuur opfytotoxiciteit waaronderhetBelgischemiddel Copac E;de afdeling
Economie tenslotte,besteedde veel aandacht aan debedrijfseconomische aspecten
vanverschillende plantsystemenen aanhetverband tussen produktie en kwaliteit
en de financiële gevolgen daarvan.
Behalve aanonderzoekwerd aandacht besteed aan de fruitinzendingenopde
Floriade,die eengoedbeeld gavenvan demoderne fruitteelt.Aanhet eindvan
hetverslagjaar hebbenverscheidene onderzoekers nog een aantal lessenverzorgd
aan de inoktober 1982begonnen cursus praktijkleraar fruitteelt;ditwerk
geeftwel voldoening,maarvraagt heelwat tijd. Tenslotte werd tijd gestoken
indevoorbereidingvan deNFO-studiedag over nieuwe rassen op 19november in
Wageningen.

Het CiAD voordeFruitteeltin 1982
Behalvehetnormalewerk vanhet Consulentschap inAlgemene Dienstvoor de
Fruitteelt in devolle grond,namelijk het schriftelijk enmondeling informeren
van defruitteeltvoorlichters enhet doorgevenvanknelpunten inde bedrijfstak
aanhet onderzoek enhetbeleid,noemenwe hier enkele activiteiten diewat
buitenhetnormale patroon liggen.
Inde loopvanhet jaarwerd,vooruitlopend op de definitieve sectievorming
inde fruitteeltvoorlichting, albegonnenvaker tevergaderenmet debedrijfstakdeskundigen, teneinde dezemee te latendenken over de voorlichtingsboodchap en landelijk gecoördineerd enkelevoorlichtingsprojecten aan tevatten.
Verder werd voor 2nieuwe bedrijfsvoorlichters een introductieprogramma opgezet
enwerdvoor allevoorlichters op specialebijeenkomsten ingegaanop enkeleberijfseconomische aspectenvan de fruitteelt.
Als grote projecten,waar dedienst veelwerk voorverzette noemenwe de
brochure over oogstorganisatie,het project 'hoe fruit beter bewaren' ende toepassing van de 'methodeWinter'voor de oogstraming inNederland.

Algemeen
Het proefstation enhet CiADverzetten in 1982veelwerk. Ditwas inde eerste
plaatsmogelijk dank zijde inzetvan de eigenmedewerkers;hun komt daarvoor
dank toe.Inde tweede plaatsmoet inditverband devruchtbare samenwerking met
veel diensten,organisaties en instellingen inbinnen-en buitenlandworden
genoemd.
i.K.Elema, directeur

BESTUUR (per 31 december 1982)

BestuurvandeStichting Proefstation voordeFruitteelt
Dagelijks

bestuur:

Afgevaardigde

van:

Ir. J.Minderhoud,
Wilhelminadorp, voorzitter

Koninklijke Maatschap tussen eigenarenvan gronden
indeWilhelminapolder endeOost-Bevelandpolder

J.L. Nijsten,
Sittard, vice-voorzitter

Nederlandse Fruittelers Organisatie

Ing. J.S.J.M.Mulders,
Zeewolde, secretaris

Nederlandse Fruittelers Organisatie

Ir. R.Mulder,
Wageningen, lid

Ministerie vanLandbouw enVisserij, Directie
Landbouwkundig Onderzoek

Overige

leden:

Ing. J. Burger,
Goes

Nederlandse Bond van Boomkwekers

Joh. Crielaard,
Nieuwendijk

Nederlandse Fruittelers Organisatie

Z.Houter,
Wognum

Landbouwschap

W. deJager,
Kapelle

Landbouwschap

J.A.M.Musters,
Dinteloord

Nederlandse Fruittelers Organisatie

Dr. Tj.Reitsma,
DenHaag

Ministerievan Landbouw enVisserij,Directie
Akkerbouw en Tuinbouw

P.M. vanVeldhoven,
Meteren

Centraal Bureauvande Tuinbouwveilingen

Vacature

Vereniging derNederlandse Groenten- enFruitverwerkende Industrie

Adviseurs :
Ir. J.D. Bijloo,
Wageningen

Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek,
afdeling Plantaardige Produktie

A.S.N,vanDijk,
Cothen

Stichting Stichtse Fruittuin

Ir. J.L. Ebbens
DenHaag

Landbouwschap,afdeling Fruitteelt

Ir. L.Vellekoop,
Tiel

Consulent voor de Tuinbouw
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MEDEWERK(ST)ERS (per31december1982)

PROEFSTATION VOORDEFRUITTEELT
Directeur:Ir.R.K.Elema
Adjunct-directeur:Dr,Ir. S•J•-ttegtheim

yM -H, '^ < &°-> £*•*,

Afdeling teeltonderzoek groot fruit
Dr.Ir.S.J.Wertheim (hoofd)
Teeltonderzoek

boomgaard

Dr.Ir.S.J.Wertheim (onderzoeker)
M.L.Jooooco.o*. UctLA^iF. Nijsse
Teeltonderzoek

plantmateriaal

Dr^-Ir^fl^lTvaa-Qostea-(onderzeeker-)—
J.L. Baarends (tevensbuitenlandse excursies)
J.M. deGroene
jebruikswaardeonderzoek
Ing. P.D.Goddrie (onderzoeker,gedetacheerd doorhetRijksinstituut voorhet
Rassenonderzoek vanCultuurgewassenteWageningen)

\fdeling teeltonderzoek kleinfruit
.r. J.Dijkstra (hoofd enonderzoeker)
i.A. vanOosten

ifdeling bodemkunde
)r.Ir.P.Delver (hoofd enonderzoeker,gedetacheerd doorhetInstituut voor
Bodemvruchtbaarheid teHaren (Gr.))
laboratorium
Oele (hoofd)
AndiGanjoe
w.M.C.M. Smits
eld- en

potproeven

ng. P.J.Bolding
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Afdeling fysiologie
Dr. J. Tromp (hoofd en onderzoeker)

Laboratorium
Mw. J.C. Ovaa (hoofd)
Mw.E.J.M,vander Borgt-Satink
Mw. A.M.Meerman-van deRepe

Veld- en potproeven
Ch.A.R. Römer

Afdeling gewasbescherming
^Sf,

-tos^-HrAVRtT-vauderScfteer~~{hoofd)

0>

'

( Cri

^ ^-L'

Entomologie
Dro. D.J. deJong (onderzoeker,gedetacheerd door het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek teWageningen)
H. Beeke
W. Remijnse

Fytopathologie
Drs. H.A.Th,van der Scheer (onderzoeker)
H.J. Wondergem (gedetacheerd door deNationale Raadvoor Landbouwkundig Onderzoek TNO teDenHaag)

Toepasbaarheidsonderzoek geïntegreerde

bestrijding

Mw. A.G.Jansen (gedetacheerd opProefboomgaard 'DeSchuilenburg' te Lienden)

Afdeling economie
J. Goedegebure (onderzoeker,gedetacheerd door het Landbouw-Economisch Instituut teDenHaag)

Afdeling algemene zaken
J.A.M.Kouwenberg (hoofd)

Administratie
Mw. J.G. Snaterse-van Loo (directiesecretaresse)
Mw. T.L. Buizer-Schuit
Mw. M.S.Korsuize

Mw. A.M.Th, van de Rijt-Mateijsen
Mw. P.E.vanVossen-Hopmans

Bibliotheek
Vacature

/>-u l/l.

Huishoudelijke
Mw. P.C. de Smidt
Mw. M.M. Stuck
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<-• teh-^.e.1 r

dienst

y

/^-

Statisticus
J.P.A.vanDieren

Technicus
J.vanDalen

Proeftuin
J.J.Lemmens(chef)
Groot

fruit

P.Proost (adjunct-chef)
A.A.Janse
M.C. vanMaris
.
A^J^-r-ran-de-Waar-fc- rzjégtlj^
deWitte

L^~c>iy ,y

/ / c ^

Kleznfruzt
deSchipper (adjunct-chef)
J.vanderMaas

CONSULENTSCHAP INALGEMENE DIENST VOORDEFRUITTEELT INDEVOLLE GROND
Consulent
Ir.R.K.Elema
Coördinatie

praktijkonderzoek

Ir.J.Dijkstra(hoofd)
Ing. J.H.Bootsma(proeftuinKraggenburg)
Scholtens (proeftuinGeldermalsen)
Bedrijfstakeaonoom
Ir.H.L.Bos
Mgemeen specialist

groot

fruit

[ng. C. Kortleve
Mgemeen specialist

kleinfruit

Jlommero

HC
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ALGEMEEN

Bestuur
Hetbestuurvergaderde in 19823maal enwel op 12januari teUtrecht,29
juni en 10september teWilhelminadorp.
Statutair trad op 31 december 1981 hetgehelebestuur af.Alle ledenwerden
herbenoemd,uitgezonderd deheerN.J.J. Costongs die als afgevaardigde vanhet
Centraal BureauvandeTuinbouwveilingenwerd opgevolgd door deheer P.M. van
Veldhoven endeheer B.Leijs,afgevaardigde vandeProvinciale Organisatie van
de Tuinbouwveilingen inZeeland,wiens zetelvoorlopig nietbezet zalworden.
Namens deUtrechtse fruittelers isdeheer A.S.N,vanDijk als adviseur aanhet
bestuur toegevoegd.
Inde loopvan 1982isdeheer Ir.A.J. Riemens,afgevaardigde vande Directie
Akkerbouw enTuinbouwvanhetMinisterievanLandbouw enVisserij,als zodanig
opgevolgd door Dr. Tj. Reitsma.

Medewerk(st)ers
Op 1januari traden indienstmevrouw J.G. Snaterse-vanLoo alsdirectiesecretaressevoor 4dagenperweek endeheerJ.A.M.Kouwenberg als hoofd
Algemene Zaken.Eveneens per 1januariwerdmevrouwA.G.Jansenals onderzoekassistente op arbeidsovereenkomst voor 2,5 dagperweek aangesteld met alsplaats
van tewerkstelling deproefboomgaard 'DeSchuilenburg' teLienden.
Gedurendemei enjuni envanaf september tot enmet december assisteerde
mevrouwH.M. dePree-Leeuwesteinvoor halve dagen als tijdelijke hulpkracht bij
de sectieGebruikswaardeonderzoek vandeafdeling Teeltonderzoek GrootFruit.
Per 1januarinamdeheerL.Nijsse ontslag als adjunct-proeftuinchefkleinfruit.Hijwerd als zodanigper 1maart opgevolgd door deheer J. de Schipper
die totdusverrede functievan teelttechnisch assistent opdeafdeling Bodemkundevervulde.Deheer L.Nijssebleef tot 1augustus op arbeidsovereenkomst
voor 1,5 dag perweek ophetproefstation werkzaam.
Op 1maart verlietmevrouw J. Hamelink,hoofd Algemene Zaken,gebruikmakend
vandeVUT-regelingdedienstvanhet proefstation. Ing. Tj. vander Kooi,stafmedewerker,namper 15september ontslag uit dedienstvanhet proefstation,
dit inverband methet aanvaardenvan een functieelders.
Op zijnverzoekwerd dewerkweekvanJ. vanderMaas, proeftuinmedewerker
kleinfruit vanaf 1maart teruggebracht tot 4dagenperweek (uitgezonderd de
maanden juni,juli en augustus).Eenvierdaagsewerkweekwerd vanaf 1juni
eveneens toegestaan aanmevrouwM.C.M. Smits,laborante opdeafdeling Bodemkunde.
Op 1maartwas het 25jaar geleden datdeheer L.Nijsse indienst trad van
het proefstation.Op 4aprilwas ditzelfde het gevalvoor deheerM.L.Joosse,
onderzoekassistent opdeafdeling TeeltonderzoekGrootFruit.

14

Lezingen
Ing. J.H. Bootsma
Proefresultatenvandeproeftuin 'DeMeergronden' in 1981 - 25maart teKraggenburg,Vereniging totBevordering vandeFruitteelt inde IJsselmeerpolders
enNFO-KringNoord.

Ir. H.L. Bos
Rentabiliteitsontwikkelingen inde fruitteelt - 19januari teAarle-Rixtel,
NFO-Kring Noord-Brabant.
Mogelijkheden vande saldomethode - 20januari teSchimmert,NFO-Kring Limburg,
Studiedag Saldomethode.
Mogelijkhedenvande saldomethode - 22januari teMaasbree,NFO-Kring Limburg,
Studiedag Saldomethode.

Dr.Ir.

P. Delver

Druppelbevloeiing inde fruitteelt - 15januari teKapelle,NFO-Kring Zeeland
enWest-Noordbrabant.
Changes innitrogen fertilization inDutch orchards -3maart teGrand Rapids
(Verenigde Staten), International Dwarf Fruit Tree Association.
Trickle irrigation inahumid climate- 4maart teGrand Rapids (Verenigde
Staten), International Dwarf Fruit Tree Association.
Vruchtgroei bij Cox'sOrangePippin- 15november teWageningen, Contactgroep
Vruchtfysiologie.
Experimental results on trickle irrigation -23november teBologna (Italie),
Internationale Werkgroep overDruppelbevloeiing 'Agrimed'.
r

.r. J.

Dijkstra

Strawberry growing intheopen- 8november teWageningen, 12'" International
Course onVegetable Growing.

r. R.K. Elema
Nieuwe appelrassen zullendeNederlandse fruitteelt eennieuwgezicht geven26 augustus teAmsterdam, Centraal BureauvandeTuinbouwveilingen, Opening
fruitseizoen1982.

'ng. P.D.

Goddrie

Ervaringenuithet rassenonderzoek groot fruit - 29januari teGrubbenvorst,
NFO-Kring Limburg.
Ervaringenmet nieuwerassenbij groot fruit - 2maart teDieren,NFO-Kring
IJsselstreek-Lijmers.
Ontwikkelingen inhet rassensortiment bijappels enperen- 30maart teAlmere,
Stichting Boerenoverleg.
De gebruikswaardevanenkelenieuwe fruitrassen- 19november teWageningen,
NFO-Landelijke Nieuwe-rassendag.

Goedegebure
De rentabiliteit van enkelebelangrijke appelrassen - 21 januari teLent,
NFO-Kringen Rijn enWaal, IJsselstreek-Lijmers enProefstationsmiddag.
De rentabiliteit vanenkelebelangrijke appelrassen - 29januari teVenlo,
NFO-Kring Limburg.
Bedrijfseconomischeaspectenvannieuwe appelrassen - 19november teWageningen,NFO-Landelijke Nieuwe-rassendag.
Ontwikkelingen inhet appelsortiment - 14december teBorgloon (België),
Kerstveiling vandeveiling Borgloon.
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Ing. C.

Kortleve

- Hoebelangrijk zijnbeterevruchtbomenvoordefruitteler enTransporten
transportbeschadigingbijvruchtbomen-3maart teBunnik,CultuurgroepVruchtbomenenVruchtboomonderstammenvandeNBB.
-Dutch growing systems-22november teHollingbourne (Engeland),TheKent
CountyAgricultural Society.
J.J. hemmens
-Niederländische ErfahrungenmitdemSommerschnitt unter Berücksichtigungverschiedener Baumformen-19januari teGrünbergen (BRD),Grünberger Obstbautagung.
-Zomersnoei,eenhulpmiddel totkwaliteitsverbetering enGoed plantmateriaal,
debasisvooreenrendabele fruitaanplant-21januari teLent,NFO-Kringen
RijnenWaal,IJsselstreek-LijmersenProefstationsmiddag.
-Nieuwsvandeproeftuin-10februariteAduard,NFO-Kring Noord.
-Zomersnoeienkwaliteit-14meiteSintTruiden (België),StudiekringGrevelingen.
-Opkweekenverzorgingvanenkele nieuwe appelrassen-19november teWageningen,
NFO-LandelijkeNieuwe-rassendag.
A.A. van Oosten
- Nieuwe rode-bessenrassen-17november teGeldermalsen,LandelijkeKleinfruitdag.
Dr.Ir.

H.J. van Oosten

- Onderstammennieuwsbijappel,peer,pruimenkers-21januari teLent, NFO-Kring RijnenWaal, IJsselstreek-Lijmers enProefstationsmiddag.
- Bepalende factorenbijdekwaliteitvanvruchtbomen-3maart teBunnik,CultuurgroepVruchtbomenenVruchtboomonderstammenvandeNBB.
Dr. J. Tromp
- Relatie tussen scheutgroei enbloemknopvormingbijappel-26februarite
Wageningen,Themadag Orgaancorrelaties,COOC Biologisch Teeltonderzoek.
-Deinvloedvanethyleenopdevruchtontwikkelingbijfruit-25meiteLisse,
Workshop EthyleenindeTuinbouw.
-Apple tree growthasaffectedbyrootstock typeandlight intensity under
controlled conditions-8septemberteBonn-Bad Godesberg (BRD), Symposium
'RegulationofPhotosynthetic Efficiency inFruitTrees'.
-Nutrient reservesinrootsoffruit treesinparticular carbohydratesand
nitrogen-16septemberteCanterbury (Engeland),Conference TreeRoot
Systems andtheirMycorrhizas.
Dr.Ir.

S.J.

Wertheim

- Resultatenvanonderzoekendepraktische betekenisvangroeiregulatoren-14
juniteGeldermalsen,NFO-Kring Geldermalsen.
- Resultatenvanonderzoekmetgroeiregulatoren-2februari teKapelle, NFO-Kring Zeeland enWest-Noordbrabant.
-Effectofgibberellinsonfruit russeting-17maart teEastMailing (Engeland)
MembersDayEastMailing Research Station.
-Developments inpruningandplanting systems-14septemberteBlangstedgaard
(Denemarken),stafproefstationen16septemberteKopenhagen (Denemarken),
studenten fruitteelt Landbouwhogeschool.
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Tentoonstellingen
Op 15januari werd deelgenomen aande tentoonstelling vande ZeeuwseFruitteeltdag inKapelle.Thema:Onderzoek nieuwe fruitrassen.
Aande tentoonstelling over fruitbewaring,op 29 april teUtrecht georganiseerd door deNFO-mechanisatiecommissieMidden-Nederland namhet proefstation
deelmeteen stand over:Nieuwe fruitrassen enhun groeieigenschappen in
relatie totbewaring.
Op deLandelijkeNieuwe-rassendag vandeNFO op 19november teWageningen
waren PFW-stands opgesteld over:Onderzoek nieuwe rassen,Gebruikswaarde van
nieuwe rassen,Opkwekenvan jonge bomenvannieuwe rassen enEconomisch perspectiefvannieuwe appelrassen.

Buitenlandse reizen
Op 13,14en 15januari bezochten Ir.R.K.Elemaen Ing.C.Kortleve samen
netS.Th. vanDiepen enB.Leijs (CB)groothandelsmarkten, distributiecentra en
ietailhandelsbedrijven voor fruit inFrankfort enhet Roergebied (BRD). Doel
/andeze reiswas beoordeling vankwaliteit enpresentatie vanhet Nederlandse
Eruit invergelijkingmet fruit van andere herkomsten enhet verkrijgenvan informatie over de afzetkansen vannieuwe appelrassen uit Nederland.
Drs. H.A.Th,vander Scheerwoonde op 28januari dejaarlijkse Studiedag van
ietOpzoekingsstation teGorsem (België) bij.
Dr.Ir. S.J. Wertheim nam op 2februari deel aanoverleg inEngeland over
:oepassingsmogelijkheden vandegroeiremmerPP333.
Dr.Ir. P.Delverwas van 26 februari tot 7maart deelnemer aande 'Silver
TubileeConference' vandeDwarf Fruit TreeAssociation teGrand Rapids
Michigan,Verenigde Staten)enbezocht deAfdeling Tuinbouwvande Michigan
täteUniversity teEast Lansing.
DeMembers Day vanEast Mailing Research Station (Engeland)op 16en 17maart
rerdbijgewoond door Dr.Ir. S.J. Wertheim.
Op 2april overlegde Dr.Ir.P. Delver teBrussel over de voortgangsverslageving vandeAgrimed-werkgroep 'IrrigationLocalisée'.
Ing. P.D. Goddriebezocht samenmet S.Th. vanDiepen (CB)van 14tot 16april
roothandelsmarkten teBremen,Hamburg enHannover (BRD)omde ervaringen en
erwachtingenmet betrekking tothet nieuwe appelras Gloster tepeilen.
Aanhet 3 4 eInternationale Symposium overFytofarmacie enFytiatrie op 4mei
e Gent (België)namDrs.H.A.Th,vander scheer deel.
Ir. R.K. Elemanamvan 14tot enmet 16juni deel aaneendoor deOILB te
ädenswil (Zwitserland) georganiseerd gesprek overmeer teeltonderzoek tenbeoevevan de geïntegreerde teelt vanfruit.
Ir. J. Dijkstra,Ing.P.D. Goddrie enDr.Ir. S.J. Wertheim voerdenvan 22-25
uni teAngers (Frankrijk) overleg overde EEG-genenbank.
Omkennis tenemenvande techniek vande in-vitro vermeerdering brachtDr.
H.J. vanOostenop 12juli eenbezoek aanhet Station des Cultures Fruitières
tMaraîchères teGembloux inBelgië.
Samenmet Ir.G.Elzenga,directeur vandeNAK-B,maakte Dr.Ir.H.J. van
stenvan 21 augustus tot 16september een studiereis naar deVerenigde Staten
.Canada.Doelvandereiswashetbestuderenvanhet onderzoek ophet gebied
n de fruitteelt,devruchtboomteelt ende teeltvan onderstammen.
Van 30augustus tot 4septemberwoonde Ir.R.K. Elemahet vierjaarlijkse
HS-Tuinbouwcongres inHamburg (BRD) bij.
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Van 8-10 septembernam Dr.J. Tromp deel aandeworkshop 'Regulationof
Photosynthetic Efficiency inFruit Trees' teBonn-BadGodesberg (BRD).
Dr.Ir.S.J.Wertheimbrachtvan12-17septembereenbezoekaanhet Deense fruitteeltproefstation teOdense enaandeLandbouwhogeschool teKopenhagen.Hij overlegde
er onder andere over de internationale plantsystemenproef.
Dr. J. Tromp was van 12-18 september deelnemer aanhet Symposium 'TreeRoot
Systems and theirMichorrhizas' teEdinburgh en Canterbury (Groot-Brittannië).
Van 21-24november namDr.Ir. P. Delver teBologna (Italië)deel aanwerkbesprekingenvandeAGRIMEDwerkgroep 'Druppelbevloeiing indeFruitteelt'.

Diversen
In 1982bezochten 1587personenhet proefstation.Daarvankwamen 810mensen
uit het buitenland enwel uit 21 landen,teweten:Australië 2,België207,
Brazilië 2,Canada 4,Denemarken 20,Engeland 136,Frankrijk 56,Hongarije97,
Israël 10,Italië 50,Japan 32,Mexico 1,Nieuw-Zeeland 4,Oostenrijk 3,Polen
4,Portugal 1,Taiwan 6,Verenigde StatenvanNoord Amerika 5,West-Duitsland
164,Zuid-Afrika 3en Zwitserland 3.
Vanaf 30juni tot 26 augustuswasMrM. Rakocevic B.sc.vanhet fruitteeltinstituut teCacak (Joegoslavië) als gastmedewerker werkzaam op de afdeling
Bodemkunde.
Vanverschillende scholen brachten studenten een stageperiode door op een
aantal afdelingenvanhet proefstation enwel:
G.Aangeenbrug (RijksHogere Tuinbouwschool,Utrecht)van 17mei tot 16juli
bijde afdelingEconomie;
M. Bouman (RijksHogere Tuinbouwschool,Utrecht)van 17mei tot 16julibij
debedrijfstakeconoomvanhet CiAD;
K.vanAgtmaal (RijksHogere Tuinbouwschool,Utrecht)van 12april tot 18
junibij de sectie Plantmateriaal vande afdeling Teeltonderzoek GrootFruit;
M. Huysmans (HogereAgrarische SchoolvandeKNBTB,Den Bosch)van 10mei
tot 9julibij de sectie Fytopathologie vande afdeling Gewasbescherming;
H. Goossens (voor rekening vanhet IB teHaren) (HogereAgrarische Schoolvan
deKNBTB,Den Bosch)van 10mei tot 9julibij de afdeling Bodemkunde;
A. deJager (Landbouwhogeschool Wageningen, Vakgroep Tuinbouwplantenteelt)
vanbegin augustus tot eind oktober bij de sectie Boomgaardfasevande afdeling
Teeltonderzoek GrootFruit.
Op 21 januariwerd teLent deproefstationsmiddag gehouden, georganiseerd
insamenwerking met deKring Rijn enWaal vandeNFO.
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DE PROEFTUIN

Klimatologischwas 1982eenuitzonderlijk jaar.Demaand januariwas koud.
Indezemaandwerd tevens de laagste temperatuur gemeten.Februariwas erg droog
enwasmet 14,5mmneerslag de droogste maandvanhet jaar.Demaand juliwas
zeerwarm en droog enkon landelijk als dewarmste en droogste julimaand van
deze eeuwbestempeld worden.Dehoeveelheid neerslagwas ergwisselend. Bijna
dehelftvan de totale neerslagviel inhet laatstekwartaal (378,5m m ) .Detotalehoeveelheid neerslagwas in 1982 785,8mm. De laagste temperatuurwerd gemeten op 10januari (-10,8°C)en dehoogste op 9juli (32,3°C)

Groot fruit
J.J.Lemmens

Door de schraleweersomstandigheden indemaand aprilvond debloei iets
laterplaats dan inhetvoorgaande jaar.Zowerdhetbeginvan debloei bij de
pruimen op 17april (1981 8april)waargenomen. Voor de zurekersenwas dit 3
mei (1981 1m e i ) ,voor depeer 21 april (1981 12april)envoor de appel 3mei
(1981 29 april).Het zonnige karakter en devrijhoge temperatuur inmei maakten
dat debloei zeersnelverliep en dat devruchtzetting goedwas.Dit noodzaakte
tothet nodige dunwerk,zowel chemisch alsmet dehand.
Indenacht van 13op 14aprilkwam lichte nachtvorstvoormaar de schade
jleefbeperkt tothet bevriezen van enkelebloemenbij devroegbloeiende appelrassen.Ofschoon erop diverse plaatsen inhet landvrij ernstige hagelschade
aptrad,bleef Wilhelminadorp helemaal verschoond vanhagelbuien. Doorhet
fraaie zomerweerwas devruchtgrootte en dekwaliteit van devruchten uitzonderlijk goed enwas de rijpingvan devruchten duidelijk vroeger dan indevoorbaande jaren.
Vanwege de grotehoeveelheid neerslag in demaand oktober (196mm)moest het
jogstenvanhet fruit vaak ondermoeilijke omstandighedenworden uitgevoerd,
'ooraldewendakkers haddenhet onder deze slechteweersomstandigheden zwaar te
rerduren.Door de geringe hoeveelheid neerslag indemaanden april (24,6m m ) ,
ïei (33,8mm) enjuli (15,9mm) ontstond er ook dit jaar een duidelijk tekort
lanvocht indebodem.Waarmogelijkwerd ditvia druppelbevloeiing of de regennstallatie aangevuld.
Wat de dierlijke parasietenbetreftwarener dit jaarweinig problemenmet
itzonderingvanhet fruitspint.Ondanks het afwisselend spuitenmet cyhexatin
n Neoronmoest plaatselijk tot 3à 4keer tegen dit insekt gespotenworden,
lacterievuurkwamweer in lichtemate voor.Het vroegtijdig wegknippen vannaloei,een regelmatige controle enhet goed opruimenvan infectiehaarden kon
enverdere uitbreidingvan deze ziektevoorkomen.
De slechteweersomstandigheden maakten dat eerst laat inhet seizoen gerooid
onworden. Gerooid werden:perceel 4b (onderstammenproef peer),perceel liaen
lb (onderstammenproevenpruim) enperceel 8e,f,genh (herkomstenproevenvan
ydeman's Early enKarmijn de Sonnaville).Op 8maart koneen aanvangmet planen gemaaktworden.Bij de appel-enpruimebomenwerd een plantgatbehandeling
etpotgrond uitgevoerd. Per plantgatwerd 15literpotgrond van het merk
Triomph no. 17' gebruikt.Naast deze plantgatbehandeling werdenbij alle pas
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geplante bomen deboomspiegels afgedekt,met champignonmest enwerden deappelbomenvoorzien vanwatervia druppelbevloeiing.De startvandebomenwaar
druppelbevloeiing werd toegepast verliepvoortreffelijk dochwaar ditniet het
gevalwasvolgde een duidelijke groeistagnatie.
Devolgende proevenwerden ingeplant:

Vergelijking

van herkomsten

van M.9 (perceel

5b)

Hierwordt nagegaanwat de invloed isvan een aantalM.9-herkomsten (Fl.4,
Fl.25,Fl.49,Fl.56,F.59,Fl.86,T.337,T.339)op degroei,produktie enkwaliteit.

Onderstammenproef

appel (perceel

5e)

Indeze proef ishet doelna tegaanhoe een aantalbuitenlandse onderstammen
(P.l,P.2, P.14,P.16,P.18,P.22 enB.490) zichquagroei,produktie enkwaliteitgedragen tenopzichte vanM.9.

Vergelijking

van herkomsten van M.9 (perceel

14a1)

Via deze proefwordt nagegaanwat de invloed isvaneen aantal M.9-herkomsten
(Nie.8,Nie.29,B.3,T.337,T.338)op degroei,produktie enkwaliteit.

Vergelijking

van herkomsten

van M. 26 (perceel

14a%)

Onderzoek naar de invloedvan gespoorde enniet gespoorde herkomsten van M.26
op degroei,produktie enkwaliteit.

Vergelijking
van handveredelingen
(perceel
14a2)

op M.9 al of niet in containers

opgekweekt

Hierwordt nagegaan ofhet opkweken in een container invloed heeft op degroei,
produktie enkwaliteit.

Wortelknobbelproef

Jonagold

(perceel

14a.4)

Indeze proef wordt nagegaanwat het plantenvan bomenmetwortelknobbels,het
wegsnijdenvan dewortelknobbels vóór het planten enhetplanten van gezonde
bomenvoor gevolgen heeftvoor de groei,produktie enkwaliteit.

Kleinfruit
J. de Schipper

Deperiodevanmatige vorst in de tweedeweek van januarimet een tijdelijk
sneeuwdekveroorzaakte geen schade op deproeftuin. Deontwikkeling van degewassenwas vroeg tenoemen,slechts enkele dagen later dan in 1981.Debloei van
metnamebessen duurde lang.Hierdoor ontstonden groteverschillen in tijdstip
van zettingbinnen éénbloemtrosmaar nog grotereverschillen binnen een struik
alsgeheel.
Op 14april trad plaatselijk lichte nachtvorst op.Hier tegenwerd beregend
bij aardbeien onder geperforeerd folie,bessen,frambozen enkiwi's. Schade
werd hiermeevoorkomen die elderswel optrad (plaatselijk sterke rui in bessen).
In de tweedeweek vanmei kwamen temperaturenvoor tot ongeveer 25°C.Dezehoge
temperaturen droegen ertoebij dat de ontwikkeling vlotverliep. De laatbloeiendebesserassen reageerdenhieropmet het afstotenvan een aantalbessen (mindere
zetting). Aardbeien,vervroegd onder geperforeerd plastic,haddenmoeite omde
verdamping bij tehouden; de opbrengst bleef door kleinere vruchten achter bij
deverwachtingen. Bij devollegrondsaardbeien is inmei enkelemalen ruimbe-
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regend.Bij debramen,nerfstframbozen enkiwi's ishet gehele seizoenwater
gegevenvia druppelbevloeiing.
Ophet ras Rotet en inminderemate Jonkheervan Tetswerd dit seizoenweer
met succes vroeg (beginmei) zomersnoei toegepast.
Bij devollegrondsaardbeien verliep deoogstbijzonder snel. Het aanbod concentreerde zichhierdoor ineenkorte periode.Tussen 19en 27junivielongeveer 60mm neerslag; de grootste hoeveelheid van degehele zomer.Dithad een
nadelige invloed op dekwaliteit.Ookbij de gekoeldewachtbedplantenmoest veel
aandachtwordenbesteed aan devochtvoorziening. De oogstwasvroeg enverliep
zeer snel, topopbrengstenblevenuit.Hetgewas kreegwaarschijnlijkniet de
gelegenheid omvoldoendewortels temaken. De doordragende aardbeien rijpten
eveneens snel enwerdenvroeg aangevoerd.Evenalsin1976bleef de bloemknopaanleg
achter.
De rodebessen gaven ophet proefstation eenrecord-oogst.Erwasweinig rui
en door degeringe neerslag (slechts 16mm in demaand juli)waren debessen
sterk enkwam geenvruchtrot voor.Vooral Stanza toonde echter een erg ongelijke
rijping als gevolgvan de langebloeiperiode. Daar debesgrootte op de ouder
wordendebeplantingen een probleemwordt ishiermet de snoei indewinter 19821983rekening mee gehouden.
Ookbij de framboos had de oogst eenvlotverloop. Dankzij eengoede groei en
gezondheidwerden ophet proefstation de laatste jaren aan zware,lange stengels
hoge produkties behaaldbij diverse rassen.
Bijdekruisbessenwerd eenkwalitatief goed produkt geoogst. Degroei inde
in 1981 geplante rassenproef viel tegen.Mogelijke oorzaakwas het te lichte
plantmateriaal.
Bramen liepenplaatselijk traag uit alsgevolg van dewintervorst,dochherstelden zich in de loopvan het seizoen. Door de snelle,regelmatige rijping
werd erminder keren geplukt dan in andere jaren.
Begunstigd doorhet fraaieweer gaven deherfstframbozen eenproduktie die
het dubbele was van die in 1981.Het is echter,gezien degeringe aanvoer,moeilijk om over de afzetmogelijkhedenen deprijsvorming iets zinnigs tezeggen.
Dekiwi's gaven een goede oogst.Devruchten,dievlot rijpten,hadden een
goede smaak dankzij devele uren zon en eengoede vochtvoorziening.
De stand van de aardbeienvoor 1983 is goed.Vroege rassenvertoonden iets
voorbloei in deherfst.
Het seizoenwerd afgeslotenmetveel neerslag in de laatste 3maanden enmet
loge temperaturen.Wintervorst kwam tot 1januari 1983nietvoor.
Vruchtrot kwam dit jaarweinig voor,al zijnerbij aardbeien verscheidene
rormendie schade kunnenveroorzaken. Bij enkele rassenwas aanzienlijke aan-

tastingdoor Phytophthora

oactorum. Bladvlekkenziekte {Altemaria

alternata)

blijft opvele plaatsen in Sivetta eenprobleem. Stengelziekten in éénjarige
ramenbeïnvloedden de resultaten nadelig. Ook in onze frambozen kwamen massaal
tengelziektenvoor die intensief zijnbestreden.Aardbeibloesemkever enframozenkever kwamenveelvuldig voor enwarenmoeilijk tebestrijden. Ook spint
noestnade pluk enkelemalenworden bestreden.
Nieuweproeven:
D

lantafstandenproef

aardbei met de rassen Karina en Korona

ïrworden 16respectievelijk 15verschillende plantafstanden beproefd.

Xardbeirassenproef
lierinworden 7rassen en 5 IVT-selectiesvergeleken.

ïassendemonstratie

aardbei

lierin zijn 14rassen en selecties opgenomen.
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Planttijdenproef

met gekoelde

waohtbedplanten

Erworden6rassengeplantop3tijdstippenvergeleken.
Planttijdenproef

doovdvagende

aardbeien

Hierinzijn2rassenopgenomen,geplantop3tijdstippen.
Eerste beoordeling

doordragende

aardbeirassen

Hierinworden2rassenen8selectiesvergeleken.
Proef met antitranspiratiemiddel

met het aardbeiras

Primella

Eenmiddeltervoorkomingvanhetverwelkenbijennahetplantenwordtbeproefd.
Virusproef

rode bes

Hierinworden4rassenelkalofnietvirusgetoetstvergeleken.
Snoeiproef

rode bes met

Botet

Erworden4verschillendesnoeimethodenvergeleken.
Rassenproef

rode bes

Tienrassenwordenvergeleken.
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AFDELING TEELTONDERZOEK GROOT FRUIT

Project PFW 2:Hetgebruikswaardeonderzoek groot fruit
P.D. Goddrie

appel
Inhet voorjaarvan 1982werden in de eerste toetsing 39 nieuwe rassen aan
de rassencollectie toegevoegd, zodat in dat jaar 181 rassen in toetsingwaren.
Twaalfvan denieuw geplante rassenwaren afkomstig uit het veredelingsprogramnavanhet Instituut voor deVeredeling van Tuinbouwgewassen (IVT); zewerden
naeengunstige beoordeling in de selectiefase teEist geschikt bevonden voor
eerderebeproeving. Bij die 12selecties zijn er 8waarin Elstar als één der
auders is gebruikt.Bloei envruchtzetting verliepen uitstekend; zoals steeds
«raser ooknuweer sprake van overvloedige kg-opbrengsten inde rassenpercelen.
Inmaart werd het tweede deelvan de Glostervruchtenvan 19groeiplaatsen in
Nederlandbeoordeeld op het optredenvanklokhuisschimmel. Evenals in december
981 werd ook nuweer dehelftvanhet aantalvruchten beoordeeld meteennahet
it dekoelcel komen en de andere helft na 5dagenbewaring inde fruitschuur
;evolgd door 5dagenbij kamertemperatuur.
Van de 1800vruchten diemeteenwerden beoordeeld had 25,1%een beschimmeld
lokhuis;bij 11,9%was sprakevan inwendige rotting.Bij de 1800vruchten die
0 dagen nahetuit de celkomenwerdenbeoordeeld waren deze percentages respectievelijk 22,4en 11,1.Tussen december 1981 enmaart 1982bleekhet aandeel
eschimmeldevruchtenmet 6,0% te zijn toegenomen;het aandeel onaanvaardbaar
eschimmeldevruchten (inwendig rot)nam toemet 5,2%.Vanhet totale aantal in
lecemberenmaart beoordeelde vruchten (7500)bleek 20,7%eenbeschimmeld klokïuis tehebben;bij 8,9%van die 7500vruchtenwas sprake van inwendige rotting,
raak totver inhetvruchtvlees.
Bij devan 19plaatsenverzamelde 7500vruchten vanGlosterwashetmogelijk
iate gaan of ermogelijk invloed isvan toepassing van de groeiregulatoren
;Ai4+7enAlar,van zomersnoei,van de onderstam envanvier-of achtmalige toeassingenvan enkele fungiciden ophet optredenvan klokhuisschimmel. Door de
ïethodevanbeoordelen op 4momentenwas een eventuele toename aantoonbaar,terrijldoorvruchtgrootte enmate vangeblostheidvast te leggeneenmogelijke inloedvan deze factoren op de schimmelaantasting konwordennagegaan. Omdatvan
en aantalbedrijven ook inhetvorige seizoen vruchtenwerdenbeoordeeld kon
ordennagegaan of er eenverband bestond tussen de groeiplaats enhet optreden
anbeschimmelde klokhuizen.
Na statistische analysevan de resultatenbleek:
- dat er geenbetrouwbaar verband bestond tussen degroeiplaats van devrucht
enhet optredenvanklokhuisschimmel; datwil zeggen dat er in Nederland
geen plaatsen zijnwaar steedsweer betrouwbaarmeer ofminder klokhuisschimmel voorkomt;
dat teWilhelminadorp een toepassing van GA14+7eenbetrouwbaar lager percentagebeschimmelde vruchten totgevolg had;op 2 andere proefplaatsen kon dit
effectvanwege debeperkte proefopzet nietworden aangetoond;welwas op die
plaatsen een duidelijke tendens totminder schimmel bij demet GA4+7behandeldevruchten aanwezig;
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- dat op 3proefplaatsen toepassing vanAlarwisselende resultaten te ziengaf,
zodat niet gesprokenkanwordenvan eenbetrouwbare invloedvan dezegroeiregulator ophet optredenvanklokhuisschimmel;
- dathet optredenvanklokhuisschimmel invruchten vanbomen opM.9 enM.27
nietbetrouwbaarverschillendwas;
- dat zomersnoeivan debomen geenbetrouwbaar schimmelvoorkómend effect had;
- dat toepassing van fungiciden als PallinalM,Nimrod, Goldion,AAcaptan,
Bayleton,TopsinM of combinatiesvan dezemiddelen geenbetrouwbare invloed
had ophet optredenvanklokhuisschimmel;
- dat geenbetrouwbare toename in schimmelvorming optrad in deperiode tussen
hetmomentvanuit dekoelcel komen en 10dagen later (5dagen opslag inde
fruitschuur gevolgd door 5dagen opslagbij kamertemperatuur);dit gold zowel
in december als inmaart;
- dat gedurende bewaring ineengewonekoelcelbij 3â4°C tussen december en
maart eenbetrouwbare toename in schimmelaantasting optrad;
- dater zeerbetrouwbaar meer klokhuisschimmel voorkwam naarmate devruchten
meer rodeblos hadden;
- dat er zeerbetrouwbaar meer klokhuisschimmel optrad naarmate devruchten
groterwaren.
Bijdehiervoor genoemde uitsprakenmoetworden opgemerkt dat de beoordelingen
opklokhuisschimmel inde eerste plaatswarenbedoeld omna tegaan of er inons
landgebieden zijnwaarklokhuisschimmel niet of inminderemate optreedt.Omdat
van 15herkomsten zowel in seizoen 1980/1981 als 1981/1982vruchten kondenworden
beoordeeld mogen deuitspraken over relaties tussen respectievelijk plaats,
kleur envruchtgrootte enerzijds enhet optredenvanklokhuisschimmel anderzijds als zeerverantwoord wordenbeschouwd. Ditzelfde geldtvoor de toename
van schimmel gedurende debewaring envoor deproefmet fungiciden die ineen
aantalherhalingenwerd uitgevoerd. Deuitspraken over de invloed van zomersnoei,
onderstam,Alar enGA^+7 zijnwatminder sterk,omdat beoordeling van vruchten
vandeze opkleine schaal uitgevoerde proefjes binnenhet geheel vanhet onderzoek aanGlostermeestal slechts inenkelvoud konplaats vinden. Definitieve
bevestiging of ontkenning vandezeuitspraken zoudan ookpas plaats kunnen
vindennauitvoering van speciaal op deze facetten gerichteproeven.
Omdatvruchtenmet eenbeschimmeld klokhuis aan deboomherkenbaarzijnaaneen
intensere, 'rijpere'kleurwerd in oktober 1982nagegaan ofhetmogelijk is door
middelvanwegnemenvan dergelijke verdachtevruchten een schimmelvrije partij
Gloster over tehouden.
Deproef werd uitgevoerd op 10twaalfjarige bomen opM.9,waarvan de gehele
opbrengst indeproefwerd betrokken (1436 vruchten). Op 6 oktoberwerd bij deze
bomen 14,3%van devruchten alsverdacht zijndeweggeplukt. Demeteen daarop
volgende beoordeling van dezevruchten gaf aandat een aantalbij deplukonterecht alsverdachtwasbeschouwd,want niet 14,3maar 10,2%van devruchten
bleekklokhuisschimmel tebevatten.Binnen deze tevoren geplukte vruchten bleek
41% onaanvaardbaar beschimmeld te zijn (inwendige rotting); 31%van dezevruchtenbevatte (aanvaardbaar) schimmelpluis, zodat dus slechts 28%eenvolledig
schimmelvrijklokhuis bezat.De nahetvoorplukken resterende partijwerd inde
kistnogmaals ophetvóórkomenvanverdachtevruchten beoordeeld; 15,6%van de
oorspronkelijke opbrengst werd alsverdacht aangemerkt.Nabeoordeling bleek
dathet percentagevan 15,6 onjuistwas en slechts 5,1%had behoren tezijn.
Veelvruchtenwaren dus ten onrechte alsverdacht beschouwd. Binnen deuit de
kistverwijderde partijwas 10%onaanvaardbaar beschimmeld; 67%wasschimmelvrij.
De proef samenvattend kanworden gezegd dat door tevorenwegplukken van aan
deboomverdachtevruchten het percentage onaanvaardbaar beschimmelde vruchten
van 9,6 tot 4,3 was teverlagen.Doorverdergaande selectie in dekist kwam dit
percentage op 3,1 terecht.Dit tamelijk lageeindcijfer vergde echterwelver-
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wijderingvan 30%van de totale oorspronkelijke opbrengst.Ervan uitgaande dat
deverwijderde vruchten inderdaad niet indehandelsfase terechtkomenen als
kwalitatief ongeschikt fruit ophetbedrijfwordenvernietigd moet deze prijs
ongetwijfeld als tehoogworden aangemerkt.Vooral selectie op klokhuisschimmel
indekist lijkt een tever gaandemethode; indiepartijwerden immers teveel
goede vruchtenmet een goedekleurmaar zonder schimmel tenonrechte verwijderd.
Naast klokhuisschimmel kunnen Glostervruchten soms insterkemate glazigheidvertonen.Bijbeoordelingen opklokhuisschimmelwerd invoorgaande jaren
vaak glazigheid aangetroffen. Preciese gegevenswerden daarover echter nietverzameld.Bij dehiervoor genoemde 1436vruchten zijn tegelijk ook beoordelingen
op glazigheid uitgevoerd. Achteraf bleek dat inde gehele partij 33%van de
vruchten glazigwas.Indevooraf geplukte vruchtenwashetpercentage glazigheid aanzienlijk hoger,namelijk 65%.Van devruchten die alsverdacht op
schimmel uit dekistwerdenverwijderd had 62%glazigheid. In de daarna nog
resterende vruchtenbleek nog 23%glazigheid voor tekomen.
Debelangstelling voor IVT 7601-1740,waarvoor kwekersrecht is aangevraagd
en denaam Elan isvoorgesteld,bleef inhetverslagjaar onverminderd aanwezig.
Tot 1982was gebleken dat debewaarduur van deze appelvrijkortwas,zodat in
feite gesprokenmoestwordenvan eenherfstappel. Deze ervaringen werden in
1982bevestigd,niet alleen ineigen onderzoek maar ook inoriënterend bewaaronderzoek dat opverzoek doorhet Sprenger Instituut werd uitgevoerd. Ongeacht
de daar toegepaste bewaartemperatuur van 1°,3°of4°Cbleek half november een
tijdstipwaarop devruchtenvan dit ras geconsumeerd haddenmoeten zijn.Vanaf
datmoment liep de eetkwaliteit van devruchten snel terug.Echte bewaarproblemenwerdenniet geconstateerd; erwas slechts sprakevan gewone slijtage en
afleving.
Bijhet appelras Summerred is tegenhetmomentvan plukkenvaak sprake van
vruchten dievooral in de steelholtemeerofminder grote scheurenvertonen;niet
zeldenvallen de sterkst gescheurde vruchten voortijdig van deboom. Aan degelele opbrengst van de 10proefbomenop M.9, geplantvoorjaar 1971,werd op de
plukdatum (24augustus)nagegaan inwelkemate enbijwelke vruchtgrootte de
scheuren inde steelholte optreden.Van de 1649beoordeelde vruchten bleek
3,2% licht,4,0%matig en 3,5%ernstig gescheurd te zijn.Binnen de gescheurde
rruchtenbleek 60%tebehoren tot de grootteklasse 70-80mm en 27%tot deklasse
80mm. De overige gescheurde vruchtenwarenkleiner dan 70mm.
In deeerstemaandenvan 1982werden 3smaaktoetsenuitgevoerd. Als vervolg
>pde innovember 1981 uitgevoerde toets (zie Jaarverslag 1981,blz. 26)werd
>p 11januari nogmaals nagegaan hoe over de smaakvan op 2tijdstippen geplukte
untanwerd geoordeeld invergelijking met Cox's Orange Pippin,Karmijn de
onnaville enElstar.Evenals in 1981 kwamen indeze toets Karmijn de Sonnaville
n Elstarweer alshetbeste tweetal naarvoren.Ook nuweerbleek latergelukte Suntan als ietsbeter smakend tewordenbeschouwd;hetverschilwas
chter geringennietbetrouwbaar. De proevers vonden de Suntanvruchten van
eide pluktijdstippen vaak (te)hard en (te)zuur.
Omstreeks half februariwerd insmaakonderzoek nagegaan of erverschil is
ussen Golden Delicious,gele en groene Jonagold. Tevenswerd nagegaan ofJona;oldbeter smaakt naarmate op devruchtenmeer rodeblos aanwezig is.Zoals in
erder smaakonderzoek vakerwerd gevondenbleek ooknuweer datgroene Jonagold
Is eenslechtsmakend produkt moetwordenbeschouwd. Gelevruchten van dit ras
erden indeze proef betrouwbaarhoger gewaardeerd dan groene;dewaardering
oor de gelevruchten zonderbloswas indeze toets gelijk aan dievan Goldeneliciousvruchten. Degroene Jonagoldwerd door deproevers vaak als te zuur
eschouwd; ookhet geheel ofvrijwel geheel ontbreken van aromawerd geregeld
Iseenkwalijke eigenschap aangemerkt.
Inde tweede toetswerdenvruchten van Jonagold metverschillende mate van
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geblostheid voorwat de smaakbetreft vergeleken. De resultatenvan deze toets
zijnvermeld in tabel 1.Zoalsuit die tabelblijktwerd de smaakvan Jonagold
beter gevondennaarmate op dievruchten meer rodeblos aanwezigwas.Deze toename insmaakwaardering bleek statistisch zeerbetrouwbaar (P=0,01). Vruchtanalyseswezenuit dathet zuurgehalte lagerwas enhet suikergehalte toenam
naarmate op devruchtenmeer rodeblos aanwezigwas.
Tabel 1.Gemiddelde smaakwaardering voor gele en inverschillende mate gebloste
Jonagold op 15februari 1982 (1= zeer slechte smaak, 10= uitstekende
smaak.
Object
Jonagold, geel
Jonagoldmet 10-15%rodeblos
Jonagoldmet 25-30% rodeblos
Jonagoldmet 50%ofmeerrodeblos

Waardering
5,7
6,2
6,6
7,0

Beginmaartwerden in dederde smaaktoets de rassenKent,geplukt op 1en 15
oktober,Gloster,Jonagold enGolden Delicious onderlingvergeleken. Uit die
toets kwamnaarvoren dat Jonagold hethoogstwerd gewaardeerd (6,8a ) ,gevolgd
door GoldenDelicious 5,6 b ) , Kentgeplukt op respectievelijk 15en 1oktober
(5,4b en 5,1 b)enGloster (4,6 c ) .Devolgorde van smaakwaardering van de
rassen indeze proefwas dezelfde als een jaar tevoren ineen soortgelijke proef
werd aangegeven.
Op grondvan gedurende een aantal jarenverzamelde gegevenswerdennahet
groeiseizoen van 1982 7rassen gerooid vanwege één ofmeerminder gunstige eigenschappen.

Peer
Inhetvoorjaar van 1982werden slechts 2nieuwe pererassen inhet onderzoek
opgenomen.Hetbetrof rassen die,voortgekomen uit een Canadees veredelingsprogramma,resistent tegenbacterievuur zoudenmoeten zijn.Het aantal inbeproeving zijnde rassenbedroeg in 198253.
Hoewel elders inhet zuidwesten maar ookbinnen deproeftuin sprakewas van
eenmeer ofminder ernstig optredenvan bacterievuurwerd in de rassenpercelen
geenenkele aantasting geconstateerd. Ongetwijfeldwas ditmede het gevolg van
veelvuldige ennauwgezette controle in 1981naar aanleiding van een toenoptredende infectie inhet pererassenperceel. Inhetverslagjaarwerd de controle
nogverder opgevoerd.
Inhet najaarwerd begonnenmetwat uitgebreider aandacht teschenken aan
deuitstaltijd vanhet ras Condo.Onder uitstaltijd wordt bij bewaarbare rassen
bedoeld deperiode die verloopt tussenhetuit de celkomen enhetbegin van
(teveel)kwaliteitsverlies,hetzij uit-hetzij inwendig. Inde afgelopen jaren
leek deze periodebij Condonogalkort te zijn,zeker invergelijking met de
ongeveer even langbewaarbare Conference.Vruchtenvan Condo en Conference,afkomstig uithetzelfde rassenperceelwerdenna depluk op 20 septembervanaf die
dag indezelfde gewone koelcelbij { à 1°Cgeplaatst.Op 22novemberwerd een
eerstemonster directvanuit dekoelcel bij ongeveer 20°C gezet,waarna omde
2 dagen telkens een aantalvruchten uit-en inwendig werd beoordeeld ophet
voorkomenvan slijtage enafleving. Zes dagennahetuit de celkomenwaren alle
vruchten van beide rassennog ingoede staat.Na 8dagenbleek Condo volledig
inwendig buikziek,hoewel aan debuitenkant nietsviel op temerken. Enkele
vruchtenvan Conferencebegonnen op datmoment deeerste lichte tekenen van
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slijtage tevertonen.Na 12dagenwas Condo zowel in-alsuitwendig volledig
versleten;bij Conference was 60%buikziek envertoonde 40%van devruchten
deeerste tekenen van afleving. Uitwendig was hiervanbij Conference echter
nogniets tezien.
Omstreeks half decemberwerdweer een aantalvruchten uit de cel gehaald.
Dezekeerwerden devruchten echter eerst 5dagen in defruitschuur bewaard en
pas daarnabijkamertemperatuur geplaatst.Na debewaring in de fruitschuur
vertoonden Condonoch Conference enige gebreken; ook 2dagen laterwas ditnog
hetgeval.Na 4dagenbijkamertemperatuur begonbijbeide rassen inwendig
afleving op te treden,maar aan debuitenkant was daarvan niets te zien. Condo
wasna 6dagen bijkamertemperatuur vrijwel volledigbuikziek;bij Conference
werdenwat bruine nerven opgemerkt.Nog 2dagen laterwas Condovolledig rot;
aij Conferencewas uiterlijk nog nietswaarneembaar maar inwendig was sprake
/an lichte symptomenvanbuikziek.Hoewel de proef in 1983 zalworden vervolgd,
sokmet vruchtenvan andere proefplaatsen,wordt de eerder opgedane ervaring
jetreffende deuitstaltijd van Condo door de totnu toe gevonden resultaten
reedsbevestigd.
Aanhet eindvanhet groeiseizoen 1982werden geen pererassen uit de rassen:ollectie verwijderd.

Indekleinepruimencollectiemet 23 rassen kwamen inhet verslagjaar geenopvallende zakennaarvoren. Inhet algemeenwas dekg-opbrengst bij demeeste
assen goed.Blue Rockwerd aanhet eindvan het seizoen gerooid omdat de oude
lomenin steeds sterkeremate afstervingsverschijnselen gingen vertonen,waarchijnlijk veroorzaakt doorbacteriekanker.

',ure kers
Indeproeftuinen teHorst enWilhelminadorp werd inhet voorjaar van 1980
enproef aangevangenmet 10rassenvan zure kers. Zoals inhetverslag over
981werd meegedeeld moest de proef teHorstvoor een deelworden afgeschreven.
u nog slechtsWilhelminadorp als proefplaats resteert kan nietmeer gesproken
ordenvan een landelijk opgezette rassenproef.
Indeproef teWilhelminadorpwerd in 1982,dankzijhet aanbrengen van vogelerende netten,eeneerste redelijke opbrengst verkregen.Erwerden waarnemingen
erricht omtrent deproduktiviteit,devruchtgrootte enhet percentage later
ijpendevruchten. Intabel 2zijn deze gegevens vermeld. Uit die tabel blijkt
atEimerdegrootstevruchten produceerde,terwijlhetvruchtgewicht van het
as Stevnsbaer daar ongeveer dehelft van bedroeg. Ook in seizoen 1981werd dit
constateerd. Opvallendwas dat de in 1982meest produktieve rassen selecties
arenuit Morel,namelijk Schattenmorelle Boscha 22enMorel P2.De inNederanduitgegeven Schattenmorelle 226kwamvoorwat betreft produktiviteit opde
ïsdeplaats.
Bij deoogstblekenbij 7van de 10rassen bomen voor tekomenwaarin één of
er takkenvruchten droegen die duidelijk later rijpten ('volgers'). In enkele
!vallenwas zelfs de rijping van allevruchtenvan eenboom aanzienlijk later,
e later rijpendevruchtenwerden 15dagenna de echte pluk geoogst. Zoals
.ijktuit tabel 2spant deMorel-selectie P2 dekroon; ook de inNederland in
praktijk gebruikte Morel-selectie 226had eenflink percentage later rijpende
uchten. Daarentegen vertoonde de ookwel geplante Kelleriis 16ditverschijn1 inhet geheelniet.
Naast deze proefwerd voorjaar 1982begonnen met de aanplant van een perceel

27

zurekers,waarin andere nieuwe rassen en selecties op zeerbeperkte schaal op
hun gebruikswaarde zullenworden getoetst. Inhet voorjaar van 1982werden de
eerste 3rassen in datperceel geplant.
Tabel 2.Vruchtgrootte,produktiviteit en rijping in 1982van 10zure-kerserassen teWilhelminadorp.

Ras

Vruchtgewi cht Produktie
(g/100
vruchten)

Later
rijpende
vruchten(%)*

Meteor
Schattenmorelle Boscha 22
Scharö
Schwäbische Weinweichsel
Rheinische Schattenmorelle
Elmer
Stevnsbaer
Vitova
Morel P2
Kelleriis 16

490
486
436
388
516
541
291
450
458
522

0
2,0
1,7
0
6,4
0,5
3,0
3,1

226

2,1
7,0
5,7
1,0
5,1
2,5
1,4
5,5
6,0
5,3

11,1

0

* Van de totale opbrengst

Landelijke

rassenproeven

Inhetvoorjaar van 1982werd in6proeftuinen eenproef geplantwaarin 14
appelrassen onderling enmet 4 standaardrassen wordenvergeleken. Opgenomen zijn
deEngelse rassen Suntan,Kent,Greensleeves,Jester enMertonKnave,deAmerikaanse rassen Smoothee,Julyred,VistaBella,Jerseymac en Paulared,het Zweedse
rasKatja en deNederlandse rassen IVT6701-1740 (Elan), James Grievemutant II
en Scarle.tBenoni.De standaardrassen zijn Cox'sOrange Pippin,Golden Delicious
James Grieve enBenoni.
Inde landelijke rassenproef 79.0.1,geplant inhetvoorjaar van 1979,ligt
na 4groeijarendeproduktie van veel rassen op eenzelfde niveau. Gemiddeld over
deproeftuinen blijft Golden Delicious tot nu toehetmeest produktief; rassen
als Goldjon,Empire,Gala,Gravenstein,Honeygold,Ozark Gold,Prima,Summerred
en IVT5544-146 blijven daar gemiddeld perboom 10à 15kg onder.
In 1982kwamen de laatstegegevens beschikbaarvan deeind 1981 afgesloten
landelijke proefmet 6 appelrassen die inhetvoorjaarvan 1975werd aangevangen,
Deproduktiviteit over de gehele proefperiode,uitgedrukt inkgperboom,was
gemiddeld overde proeftuinen het hoogstvoor Gloster en lag 27%boven die van
Golden Delicious;dekg-opbrengst perboomvan Jonagold lag 8%boven die van
Golden Delicious.Ongeveer 30 à40%lagerdanbijGolden Deliciouswas de produktiviteit van Jamba 69,Septer enJames Grieve.
Bijhetbeoordelenvan deze cijfersmoetwordenbedacht dat pas eengoede indruk over de produktiecapaciteit kanwordenverkregen alsook deboomgrootte in
debeoordeling wordt betrokken.Metingen aanhet eindvanhet laatstegroeiseizoen toonden aan dat Gloster gemiddeld over deproeftuinen degrootste bomen
had opgeleverd;het gemiddeld boomvolume bij dit ras lag 34%boven datvan
Golden Delicious.Jamba 69 enJonagoldwaren respectievelijk 21 en 14%groter
dan Golden Delicious.Hetvolumevan debomenvan James Grieve lag 23%beneden
datvan GoldenDelicious,terwijl Septer dekleinstebomenbleek tehebbenmet
eenvolume dat 44%beneden datvan Golden Delicious lag.
Als de opbrengsten over degehele proefperiode wordenverrekend met het boom-
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volume aanheteindevandeproef danblijken ernauwelijks verschillen tebestaan tussen deproduktiviteitvanGolden Delicious,Jonagold, Glosteren
Septer.Deopbrengst perm 3 boomwasvoor James Grieve echter 21%envoor Jamba
69 zelfs 43%lagerdandievanGoldenDelicious.

ProjectPFW 43:Virus-enklonenonderzoek bij groot fruit
H.J. vanOosten

Virusproeven
In 1968werd teHorst deeerste proef geplant,waarinvirusvrije enviruszieke ('standaard')appelbomenwerdenvergelekenmetbetrekking tothunfruitteeltkundige eigenschappen. Deproef werdnadeoogstvan 1981 beëindigd.De
eindresultaten bevestigden hetgeen ineerdere jarenwasgevonden: virusvrije
somengroeien sterker,watleidt toteengroterehoutproduktie.Devrees,dat
devruchtproduktie nadelig zouwordenbeïnvloed werd nietbewaarheid: de sterker
roeiende bomen produceerden aanzienlijk meer fruit.Deproduktie-efficiency,
jitgedrukt inkg/cm stamomtrekbleek niet tezijnbeïnvloed doordevirusstatus,
[nandere proeven isvastgesteld datdecmstamomtrek alsmaat voordegroei
/anbetrekkelijke betekenis is.Hetleek daarom beter deproduktievanvruchten
ïnhout aanelkaar terelateren.Hetbleek,datindatgeval devirusvrije bomen
Letsminder fruit produceerden perkghout dandeviruszieke (tabel3 ) .
/ermeldenswaard isdatdevirusvrije bomen overdegehele periode gladdere
fruchtenhaddendandeviruszieke.Devirusvrije herkomsten verschilden indit
Dpzichtonderling opvallend sterk.
Tabel 3.Produktieendeverhouding tussenproduktie engroei (op2wijzen
uitgedrukt)bijvirusvrije enviruszieke herkomstenvan Golden
Delicious (1969-1981).
ierkomst

Virus

Kg/boom 1969-1981

327
326
316
338

a
a
a
a

263 c
280 bc
290 b
285bc

Kg/cm stamomtrek

Kg/kg hout

11
11
11
12

7
8
6
0

a
a
a
a

11
11
11
11

7
6
4
5

a
a
a
a

10
11
11
12

3
7
6
1

b
a
a
a

12
13
13
1A

6
3
7
4

ab
ab
b
b

etallen ineenzelfde kolom gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet
etrouwbaar (P= 0,05).
Indeze proefwarenbomenvandevirusvrije enviruszieke herkomsten doorelaar geplant.Opderijwasdeplantafstand slechts 1,38m. Inde laatsteproefarenwerden allevirusvrije bomen enkelemalen opdeaanwezigheidvanvirussen
toetst,ditomnategaanofervirusverspreiding hadplaatsgevonden.Dat
leek niethetgeval.Ditbevestigt devermoedens,datbijappelnatuurlijkeverpreiding geen rolvanbetekenis speelt.
In 1980werden oppraktijkbedrijven inhetzuidwestenvanons landbomenge-
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vondenvan Conference opkwee (AenC)met een zeer slechte groei.Debomenvertoondenweinig scheutgroei enhaddenkleinblad en een zeer ijlebladstand. Uit
waarnemingen bleek,dat debladerenvan debomendie in 1982 slecht groeiden
indevoorgaande herfst een intensieve roodverkleuring toonden.Tevens bleek,
dat de afwijkende bomenmeestal overmatig en ietsvertraagd bloeiden. Devruchtdrachtwas matig.Herstel treedt op,maarweer anderebomenkunnen plotseling
de symptomen tonen.Dewaarnemingen hebben geleid tot 2verschillende hypothesen
omtrent demogelijke oorzaak. De eerstehoudt in,dathetverschijnselwordtveroorzaakt door een zekerematevan onverenigbaarheid, de tweede gaat uitvan de
aanwezigheid van eenpathogeen. Daarbijwordt gedacht aan 'pear decline',een
degeneratieziekte van peer,veroorzaakt door eenmycoplasma. Er zijn inmiddels
proeven opgezet om debeidehypothesen te toetsen.
Symptomenvan gelijke aardwaren al eerder gevondenbij GieserWildeman op
zaailing inhetmiddenvanhet land.Hierbijwerd ook afsterving geconstateerd.
Indepraktijk spreektmen inzo'ngeval over de 'zaailingziekte'. In 1982
werden overeenkomstige verschijnselen ookwaargenomen bij Doyennédu Comiceop
kwee (AenC)opbedrijven verspreid doorhet land.Ookbij GieserWildeman en
bij Doyenné du Comice zijnproeven opgezet omna tegaan of 'peardecline'in
het spel is.

Klonenproeven
Inhet klonenonderzoek werd voornamelijk aandacht besteed aan rodemutanten.
Bij Cox's Orange Pippinbleek de produktie van de rode selecties Korallo,Queen
CoxenKummervrijwel gelijk te zijn,maarhet gemiddeld vruchtgewicht van de
laatste twee iswat lager danvan Korallo. De ophet proefstation gevonden rode
mutantvan Jonagold bleek ook in 1982 fraaier rood danhet normale type.Dit
bleek ookhet geval bij devruchten van deeerstenabouw van dezemutant.De
vermeerdering isnu goed opgang gekomen zodat opkorte termijnmeer zekerheid
verkregen kanworden omtrent de stabiliteit.

Project PFW44:Onderstammen-entussenstammenonderzoek bij pit-ensteenvruchten
H.J.van Oosten

Appel
Onderstammen
Reeds eerder isvastgesteld, dat de groeivanbomen opM.27 40-60% geringer
is dandie op M.9. Ditverschil in groeikracht isdermate groot,datM.27 alleen
kans heeft opgrondenwaar degroeivanbomen opM.9 testerk is.Deproduktiviteit,uitgedrukt inkg perm 3 boomvolume isopM.27 aanzienlijk gunstiger. De
produktie perm 2 ingenomen standruimte is echter opM.9 enM.27 praktisch gelijk
(tabel 4 ) .Deoorzaak hiervan isdat debomen opM.27veel kleinerblijven dan
dieopM.9.Infeitebetekent dit, datmen om eengelijke produktie tebehalen,
aanzienlijk méérbomen opM.27moet planten dan opM.9.
De Russische onderstam B.9 is door zijn sterkere groei danM.9 voorNederlandweinig interessant.Het is tochvermeldenswaard dat deze onderstam qua
groeikracht terangschikken is tussenM.9 enM.26.Dat isookhet gevalmet de
produktiviteit (tabel 4 ) .Deze onderstambiedt perspectief voor die gronden,
waarM.9 een te zwakke groei geeft
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Tabel 4.Produktie (op 2wijzenuitgedrukt)van 2 appelrassen op enkele onderstammen teWerkhoven (1977-1982).
Onderstam

Cox's Orange Pippin
kg/m

3426
M.27
M.9
B.9
M.26

2

Karmijn de Sonnaville
kg/m

71 a
44b

3

305 a
127b
78c
76c
58c

41b
42b
34b

kg/m 2

kg/m 3

41 a
41 a
41 a
35a
31 a

185a
113b
84bc
62c
55c

Getallen ineenzelfde kolom gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet
betrouwbaar (P= 0,05).
In eenproef teWilhelminadorp werden de zeer zwakke onderstammen M.20en
M.27met elkaarvergeleken. Debomen opM.20groeiden totnu toe iets zwakker
danM.27.Deproduktiewas opM.20ook iets lager.Opvallend was,dat de
/ruchten opM.20,zowelbij Rode Boskoop alsbij Jonagold,minder gekleurd
jarendan die opM.27.
lussenstammen
Inenkele proevenwordt nagegaan inhoeverre een tussenstam invloed heeft op
roei,produktie envruchtkwaliteit (metname dekleur). Na 6jaarkon bij Cox's
)rangePippin (teNumansdorp enOosthuizen) enbijWinston (te Wilhelminadorp)
een statistisch betrouwbaar verschil tussen dediverse tussenstammenworden
vastgesteld.Alleen teOosthuizenwas ookM.27 als tussenstam opgenomen. Deze
>eïnvloedde de groei,produktie envruchtgrootte zeer sterk (tabel5 ) .
?abel5.Groei enproduktie van Cox's Orange Pippin opM.9met diverse tussenstammen teOosthuizen (1976-1982).
?ussenstam

m3

Kg/m 3

Vruchtgewicht (g)

ioeteAagt
Jolden Delicious
1.27

0.74 a
0.67 a
0.25 b

153a
136a
249b

153a
153a
134b

een tussenstam

0.76 a

137a

157a

letallenin eenzelfde kolom gevolgd door dezelfde letterverschillen niet
etrouwbaar (P= 0,05).
Openkele plaatsenwordt nagegaan of eenbetereverankering van deboomverregenkanworden door eensterke onderstam (MM.106) tecombinerenmet eenzwake onderstam (M.9,M.27) als tussenstam. Inmiddels is gebleken dat erbij deze
ombinaties in deaanvangsjaren toch eenpaalnodig is.

Inenkele proevenwordt de invloedvan deveredelingshoogte op groei enproiktiebestudeerd bij Conference en Doyenné du Comice opKwee A en C.Bij een
ïredelingshoogtevariërend van 10 tot 30 cmbleek de invloed zeer gering te
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tezijn,maarbij60cmwasdegroeibeduidendzwakkerendeproduktiviteit
(kg/m3)hoger.Hoogveredelenisbijkweeriskantinverbandmetmogelijke
vorstschade.TeHorstwerdnadestrengewintervan 1979indezehoogveredelde
kweevorstschadegeconstateerd (Jaarverslag 1979,blz.30).
IndeproevenwaarinKweeA,Cen'selectieAdams'wordenvergelekenisde
produktiviteit (kg/m3)opKweeChethoogst.Kwee 'selectieAdams'isinditopzichtduidelijkminderdanKweeCenneemteenpositieintussenKweeAenC.
Kers
In1976werdenvanhetBelgischeproefstationteGemblouxenkeleselecties
van Prunus sp. ontvangendiewellichtbruikbaarzoudenzijnalszwakkekerseonderstam.Hetbetrofdenummers8,9,21,34,56,79en85.Deselectieswaren
doormiddelvanzomerstekzeergemakkelijktevermeerderen.Tottweemaaltoe
werdenechterbijhetverplantenernstigeverliezengeleden.Nahetplantenvan
enkelecombinatiesmetEarlyRiversopdeproeftuinteHorstgingenookweerverscheidenebomendood.Hetonderzoekmetgenoemdenummersisdaarombeëindigd.
Pruim
TeWilhelminadorpbleekdegroeivanOpalenReineClauded'OullinsopPixy
belangrijkzwakkerdanopSt.JulienA.Degroeiisgedrongen,metveelkorte
scheuten.
IneenandereonderstammenproefteGeldermalsenwordenenkeleselectiesvan
Prunus besseyi vergelekenmet P. pumila, MariannaenSt.JulienA.Eénselectie
blijktzeerinteressant:P. besseyi nr.6.HetrasVictoriaismetdezeonderstamveelbetervergroeiddanmetdeoverigeselectiesvan P. besseyi enmet P.
pumila. DegroeiisbelangrijkmindersterkdanopMariannaenSt.JulienAmaar
degroeiisvoldoendemeteenflinkaantalscheuteneneengezondebladstand.
Deverenigbaarheidvaneenreeksrassenmet P. pumila wordteveneensnagegaan.
OpvallendistotophedendegoedegroeiengezondebladstandvanWarwickshire
DrooperenOntarioop P. pumila. MindersuccesvolzijndecombinatiesOpal,Czar,
SanctusHubertus,ReineClauded'AlthanenReineClauded'Oullinsop P. pumila.
Interessantisdewaarneming datdebomenop P. pumila en P. besseyi vrijwel
geensymptomenvanloodglansvertonen.Inhetzelfdeproefveldisbijbomenop
andereonderstammen (Tonneboer,St.JulienA,P. spinosa) loodglansalgemeen.
IneenoudereproefmetzaailingenvanP. spinosa alsonderstambleekeen
enormevariatieingroeikracht.Eriswortelopslagverzameldbijenkelezwakgroeiendebomen,dochdezeopslagisdermategedoomd,datdezeplantenongeschiktzijnvoordekwekerij.

Project PFW 54:Teeltonderzoekindevruchtboomkwekerij
H.J.vanOosten
Afknippen

van geoculeerde

onderstammen

In1981werdvoorheteerstvastgesteld,datpapierbastnietalleenkanvoorkomenbijonderstammendievroegwordenafgeknipt,maarookwanneerlaterwordt
afgeknipt.Dezewaarnemingwerdin1982bevestigd.Welbleekweerduidelijk,
datereenoptimaaltijdstipbestaat,waaroponderstammenmoetenwordenafgeknipt
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Op dat tijdstip iserveelminderkans op papierbast enmeer kans op eenbetere
boomkwaliteit (tabel 6 ) . Evenals in 198]correspondeerde het optimale tijdstip
om onderstammen af teknippenmethetmomentwaarop deeindknoppen en de bloemknoppenvan deonderstammen gaanuitlopen.Het afdekkenvan snoeiwondenmetnormalewarme entwasbevorderde het ontstaanvan papierbastwederom sterk.
Tabel 6.Invloed vanhet tijdstipvan afknippenvanM.9 ophet optredenvan
papierbast enop deboomkwaliteit in 1982.
Tijdstip

Bomenmet papierbast(%)

13januari
22februari
22maart
8 april
11mei

30
27
5
22
25

Bomen inklasse
'Normaal'* (%)
70
82
83
80
65

'B'**(%)
18
7
5
15
27

Bomen tenminste 10mm dik op 15cmboven de veredeling.
*»Bomenvan 8en9mm dik.
Ineen tweetal proevenwerd nagegaan ofeen grondbewerking (inditgevalhet
ifstekenvanwortels)het ontstaanvan papierbast zoubeïnvloeden. Een grondiewerking inmaart,duskortvoorhet groeiseizoen bleekweer geen effect te
lebben. Indien degrondbewerking vóór dewinterwerd uitgevoerd leidde dit in
Ieene proef tot zeergunstige resultaten,maar in deanderewas ergeen enkele
nvloed. Ineenveldproef werd eveneens getracht viahet aanbrengen van eenverchil instikstofniveau tussen deplantenhet optredenvan papierbast tebeïnloeden. Door insommige objecten gras te zaaien rond deplantenwerd eenduideijkeverlagingvanhet stikstofgehalte van zowelblad alshoutverkregen. Van
nige invloed ophet optredenvan papierbast bleek echterniets.

electie

in onderstamtypen

Een groot aantalM.9-selecties isophet proefstation uitgeplant teneindedee planten tot eenvolgroeide boomuit tekunnen latengroeien. In 1981 bloeiden
ijna alle selecties,behalve deselecties Nie. 29uit België en 3 vergelijkbare
ederlandse selecties.In 1982bloeiden alle selecties zonder uitzondering. De
ruchtenwaren alle geheel identiek. Bij deNederlandse typen,die gekenmerkt
erden doorhun scherpgetande bladrand,ontstond aan de jonge scheuten volop
ladmet een stomp gekartelde bladrand. Bij de overeenkomstige Nie. 29was dit
aatste nog niethet geval.Deverschillenmet de overige klonen ten aanzien van
loei en tandingvan debladrand zijnnu praktisch weggevallen. Dehypothese dat
bij deverschillen tussen de diverse M.9-selecties infeite alleenmaar sprake
auzijnvanverschillen in ontogenetische ontwikkeling (ontwikkeling van jeugdisenaarvolwassen fase), lijktbewaarheid teworden.

iregelmatig uitlopen van M. 26-onderstammen
Bij deonderstam M.26wordt regelmatig geconstateerd, dat éénjarige afleggers
het uitplanten niet of zeervertraagd uitlopen. Debeplantingwordt daardoor
;eronregelmatig.Nagegaan isofdemaatsorteringvan de onderstammen enhet
»oitijdstiphieropvan invloed zijn.Daartoewerden onderstammenvan 5mm en9
idiktebeide op 2tijdstippen gerooid,enwel op 10november 1981 (groei afge-
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sloten,dochvolop inblad) en op 6januari 1982 (winterrust,geen blad). Het
bleek,dathet rooitijdstip én de dikte van deonderstammenbeide een grote invloed hadden ophet uitlopen inhetvoorjaar (tabel 7 ) .Indeherfst bleek,dat
als gevolgvanhetvroeg rooien 20-25%van de onderstammen verlorenwas gegaan.
Demaatsortering bleek uiteindelijk vanminderbelang, zijhet dathet vertraagd
uitlopenvan de dikke onderstammen leidde totminder diktegroei.
Tabel 7.Invloed vanhet rooitijdstip endemaatsortering ophet uitlopen van
M.26-onderstammen.
Dikte

Rooitijdstip

% uitgelopen planten

10november 1981
10november 1981
6 januari 1982
6 januari 1982

juni 1982

november 1982

48b
14a
74c
58b

79b
62a
91b
90b

Getallen ineenzelfde kolom gevolgd door dezelfde letterverschillen nietbetrouwbaar (P= 0,05).

Vergelijking

van normaal en in-vitro

vermeerderde

onderstammen

Uit Italiëwerd eenpartij éénjarigebewortelde M.27onderstammen geïmporteerd.
Deze plantenwaren aanvankelijk in-vitrovermeerderd. Deplanten ontwikkelden
zich zeer goed.Opvallendwashet voorkomen van velewortelbeginsels langshet
helemeerjarige deelvan deplant.Ditwerd nietwaargenomen bij normaalvermeerderde onderstammen.
In juniwerden 1cmgrote, in-vitrovermeerderde M.27 plantjes uit Engeland
ontvangen. Deze planten groeiden indekas toch nog uit tot de (dikte-)maat 4-6
mm. Ookhierbij vielhetvoorkomen vanwortelvelden op.Het ontstaanvanwortelvelden iswellicht eenkenmerk van juveniliteit.
Bij eenpartijuitBelgië geïmporteerde F.12/1 (ook 1cmgrote plantjes)
werden geen opvallende afwijkingen gevonden.

Project PFW45:Teeltonderzoek groot fruit
S.J. Wertheim

Plantsystemenproef

met slanke en tloordhollandse

spil

Voorjaar 1978werd opperceel 2eenproef geplantmet Rode Boskoop opM.9,
waarin 2boomvormenen 5plantsystemenwordenvergeleken (tabel 8 ) .Inelk plantsysteemwordt dehelftvan debomen alleen 'swinters gesnoeid en de andere
helft 'swinters en 'szomers.De proef ligt in4herhalingen.
In tabel 8is de produktie van 1979 totenmet 1982vermeld gemiddeld over
beide snoeitijdstippen. Ditwasmogelijk omdat ergeenbetrouwbaar verschilwas
in totale produktie over deze jaren tussenwintersnoei enwinter- + zomersnoei.
Uit tabel 8blijktwel datbij deNoordhollandse spil de systemenA,Ben Cniet
verschilden,ondanks vrij groteverschillen in aantalbomen perha. De enkele
rijkwam dus relatief erg gunstig naarvoren!Erwas zelfs geenbetrouwbaarverschil tussen de enkele rijen de zesrij, dieveelmeerbomen perha telt.Winnaar isnog steeds devolveldsbeplanting E.Erwarenbij de slanke spil geenbetrouwbareverschillen tussen de eerste 4systemen (F-I), dus ookhier een gunstig
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resultaat voor derelatief 'extensieve'enkele rijenvoor de volveldsbeplanting
(J).
Tabel 8.Produktie inverschillende plantsystemenmet RodeBoskoop over 1979—
1982.
Plantsysteem en
boomvorm

Plantafstand

(m)

Noordhollandse spil:
A.Enkele rij
B.Drierijig bed
C.Drierijig bed
D.Zesrijig bed
ï.Volvelds
Slanke spil: doorsnede
?.Enkele rij
3.Drierijig bed
l. Drierijig bed
t.Zesrijig bed
I.Volvelds

Aantal
bomen/0,9ha

doorsnede 1,25 m, geenoverlap van aangrenzende bomen
2876
2,50x1,25
2,75+(2x0,89)xl,75
3409
2663
3,00+(2x0,75)x2,25
3530
2,75+(5xl,20)xl,75
1,75x1,25
4109

Produktie *
(ton/0,9 ha)

115ab
111ab
102a
124b
142c

,75,maximaal 0,50 m
overlap van aangrenzende bomen
110ab
2400
3,00x1,25
128b
3409
2,75+(2x0,89)xl,75
2663
109ab
3,00+(2x0,75)x2,25
115ab
3,00+(5xl,17)x2,25
2711
141 c
2,25x1,25
3203

îetallengevolgd door dezelfde letter(s)verschillen nietbetrouwbaar (P= 0,05).
•Gemiddeldvanwintersnoei-enwinter- + zomersnoeiobjecten.
Vergelijking vanbeide spiltypenbij gelijke plantdichtheid (vergelijk BenG
n CenH) leert datergeen betrouwbare verschillen inproduktiewaren.Wel komt
Ieslanke spil relatief gunstiger naarvoren indevergelijking vanEmet J: geijkeproduktiemaar 900bomen perhaminder!Hetzelfde geldtwanneermen deenele rijslanke spil (F)inproduktie vergelijktmet 'boomrijker'systemen van
e Noordhollandse spil (A,B,D ) .
In 1982bleek dat zomersnoeiveelal eengunstig effecthad op de produktie
ankwaliteitsfruitperha (vruchten groter dan 75mm en tevensmeer dan33%
ood gekleurd).

nternationale

plantsystemenproef

Inhet kader van de 'Werkgroep Dichte Beplantingen'vanhet Internationaal
uinbouwkundig Genootschap (ISHS)is inhetvoorjaar van 1981 een internationale
lantsystemenproef aangelegd opperceel 25.De andere proefplaatsen zijnEast
ailing (Engeland),Sarstedt enBavendorf (Bondsrepubliek Duitsland), Bologna
Italië)en Skierniewice (Polen). De Deenseherhaling teAarslev ging inde
trengewinter 1981/82verloren.
De objectenvan deproef die in4herhalingen ligt,zijnvermeld in tabel 9.
;objecten 1,2,3en5 staan oponderstam M.9,object 4op M.27. De boomvorm
een slanke spil inde objecten 1,2,4p en5,eenNoordhollandse spil inobct 3en een 'mini-struikje' inobject 4q.Object 5 iseenvrij object dat per
uidmag verschillen. InWilhelminadorp enEastMailing isgekozenvoor een
ikelerijmet evenveelbomen perha alsbij de drierij.Deproef wordt genomen
iteen rasmet gelevruchten (GoldenDelicious)en een rasmet rode vruchten
ïloster)omeventuele invloeden opeenverschillende vruchtkleur tekunnen
ïstellen.
In 1982droegen debomenvoorhet eerst (tabel 9 ) .Perboomwas de produktie
m demini-struiken hetkleinst,een gevolgvan de snoei diemoet leiden tot
n laag tafeivormigboompje.Verder kan gezegdworden datmet toenemende plant-
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dichtheid deproduktieperha steeg (bijeenzelfde boomtype). Voortsviel op
datM.27kleinerevruchten gaf danM.9. De droogte in 1982 leidde bij de zwakkere
M.27 tot enige droogteschade in devormvan eenwatminder goedebladstand. Dit
kanmede deoorzaak geweest zijnvan de geringere vruchtgrootte.Hethogeboomaantalkan ook eenrolhebben gespeeld,hoewel debomen elkaarnog niet hinderen.
Vanzelfsprekend zijnnog geen conclusies mogelijk.
Tabel 9. Enigeproduktiegegevens van de internationale plantsystemenproef met 2
appelrassen in 1982.
Plantsysteem

Plantafstand (m]

Aantal
bomen/
0,9 ha

Produkt ie
kg/
boom

ton/
0,9 ha

6,7
5,4

Golden Delicious
1.Enkele rij
2. Dubbelrij
3.Drierijigbed
4p.VolveIds
4q.VolveIds
5.Enkele rij

3,00x1,25
3,00+1,45x1,68
3,00+(2x0,90)xl, 75
1,50x0,75
1,50x0,75
2,75x1,02

2400
2408
3214
8000
8000
3209

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

Gloster
1.Enkele rij
2. Dubbelrij
3. Drierijig bed
4p.Volvelds
4q.Volvelds
5.Enkele rij

3,25x1,50
3,25+1,70x1,96
3,25+(2xl,10)x2, 00
1,75x1,00
1,75x1,00
3,00x1,21

1846
1855
2480
5143
5143
2480

3,5
4,2
3,4
3,8
2,7
3,8

Binnenwaartse

14,0
20,8
12,0
10,9

6,5
7,7
8,3
19,5
14,0

9,5

Vruchtgewicht (g)

207
218
212
179
182
195
254
269
256
225
226
240

snoei

Invervolg opdebeide proevenvan 1981werden de 2snoeiproeven voortgezet,
waarin de zogenaamde binnenwaartse snoeiwordt vergeleken met denormale snoei
(zieJaarverslag 1981,blz.41).
Bij Jonagold opM.9 droegennormaal gesnoeide bomen in 198237,9 kg/boom en
'binnenwaarts' gesnoeide 27,0.Het aantalvruchtenbedroeg in dezelfde volgorde
144,0 en86,2/boom. Binnenwaartse snoei gafwel groterevruchten (313 g/vrucht)
dannormaal gesnoeide (263g)Dekortere binnenwaartse snoei gaf te grof fruit:
84,5%van deproduktie bestond uitvruchten groter dan 90mm, tegen 61,7%bij
normaal gesnoeide.Wel gaf debinnenwaartse snoeimeervruchtkleur; gemiddelde
waardering (indekist) 1,9 tegen 1,4 voornormaal gesnoeide bomen (1=slecht,
3 = goed gekleurd). Over 2jaar bezien leiddedebinnenwaartse snoei tot 19,3
kg/boom produktieverlies.
Bij Golden Delicious produceerden denormaal gesnoeide bomen in 1982 25,4kg/
boom, tegen 20,2bij debinnenwaartse snoei.Hetvruchtgewicht steeg echter maar
weinig,van 178naar 184g.Erwas dan ookweinig verschil inmaatsortering:
89,5 respectievelijk 92,0% (opgewicht berekend)vanvruchten groter dan 70mm.
Over twee jaarbekeken gavennormaal gesnoeide bomen 46,6kg/boom enbinnenwaarts gesnoeide 35,5.Deproduktie over 2jaarvanvruchten groter dan 70mm
was 37,8en30,3 kg/boom.
Bijbeide rassen dus flinke opbrengstdervingen doorbinnenwaartse snoei.In
bestaande beplantingen op traditionele afstanden (hier 3,50x1,50 m bij Jonagold
en 3,50x1,75bij GoldenDelicious)biedt binnenwaartse snoei dus géénvoordelen,
maarheeft alleennadelen.Deproevenworden beëindigd.
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Snoei Doyenné du Comice
Ineenproef te Colijnsplaatwerdenvoorhetvierde achtereenvolgende jaar
3 snoeiwijzen op Doyenné du Comicevergeleken. Deze zijn:normale wintersnoei
(N), ennormale snoeiwaarbij of alle éénjarige twijgen langer dan 10cmwerden
weggesnoeid (P)of dehelftvan dit aantal (T).Elke snoeiwijze was onderverdeeld in 2 sub-behandelingen,wel (+D)ofniet dunnen.
De resultaten tot enmet 1981 zijnvermeld inJaarverslag 1981 (blz. 42).In
1982behielden deN-bomen 23,7éénjarige twijgen na de snoei.Bij de T-bomen was
dit 13,5enbij deP-bomenwerden alle (27,4)twijgenverwijderd. De N-bomen
bloeiden rijk,deP-bomenverkeerden voor een deel ineenbeurtjaar en deT-bomennamen een tussenpositie in (tabel 10).Denormaal gesnoeide bomen hadden
danookveruit dehoogste produktie.De zettingwas zodanig dat slechts weinig
dunning nodigwas (bijN+D 8,5,T+D 8,3 enbij P+D 2,7 vruchten/boom). Alleen
trossenvruchtenwerden enigszins uitgedund. Overde gehele proefperiode bekeken
heeft deP-snoeiniet geleid tot eenhogere produktie perboom; integendeel doordat 1982eenbeurtjaarwas bleef de produktie juist achter.Wélmoet bedacht
worden dathet boomvolume kleiner isgeworden,waardoor perha deverhouding
anderskan uitvallen,wanneer men dichter zou planten.N-bomen hadden eenboomvolumevan ongeveer 2,1 m 3 , P-bomenvan 1,2m 3 . De laatste zouden zeker 40 cm
dichter geplant hebben kunnenworden aangezienN-bomen eenboomdoorsnee van ruwweg 2mhadden tegenover P-bomenvan 1,60 m.
Tabel 10.Resultaten snoeiproef op Doyenné du Comice in 1982.De getallen zijn
gemiddeldenvan 10bomen perbehandeling.
Behandeling
(zie
tekst)

Aantal
bloemtrossen/
boom

Aantal vruchten

N
N+D
T
T+D
P
P+D

368,6
405,2
271,3
260,4
123,9
146,6

32,5
27,2
34,4
35,4
30,9
36,6

/100bl oem- /boom
trossen
113,8
100,7
88,9
88,6
39,0
47,3

Produktie
(kg/boom)

Vruchtgewicht
(g)

Produktie
1979-1982
(kg/boom)

22,4
21,0
17,5
18,3

196
208
204
208
240
226

56,8
53,7
53,7
51,8
46,9
44,1

7,8
9,5

De resultatenvan deze proef zijn in tegenspraakmet de proef die in 1981
werd afgesloten enwaar P-snoeiwel tot produktiestijging leidde (Jaarverslag
1981, blz.42).De tegenvallende bloeirijkdom bijeen aantal P-bomen ishier
debet aan.Ditbeurtjaar was niet duidelijk verklaarbaar uit debloei ofvruchtdracht vanhetvoorafgaande jaar.Ook is duidelijk datmet dunnenniet veel is
tebereiken.Wel dien tewordenbedacht dat dedunning steeds gering is geweest
en laat is uitgevoerd.

'roject PFW46:Regulatievanvruchtzetting,-groei,-valenvegetatieve groei
3.J. Wertheim

Invloed remstoffen bij peer
De nieuwe remstof PP333wordt opvijfjarigebomenvan Doyenné du Comice op
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KweeAdamsvergelekenmetdeveelgebruikteremstofCCC(chloonnequat).PP333
zal 1,2,3,of4jaaropdezelfdebomenwordentoegepast.In1982werd2maal
gespotenmet500dpmPP333enwelop25mei (3wekennavollebloei)en15juni.
CCCwerdgespotenindevormvan0,4%CycocelExtraop 11en25meibij4respectievelijk9ontplooidebladerenperverlengenis.Onbehandeldebomendienden
alsvergelijking.Deproefligtin10herhalingenmet 1boomperveldje.
Debelangrijksteresultatenzijngegevenintabel 11.Hoewelgeengroeimetingenwerdenverricht,konwordenvastgestelddatbeidestoffendegroei
duidelijkhebbengeremd.Degevolgenvandebespuitingenopdebloeivan1983
zullenwordennagegaan.In1982haddenderemstoffengeeninvloedopdevruchtdrachtofopdevruchtsmaak.Ditlaatstewerdop 15decembernabewaringvande
vruchtenindekoelcelgetoetstdooreensmaakpanelvan40personen.Erbleek
geeninvloedvandemiddelenopdehoudbaarheid.ChloormequatenPP333hadden
geenbetrouwbaarnadeligeinvloedopdevruchtgroeihoewelditbijPP333welhet
gevalleektezijn.Beidemiddelenlekenenigevruchtverruwingtegeven,vooral
chloormequat,maardeverschillenwarennietbetrouwbaar.
Tabel 11.ResultatengroeiremmingsproefbijDoyennéduComicein 1982.Degetallenzijngemiddeldenvan 10bomenperbehandeling.
Behandeling

Onbehandeld
2x0,4%CycocelExtra
2x500dpmPP333

Aantalvruchten

Produkt ie

/100
/boom
bloemtr.

kg/
boom

Vruchtgewicht
%kg
>70nm (g)

9,2a
8,1a
8,7a

15,7
14,5
12,7

88
85
71

65,2
59,0
62,9

240a
245a
202a

VerSmaakruwings- cijfer»«
cijfer»
421a
456a
436a

6,9
6,6
6,9

Getallenineenzelfdekolomgevolgddoordezelfdeletterverschillennietbetrouwbaar (P=0,05).
» Somvangewichtspercentages (gladxl)+ (lichtverruwdx3)+(matigverruwd
x5)+(ernstigverruwdx7)+(zeerernstigverruwdx9).
**Schoolcijfer:1=zeerslechteen 10=uitmuntendesmaak.

Vruchtzetting

en -scheuren bij Discovery

Opperceel2werdopvijfjarigebomenvanDiscoveryopM.9eenproefopgezet,
waarinAlar-85werdgetoetstopeeneventuelevruchtzettingsbevorderende
werkingenBerelexA4/A7ophetonderdrukkenvanscheurenindesteelholte.Ook
eencombinatievanbeidemiddelenwerdonderzocht.Onbehandeldebomendienden
alscontrole.Deproefwerdgenomenin10herhalingenmet 1boomperveldje.
DeremstofAlar-85 (0,15%)werdeenmaalgespotenindevollebloei (12mei)en
Berelex k^lk-j (0,10%)viermaal (21mei,datwilzeggeneindebloeimeerjarig
hout,1,10en21juni).
Devoornaamsteproefresultatengeefttabel 12.Alar-85bevorderdedevruchtzetting,BerelexA4/A7hadgeeninvloed.Alar-85hadgeeneffectppdevruchtgrootte,BerelexA4/A7eenpositiefeffect.Beidemiddelen,maarvooralhet
gibberellinenmengselverhoogdenhetgewichtspercentageKlasseIfruit (vruchten
zondersteelscheuren)enverlaagdenhet 'scheurcijfer'.Alsbestebehandeling
kwamdecombinatieuitdebus (meervruchteneneenbeterekwaliteit).
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Tabel 12.Resultaten groeiregulatorenproef tegen scheurenbij Discovery.
Getallen,gemiddeldenvan 10bomenperbehandeling.
Behandeling (zie
tekst)

Onbehandeld
Alar-85
àerelex Pu^/k-j
Alar-85+Berelex

A 4 /A 7

Aantalvru chten

Produktie

/100
bloemtrossen

/boom

kg/
boom

%Klasse
I*

20,8a
24,8b
23,4ab
26,5b

52,3
62,2
59,1
66,4

6,3
7,2
7,4
8,3

49,3 a
61,1 b
72,7c
69,8bc

Vruchtgewicht
(g)

Scheurcijfer

122a
117a
127b
127b

224 a
211 a
168b
171b

Setallen ineenzelfde kolom gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet
jetrouwbaar (P= 0,05).
* Vruchten zonder steelholtescheuren.
**Somvan gewichtspercentages (niet gescheurd xl)+ (lichtgescheurd x3)+
(matig gescheurd x5)+ (ernstig gescheurd x7) + (zeer ernstig gescheurdx9).

Ihemisahe

dunning

Vppel
In een groteveldproef teYerseke werd opGolden Delicious opM.9 nagegaan
>fde concentratievan de dunmiddelen carbaryl enAmid-Thin kanwordenverlaagd,
foorcarbaryl kan ditbelangrijk zijn omdekans opvruchtverruwing teverkleilen.Tevens isnagegaan of uitvloeier 'R',in deVerenigde Statengebruikt bij
Iechemische dunning het duneffect kanverbeteren. De talrijke behandelingen
:ijngegeven in tabel 13.De proef lag in 10herhalingen met 1boom per veldje,
mid-Thin (0,075%of0,025%)werd gespoten op 24meibij gemiddeld 5,0 mm
ruchtdoorsnede (einde bloei). Ook de 'vroege'uitvloeierbehandeling werd op
eze datumuitgevoerd (concentratie 0,10%). Carbarylwerd gespoten indevorm
an0,15% of 0,075% AArupsin op 3juni bij 13,0mmvruchtdoorsnede. Tevenswerd
p deze datum de 'late'uitvloeierbehandeling gegeven.
In tabel 13zijndebelangrijkste uitkomsten samengebracht.Wanneerhet aanalvruchten per 100bloemtrossenbij de pluk als normwordt genomen,methandunnen als gewenst niveau,danheeft deuitvloeier niet gedund.Bij Amid-Thin
unde alleen denormale dosering plusuitvloeier.Tussen deAmid-Thinbehandeingen onderlingwerden geenbetrouwbare verschillen gevonden.Toevoeging van
itvloeier aanAmid-Thin had dus geen extradunning totgevolg. Carbaryl dunde
eelmeer; allebehandelingen waren gelijk aanhanddunning. Ookhierwas er
eenbetrouwbaar verschil tussenbeide concentraties en tussenbehandelingen met
f zonder uitvloeier.Wanneer Amid-Thin en carbaryl beidewerden toegepast op
ezelfde bomen danwas de dunning niet sterker danvan carbaryl alleen,uitgeonderdwanneer bijbeidevolle concentraties ook uitvloeierwas toegevoegd,
anvolgde ereenveel te sterke dunning.
Demiddelen hadden in deze proef geen invloed op devruchtverruwing, mogelijk
5tuitzondering van behandeling 12.
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Tabel 13.ResultatenchemischedunningbijGoldenDeliciousin1982.Degetallen
zijngemiddeldenvan10bomenperbehandeling.
Behandeling (zietekst)

Aantalvruchten/100
bloemtrossen

Verruwingscijfer»

1.Ongedund
2.Handgedund

47 9 a
35 7 ede

286 abc
261 a

3.Rvroeg
4.Rlaat
5.Rvroeg+laat

49 6 a
45 8 ab
47 ,6 ab

275 abc
297 abc
285 abc

6.0,075%Amid-Thin
7.0,025%Amid-Thin
8.0,075%Amid-Thin+R
9.0,025%Amid-Thin+R

41 ,4
44 1
39 2
44 1
31 2
35 0
28 ,9
33 7
28 ,9
31 4
23 3
29 4

abc
ab
bed
ab

284
299
260
271

abc
bc
a
ab

e
de
e
de

292
293
311
301

abc
abc
e
bc

e
e
f
e

298
291
302
292

bc
abc
bc
abc

10.0,15%AArupsin
11.0,05%AArupsin
12.0,15%AArupsin+R
13.0,05%AArupsin+R
14.Behandelingen6+10
15.Behandelingen7+11
16.Behandelingen8+12
17.Behandelingen9+13

Getallenineenzelfdekolomgevolgddoordezelfdeletter(s)verschillenniet
betrouwbaar (P=0,05).
*Zietabel 11.
Peer
Deproefmetgibberellazuur (GA3)endedunningsmiddelenNAAenAmid-Thin
(NAAm)opConferencebegonnenin1981werdopdezelfdebomenvoortgezet.DebespuitingmetGA3iseropgerichtdebloemknopvormingopeenzodaniglaagniveau
tekrijgendatdunningnietnodigis.Debedoelingvanbeidedunmiddelenis
uiteraardnategaanofdezevoorditpererasbruikbaarkunnenzijn.Deproef
lagteColijnsplaatopbomeninhet 10egroeijaar,veredeldopKweeAenwerd
genomenin10herhalingenmet 1boomperveldje.Beidedunmiddelenwerdengespotenop25mei (25dagennavollebloei)ineenconcentratievan5of10dpm
(mg/l).Deeerstedoseringlagopdebomendiein1981met 12,5dpmwarenbehandeld,delaatsteopbomendieookvorigjaar 10dpmkregen.GA3werdgespoten
op 10juni (30dagennaeindebloei)ineenconcentratievan 10en20mg/l.Ongedundeenhandgedundebomendiendenalsvergelijking.
DeGA3~behandelingenvan 1981haddeneeninvloedopdebloeivan 1982(tabel
14).Ditwasookdebedoeling;heteffectvan20mg/lwasechtertesterk.De
dunmiddelenhaddengeeneffectopdebloeirijkdom.Alleen 10dpmNAAmdundebetrouwbaarentevensteveel,dedunningvandeoverigebehandelingenbleekniet
betrouwbaar.GA3 (10mg/l)gafdankzijdeverminderdebloeieengoedresultaat;
bij20mg/lwasdebloeitegeringvooreengoedresultaat,ondankseenveel
hogerezetting.Wordtdeproduktievanvruchtengroterdan55mmalsnormgenomendanwarenallebehandelingenminderdanhandgedund.Wordtechtergekeken
naardegroteperen (groterdan65mm)danbleken5mg/lNAAen 10mg/lGA3
beterdanhandgedund.Hetonderzoekwordtvoortgezet,maarzonderAmid-Thin,omdatditmiddeleenlangdurigebenadelingvandebladstandgeeftenookvele
junirui-peertjeserglangblijvenhangen.
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Tabel 14.Resultaten dunproef bij Conference in 1982.De getallen zijngemiddeldenvan 10bomenperbehandeling.
Behandeling
(zie tekst)

Aantal
bloemtrossen/
boom

Aantalvru chten

Produkt ie (kg/boom)

/lOObloemtrossen

/boom

totaal

>55mm

>65mm

Vruchtgewicht
(g)

Onbehandeld
Handgedund *
5 mg/l NAA
10mg/l NAA
5mg/l NAAm
10mg/l NAAm
10mg/l GA 3
20mg/l GA 3

166,9 a
159,6 a
179,6 a
154,5a
155,9 a
162,6 a
116,8b
73,0c

124,0a
118,1 a
92,5 ab
71,2ab
80,7ab
60,0b
167,4c
212,9d

203,8
181,4
162,3
104,1
124,1
91,3
178,1
135,8

31,9
31,1
28,9
17,8
20,8
15,0
29,7
23,9

22,6
24,2
22,1
12,3
13,4

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

158
171
179
169
173
163
166
177

9,7
22,1
18,3

Getallen ineenzelfde kolom gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet
etrouwbaar (P= 0,05).
Op 25juni 27,2vruchten/boom of 17,0per 100bloemtrossen gedund.

Bestuiving
Kruisingen
In 1982werdenweerkruisingen uitgevoerd om enkele 'gaten' indebestuivingsdriehoekvan de Rassenlijst 1980 tedichten.Hierbijbleek datAlkmene een goede
estuiver isvoor Summerred enElstarvoor Tydeman's Early. Het ras Glosterbleek
netvrucht bestoven tekunnenworden door Discovery,Summerred,Alkmene,Laxton's
uperb en ZoeteOranje.
Voortswerd veelwerk besteed aanhet nieuwe IVT-ras Elan.Dit rasbleek een
»oedebestuiver -wat stuifmeelbetreft -voor James Grieve,Cox's Orange Pippin,
lstar,Jonagold,Karmijn de Sonnaville enGloster,maar niet voor Golden
)elicious. Dusweer een gevalvan onverdraagzaamheid tussenverwante rassen
(Elan iseenkruising van Golden Delicious xJames Grieve.Elanvoldeed echter
p de andere ouder uitstekend. Ter illustratie:Elan stuifmeel gaf opbovengeïoemdeserie rassen respectievelijk 43,24,23,36,35,72en 8% vruchtzetting.
)mgekeerd gaf stuifmeel van de rassenAlkmene,Benoni,Discovery,James Grieve
n Summerred een goede zettingbijElanvan respectievelijk 38,55,37,23en
5%. Zelfbestuiving gafbijElan een slecht resultaat (3%). Het rasheeft dus
ruisbestuiving nodig!
'ercentagebestuivers
De proef opperceel 24waarinperceeltjes met Doyenné du Comicemetverschilende percentages bestuivers voorkomen,werd eind 1982afgesloten.Een eindverlag is invoorbereiding. Bijhet afsluiten van ditverslagwaren de uitkomsten
oor 1982nog niet geheel verwerkt.
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Rassen voor deverlate teeltmet gekoelde wachtbedplanten
Opnieuwwerden een aantal rassen en selecties bekeken ophunwaardevoor de
verlate teelt.Devermeerderingvond plaats ophet IVT; dewachtbedfase enhet
koelen gebeurde inBreda.Op 25meiwerden deproeven inBreda,Horst enWilhelminadorp uitgeplant.
De oogstgegevens zijn in tabel 17samengevat.DerassenElsanta,Valeta
(IVT 76020), Sivetta enBogotavoldeden hetbeste.Opvallend isechterde interactie tussenproefplaats en ras,vooralbij Bogota.Degenoemde rassenkomen in
aanmerking om Sivetta tevervangen.Valetaheeftvan deze rassen demooiste
vruchtenmaar de slechtste smaak.
Tabel 17.Resultaten rassenproef verlate teeltmet gekoelde wachtbedplanten.
Produktie

Elsanta
IVT 76020
Sivetta
(kg/m2)
Bogota
IVT 73034
IVT 76025
Korona ***

ie+2ekwaliteit(%van

Sivetta)

Breda

Horst

W'dorp

116**

86
100

116
103
100

97
115
100

(1,52)

(2,07)

(1,80)

91
79
87
47

78
96
100
49

133
89
71
56

2

e

kg/m
gemiddeld

2 kwaliteit (%)

1,94
1,84
1,80

30
28
21

21 juli
24juli
21 juli

1,80
1,60
1,56
0,91

20
28
21
38

28juli
21 juli
17juli
18juli

* Gemiddelde vanBreda enWilhelminadorp.
** Eénveldjeveelvogelvraat.
***Andereherkomst plantmateriaal.
De overige rassenen selecties voldeden niet.Daarbijwarenbehalve eente
lageproduktie ook slechte vruchtkleur, tegenvallende smaak en tekleine vruchtennegatieve eigenschappen.
Doordragende rassen
Eenvergelijking van Ostaramet Rapella en IVT 75326bevestigde deresultatenvan voorgaande jaren.Rapella en IVT 75326 zijnwat produktiever dan
Ostara.Door degrotere vruchten isdeplukprestatie (inclusief trossnoei)bij
Rapellabelangrijk hoger danbij Ostara.

Smaakonderzoek
Op 11en 22juniwerd een aantalvollegrondsrassen op smaakbeoordeeld.Er
warenweinig betrouwbare verschillen. Opvallend waswel dat Sivetta tegende
verwachting ineen goedewaardering kreeg. IVT 76020 (Valeta)werd minder
gewaardeerd,maar kreeg eenhogewaardering voor uiterlijk.Algemeen leidde een
donkere vruchtkleur tot een lagerewaardering voorhet uiterlijk.
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Oogstdatum *

Project PFW 7:Teeltonderzoek frambozen,bessenenbramen
J. Dijkstra enA.A. van Oosten

Framboos
Invloed stengellengte enaantal stengels permeter rij
Bijhet ras Schönemannwerd het onderzoek van devoorgaande jarenvoortgezet.
Uitgaande van lange stengels (gemiddeld 205 cm)werden 4j, 6en 9stengels per
meter rij aangebonden.Bovendienwerdenbij alle aantallen 3 insnoeihoogten
aangehouden,namelijk 150,165en 180cm.
Een aantal tendensenkwam duidelijk naarvoren.Deproduktie per stengel nam
afnaarmate ermeer stengels permeter rijwerden aangebonden. Deproduktie per
neter rijnam echter toebijmeer stengels permeter endoorhoger insnoeien.
Gemiddeld gafverdubbeling vanhet aantal stengels permeter rij ongeveer50%
produktieverhoging, terwijl 30cmhoger insnoeien deproduktie permeter rijmet
Dngeveer40%deed toenemen. Zowelbijmeer stengels permeter rij alsbij hoger
insnoeien liephet gemiddeld vruchtgewicht wat terug.
Voor depraktijkhebbendeproevendevolgende aanbevelingen opgeleverd:
Dngeachtdehoogtevan insnoeienmoetvoor lange stengelsworden gezorgd. Deze
Lange stengels hebbeneenhogere produktie dankorte,ook alworden ze toteenzelfdehoogte teruggesnoeid. Van depotentiële produktiemogelijkhedenkan een
»roter deelwordenbenut naarmate hogerwordt ingesnoeid. Tenslotte lijkthet
jewensteind aprilniet alle jonge scheutenweg tenemen,maar selectief tewerk
:egaan.De indruk is dat de frambozeschorsgalmug de laatste jarenweinig meer
roorkomt,waardoor dit selectief uitdunnen mogelijkwordt.Door eenaantal scheue n te laten staanheeftmenhetvolgend jaar langere scheuten.Bovendienontitaat danminderhergroeiwaardoor in dewinterminder (tekorte) overtallige
cheutenmoetenwordenweggenomen.
teteeltvan herfstframbozen
Deplastickappen in de teeltproef werden aanzienlijk vroeger aangebracht dan
orig jaar,namelijk eind juni.Zowel indevolle grond als onder dekappenwerenbij de rassen ZevaHerbsternte enHeritage permeter rij 8en 14stengels
angehouden,bij Baron deWavre 8en 16stengels.
Voor deherfstframbozenwas 1982een uitzonderlijk goed jaar.Deoogst begon
roegengingdankzijhet gunstige najaarmetweinigwind enhoge temperaturen
ok in devollegrond lang door.Hierdoor waren erniet ofnauwelijks produktieerschillen tussen deplanten inde tunnels en die indevolle grond.Alleen bij
et late ras Baron deWavre gaf een tunnel enige produktieverhoging en inde
oliegrond watmeer tweede kwaliteit enrot.
Vergrotingvanhet aantal stengels hadwel duidelijk invloed opde produktie
tabel 18),maarniet op devruchtgrootte,middenoogstdatum ofhet percentage
e
kwaliteit.
able 18.Produktie inkg/m 2 bij 3herfstframbozerassen.
ZevaHerbsternte Heritage
stengels/m rij
stenge1s/mrij

0,87
1,15

1,37
1,91

Baron deWavre
1,62
2,07 *

16stengels.
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Het produktieniveau lag ongeveer ophet dubbelevanvoorgaande jaren.

Zwarte bes
Plantafstandenproef
Vergelekenwordenhet zeer steilgroeiende rasWestra,het opgaand groeiende
rasBlack Reward enhetbreed groeiende ras Tenah.Deplantafstanden zijnopde
rij 25,50,75, 100en 125cm.Bij deplantafstand van 25 cm isuitgegaanvan
stekkenop zwart plastic,bij deoverigeplantafstandenvan éénjarige struiken;
Westrawerd niet op 125cmgeplant.De rijafstand is 275 cm.Deplanten ontwikkelden zich inhet algemeengoed,alleen de stekkenvanWestra groeiden
matig.
Bestuiving
Insamenwerking methet Consulentschap inAlgemene Dienstvoor de Bijenteelt
werd eenproef opgezet om de invloed vanbijen op debestuiving en produktie
van zwartebessen na tegaan.Bijhet rasBaldwinwerd een aantal struiken in
gazenkooiengezet.Indekooienwerdenwel engeenbijenvolkjes geplaatst.Onder
deze omstandighedenbleken debijen eengrote invloed op zetting en vruchtgrootte
tehebben (tabel19).
Tabel 19.Invloedvanbijen opproduktie,vruchtgrootte en zettingvan zwarte
bes.
Produktie
(kg/struik)
Kooi zonderbijen
Kooimetbijen

0,96
1,36

Besgewicht
(g)
0,58
0,64

Aantal
bessen/tros
3,3
4,1

Project PFW 8:Gebruikswaardeonderzoek bij frambozen, bessenenbramen
A.A.van OostenenJ. Dijkstra

Framboos
Eerste beoordeling
De collectie rassen en selecties uitbinnen-enbuitenland werd opnieuw uitgebreid.Vanverscheidene rassenblijkenproduktie en/ofvruchtgrootte tegen te
vallen.EnkeleNederlandse selecties gaven echter eengoede produktiemetmooie
vruchten.
Rassenoriëntatie
Ook in 1982bleven devruchten vanHimbostar enMailing Jewel teklein (respectievelijk 3,6 en3,3 g ) .Bovendienviel deproduktie vanMailing Jewelopnieuw tegen.
Virusvrij gemaakte Jochems Roem,afkomstig van eenplantmetkorreligevruchtengaf over eenreeksvan jaren eenwat lagereproduktiemetkleinere vruchten
danvirusvrij plantmateriaal afkomstig van eenplant zonderkorreligevruchten.
Korreligevruchtenwerden ingeenvanbeideherkomsten gevonden.Deze gegevens
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wijzen erop datklonenselectie bij frambozennuttigkan zijn.
Rassenproef
De produkties indeze,in 1977geplante,proefwaren opnieuw zeerhoog. Door
het gunstige weer bleef het percentage tweede kwaliteit bij demeeste rassenbeperkt. Erwerdwat vroeger geoogst en de oogstperiodewaswat korter dan in
andere jaren.
Mailing Promise voldeed uitstekend met relatief grotevruchten.Ook Glen
Clovavoldeed erg goed. Devruchten zijn steviger danvan Mailing Promise en
minder gevoelig voor regen envruchtrot.Mailing Delightwasweerhet produktiefste ras enwerd ditmaal vanwege de grote,zwakkevruchtenmetbloembodem en
kelk geplukt.Mailing Orionvoldeed goed met grotevruchten.Het percentage
tweedekwaliteitwas aandehoge kant doordat ernogalwat korrelige vruchten
i/oorkwamen.
Van Spicavielbij eengoede produktie devruchtgrootte tegen.De vruchten
Latenzich echterwel makkelijk plukken.Dit in tegenstelling tot devruchten van
hyllis King diemoeilijk teplukken zijn.Hetmetbloembodem enkelk geplukt
iroduktvan dit ras oogdeveelminder dandatvanMailing Delight.De produktie
/anPhyllis King viel opnieuw tegen.VanMailing Admiralwaren produktie en
/ruchtgroottematig.Devruchten,diemooi vankleur engoedvan smaakwaren,
Lietenzichechtermakkelijk plukken.Glen Islahadmooie,zeerstevigevruchten,
naardeproduktie vielwat tegen.
Van de late rassenvoldeed Schönemannhet beste.Dit raswas produktief met
rruchtenvanvoldoende grootte enweinig tweedekwaliteit.
Van Sirius vallen inWilhelminadorp groei enproduktie tegen.De rijptijd
'altweliswaar enkele dagenna dievan Schönemann,maar dekleine vruchten maken
litrasminder aantrekkelijk.
iassenproef herfstframboos (zie ookPFW 7,blz.47)
Inhet tweede produktiejaar gaven de rassenHeritage enBaron deWavrehoge
rodukties (tabel 20).De relatief lageproduktie van ZevaHerbsternte wordt
eroorzaakt dooreen ernstige aantasting metmozaiekvirus. Door de uitzonderlijk
oedeweersomstandighedenkwamditkeerookhet late rasBaron deWavre goed tot
ijnrecht.
abel 20.Enkele oogstgegevens van 3herfstframbozerassen.
Produktie
kg/m

2

ie kwal.

CE)
eva Herbsternte
eritage
ar
on deWavre

1,00
1,64
1,85

89
95
90

Vruchtgewicht
(g)

Vruchtrot

4,4
2,7
4,1

2
2
3

Datum
middenoogst

(%)
10 september
10september
3 oktober

ide bes
;rstebeoordeling
Bij deeerste oogstbleek éénvande Italiaanse selecties sterk op Rondom te
.jken.Enkele andere selecties bloeiden ergvroeg.Of dit ook toteenvroege
igst leidt,isnog niet duidelijk. Onder denaam Grosseille Raisin in Frankrijk
ikochtmateriaal is zeerwaarschijnlijk Heinemann's RoteSpätlese.
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AFDELING BODEMKUNDE

Project PFW10(IB75):Landelijke bodembehandelingsproevenindefruitteelt
P. Delver

Bodembehandeling,

kalibemesting

en

druppelbevloeiing

Herbicidenworden in de fruitteelt sederthetbeginvan de zestiger jaren
toegepast.De overgang van demechanische naar de chemische onkruidbestrijding
ging gepaardmet eenverbetering van devocht-enmineralenvoorziening van de
vruchtboom. Enerzijds doordat de concurrentie door onkruid onder debomen radicaleren langdurigerwerd uitgeschakeld,anderzijds doordathet nietmeerbewerkenvan de grondmet de frees of schijvenegwortelgroei indebovenste grondlaag en daardoorbeterprofiterenvan zomerneerslagmogelijkmaakte.
Inverschillende proeven,onder andere ookvanhet CABO (CentrumvoorAgrobiologisch Onderzoek,Wageningen,afdeling Onkruidkunde), isde invloed van de
chemische onkruidbestrijding ophet gewasvergelekenmet het voorheen gebruikelijkebewerken van degrond. In 2proevenvanhet proefstation,de eerste te
Oosthuizen (1967-1974), laternog een tweede teWilhelminadorp (1975-1982)werd
deze vergelijking gemaakt injonge aanplantingenvan appelwaarbij sprakewas
van een grasstrook.Omdat uithet gemaaide grasvoedingsstoffen vrijkomen en
dit gras in depraktijk op deboomstrook wordt gebracht of op derijstrook wordt
gelaten,is inbeide proevenook eenvergelijking opgenomen van demaaimethode.
In de codering - zie ook tabel 21- staan deeerste letters CenMvoor chemische
respectievelijk mechanische onkruidbestrijding,de tweede letters CenM voor
cirkelmaaier enmessenkooi.De proef teWilhelminadorp, geplant in 1975met de
appelrassen Cox's Orange Pippin en Rode Boskoop,isgecombineerdmet eenvergelijkingvan 8verschillende wijzen van druppelbevloeiing, al ofnietmet kali
bemest, zodat de4bodembehandelingen elk in 8x3herhalingen met 6bomen per
veldjevoorkomen.Ondanks deze opzetwordt devergelijking van dewijze van
onkruidbestrijding enmaaienbemoeilijkt door luwte-effecten.Deze behandelingen
vallennamelijk samenmet denoord-zuid georiënteerde rijen evenwijdig aanpopulierenhagenaande oost-enwestzijde vanhet perceel.Daardoorkunnende gegevens
in tabel 21 voor debehandelingen CC enMM envoor CMenMC onderling beter
wordenvergeleken dan CCmet CMofMCmet MM.
Gemiddeld over alle proefjarenwaren de opbrengstverschillenniet significant.
Ditmoetwaarschijnlijk aan degenoemde luwte-effecten,deextrawater-enkali-•
voorziening op 6van de 8veldjes,hetniet over devollebreedte van deboomstrook kunnenuitvoerenvan grondbewerking,hetna 1976ontbrekenvanecht droge
jaren en de goede opdrachtigheid vanhet perceelworden toegeschreven. Eennadere
analysemoet uitmaken of er interacties met dedruppelbevloeiing of dekalibemes
ting optraden.
Omdat de onkruidbestrijding enhetmulchen het gewas onder anderevia dekali
opnamebeïnvloeden zijn intabel 21 ook dekaligehalten inhetblad vermeld.De
verschillenwordenmedebeïnvloeddoordeouderdomvanhetgewas,het ras,devruchtdracht en de jaarlijkse verhogingvan dekalitoestand van de grond doorbemesting. Daarnaastvertoont hetbodembehandelingseffectmogelijk interactiesmet de
druppelbevloeiing waardoor een gecompliceerde samenhang ontstaat.Niettemin komt
inde tabelnaarvoren dat dehoogste kaligehalten inhetblad gemiddeld werden
aangetroffen bij chemische onkruidbestrijding zonder grondbewerking gecombineerd
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metmulchen op deboomstrook. Dezebehandeling heeft inbewaarproeven veelal ook
tiethoogste percentage stip en zacht opgeleverd.
Wegens degeringe,althans niet aantoonbare opbrengstverschillenwordt de
jitvoeringvan debodembehandelingen met ingangvan 1983gestaakt.
rabel 21.Opbrengst enkaligehalte inhet blad van Cox's Orange Pippin en Rode
Boskoop (R.B.)opM.9 geplant in 1975,bij 4bodembehandelingen.
Jaar

Herbiciden, geen

grondb äwerking

gemaaid gras op
boomstrook CC
Cox's

R.B.

Geenherbiciden,

boomstrookbewerkt

gemaaid gras op
grass trook CM

boomstrook MC

Cox's

Cox's

R.B.

grasstrookMM

R.B.

Cox's

R.B.

0,8

3,2
4,1
8,9
13,6
15,4
17,8
24,9
12,6

0,9
8,9
16,4
24,4
24,1
16,7
39,7
18,7

1,38
1,52
1,49
1,52
1,48
1,54
1,49

1,68
1,38
1,23
1,20
1,24
1,70
1,41

'roduktie(kg/boom)

2,5
3,7
8,7

1976

977
978
979
980
981
982

14,7
15,2
16,2
26,4
12,5

lem.
:K in

1,4
9,3

2,9
5,2
8,8

1,2

16,8
24,1
23,4
18,0
41,7
19,2

14,3
16,0
15,7
27,3
12,9

11,2
18,4
27,7
27,0
15,5
44,8
20,8

1,58
1,41
1,27
1,31
1,37
1,74
1,45

1,17
1,33
1,44
1,54
1,48
1,52
1,41

1,47
1,22
1,17
1,18
1,23
1,64
1,32

3,3
4,1
8,5
13,3
14,0
15,9
24,9
12,0

1,21
1,37
1,42
1,46
1,46
1,52
1,41

12,3
19,8
28,3
25,8
16,4
44,2
21,1

blad

976
977
978
979
980
981
em.

1,39
1,56
1,60
1,59
1,66
1,65
1,58

1,32
1,08
1,06

1,08
1,16
1,65
1,23

roject PFW11(IB111): Betekenis vanstikstof voor opbrengstenkwaliteitvan
ruitgewassen
. Delver

Aandit projectwordt geenhogeprioriteitmeer toegekend ener zijn geen
Dpendeproevenmeer die op de stikstofbehoeftevanvruchtbomen betrekking
sbben.Welmoetenvan enkele proeven nogverslagen gemaaktworden,zoals over
ïtvoortgezette onderzoek over de relatie grondwaterstand - stikstofbehoefte
pkavel R18 teOostelijk Flevoland en deplantdichtheden - stikstoftrappenroef teWilhelminadorp. Inverbandmethet lage stikstofverbruik inde fruitïelt- circa 75kgN/ha/jaar, isverdere aandacht voorhet stikstofleverende
îrmogenvan degrond en debruikbaarheid van deN-mineraal-methode nog wel
Lnvol.
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'Stikstof-mineraal'-onderzoek

in

praktijkaanplantingen

Aan deverslaglegging over dit in samenwerking methet CADvoorBodemaangelegenheden indeTuinbouw in 1978-1980uitgevoerde proefplekkenonderzoekwerd
verder gewerkt.

Project PFW35(IB216):Relatie tussen kaliumgehaltevanappelbladengrond
P. Delver

Bodembehandeling, kalibemesting en

druppelbevloeiing

Op perceel 7teWilhelminadorpwordt sedert 1975het effectvan kalibemesting
op groei,produktie enbewaarbaarheid bestudeerd bij deappelrassen Cox'sOrange
Pippin enRodeBoskoop (beidevirusvrij) opM.9. Op debemesteveldjeswerd de
jaarlijkse gift,300kgK 2 0/ha in 1982voorhet laatstuitgevoerd. Indekomende
jarenwordt denawerkingvan debemesting bestudeerd. Sedert 1975 isnu totaal
2250kgK2O gegeven.Uit in 1981uitgevoerd grondonderzoekvan de laag0-20 cm
in de gras- enboomstroken isgebleken dathetK-HC1 cijfer door debemesting is
opgelopenvan circa 26 ('goed',volgens deanalysebeoordeling) tot49 ('hoog').
Op de zwartstrookwashet kaliumcijfer steeds enkele eenhedenhoger dan opde
grasbaan. Ditverschilwashetgrootst alshetgemaaide gras op deboomstrook
werd gebracht.Erbestond een goedverband tussen deK-HC1 cijfersvan de laag
0-20 cmvan deboomstrook enhetkaliumgehalte inhetblad.Afhankelijk van de
grondbewerking endewatervoorziening lag ditverband echter op verschillend
niveau.Bij eenzelfde kaliumgehalte indeboomstrook vielen de kaliumgehalten
vanhetbladhethoogst uit als druppelbevloeiing of chemische onkruidbestrijding
zonder grondbewerkingwerd uitgevoerd.
De analysevan de opbrengsten totenmet 1982 liet zien dathet hoofdeffect
van dekalibemesting significantwasmet eenverbetering van circa 8%voor Rode
Boskoop en 10%voor Cox'sOrange Pippin.Hetvertoonde echter interactiesmet de
overigebehandelingen. Zowerd bij Cox's opveldjes met chemischeonkruidbestrijding (dus zonder grondbewerking)het sterkste effect gevonden als er géénwater
werd gegeven (15,7%). Werd tevens gedruppeld danbedroeg deopbrengsttoename
doorkalinog slechts 3,0%. Zoalshierboven alwerd aangegeven heeftdruppelbevloeiing een toenamevanhetkaliumgehalte inhetblad tot gevolg.Werd de
onkruidbestrijding echter door 2xper jaar frezenuitgevoerd danhad debemesting
juistbij géénwater gevenweinig effect (4,9%) terwijl hetwater geven,vermoedelijk dooreen inspoelende en activerendewerking op demeststof,het effect
versterkte (16,0%). Gemiddeld overwel enniet druppelen versterkte degrondbewerkinghetbemestingseffectslechtsweinig (10,4%opbrengstverbetering tegenover 9,3%bijniet bewerken).
Bijhet rasRodeBoskoopkwamveel duidelijkernaarvoren datde chemische
onkruidbestrijding dekalibehoefte vermindert.Deopbrengsttoenamewas hiergemiddeld slechts 0,2%terwijlop debewerkteveldjes doorkalibemesting 18,5%
meer werd geproduceerd (oogst 1982). Evenals bij Cox'svertoonden ook deopbrengstcijfersvanRodeBoskoopvan 1982envoorgaande jaren een tendens,zij
het zwak,dat op deonbewerkte veldjes debemesting eenwat positiever effect
had alsernietwerd gedruppeld.Werd degrondbewerkt danhad ookbijdit ras
juist de druppelbevloeiing een sterkerbemestingseffect tot gevolg.
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Project PFW49(IB305):Stip inappel
P. Delver

Toepassing

van vruchtanalyse

voor de

praktijk

In 1980werd eenpluk- enbewaaradvies opgesteld voor Cox's Orange Pippin en
SchonevanBoskoop opbasis van deminerale samenstelling vanvruchtmonsters die
al4 tot 5wekenvóór denormale pluktijdwerdenverzameld (IB-nota90).Deze
vroegebemonstering is om redenenvan praktische uitvoerbaarheid bij toepassing
Dpgrote schaal noodzakelijk. Nadeel is dat de analysecijfers voor calcium
noetenworden gecorrigeerd voor de teverwachten systematische dalingvan het
gehaltealsgevolgvandeverdereuitgroeivan devrucht bij achterblijvende calciumimport. De interpretatie van degehalten gaat namelijk uit vanhetverband dat
Lntalloze proeven is gevonden tussen dehoeveelheid calcium inmg/100gvruchtvleesbij depluk,eventueel deK/Ca-verhouding,enhet nabewaring optredenvan
3tipof zacht.Voor degenoemde correctie wordt gebruik gemaaktvan lijnen die
ietverwachte verband beschrijven tussen dehoeveelheid calcium/100gvruchtvlees
n demonsterdatum. Het opstellen van deze lijnen gebeurdemet behulpvananalyseijfersvanherhaald bemonsterde aanplantingen. Zomoetvan een 30dagenvóór de
ïormaleplukverzameld monster het gevonden gehaltemet circa 1mgwordenveraagd omhet bij de plukverwachte gehalte tevinden.Bezwaarvan dezewerkwijze
s dat de dalingvanhet calciumgehalte in de laatsteweken voor depluk wellicht
en te sterkvariërende factor isom tekunnenwordenvoorspeld.Het laboratorium
ontroleerde de juistheid van de opgestelde correctielijnen door ineen tiental
lanplantingen met diverse rassen en inverschillende regio's,in 1982analyses
ijherhaaldemonsternamevanaf begin augustus uit tevoeren.Hieruit bleek dat
Iedalingvan de calciumgehaltengoed overeenstemde met de in de gepubliceerde
iota (IB-nota 90)weergegeven lijnen zodat ervoorlopig geen aanleiding isnieuwe
'betere')correctielijnen op te stellen. Eenverder geblekenbezwaar van devroe;ebemonstering isnog,dat doorhetveelal ontbrekenvan informatie overvoorgelomennog uit tevoeren calciumbespuitingen de invloedhiervan ophetuiteindeijke calciumgehalte niet kanworden geschat.
Het toetsenvan demethode vanvroege voorspelling inbewaarproeven wordt
oorhet Sprenger Instituut teWageningen uitgevoerd.

'egionaal

onderzoek

Voor debewaarspecialist vanhet Consulentschap voor de Tuinbouw voor NoordOost Nederland werdenweer vruchten geanalyseerd afkomstigvan in3 perioden
emonsterde aanplantingen. Daarvanhadden er 20betrekking op Lombarts Calville,
op Cox's Orange Pippin en 4op Jonagold.

ewaarproeven
Van deproef op perceel 7teWilhelminadorp overbodembehandeling,kalibemesing en druppelbevloeiing,werdenvanbeide appelrassen (RodeBoskoop en Cox's
range Pippin)vruchtmonsters geanalyseerd envan alleveldjes partijenbewaard,
ivruchtenvan de oogst 1981,van Rode Boskoop,kwam nabewaring van 2oktober
3t5 februari zoweinig stip,zacht,scald en rotvoor,dat geen samenhang met
i behandelingen ofmet deminerale samenstelling konwordenvastgesteld. In
Dorgesnedenvruchtenwerdwel veelklokhuisbruin aangetroffen. Ditwas signiLcantnegatief methet droge-stofgehaltevan devruchten gecorreleerd: bij 15%
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droge stof respectievelijk 19%kwam gemiddeld 70%en 10%klokhuisbruin voor.Bij
vruchten vanniet-bedruppeldeveldjes ging de zware jaarlijkse kalibemesting
(300kgK 2 0/ha)samenmet belangrijkmeer klokhuisbruin terwijl ook dedruppelbevloeiing een toenamevanhetklokhuisbruin veroorzaakte.
Devàn 25 september tot 3december bewaarde partijen Cox's Orange Pippin,
oogst 1981,gavenbij een zeer laaggemiddeld percentage stip +zacht (1,6%)
een zwakkebevestiging van de invoorgaande jaren algevonden tendens dat kalibemesting,druppelbevloeiing, en chemische onkruidbestrijding gecombineerd met
mulchen op deboomstrook,de gevoeligheid voor stip en zachtverhogen.
In 1981werd inbufferrijen vanhetbovengenoemdeperceel 7eenproef opgezet over de invloedvanhet aantal en de positie van dedruppeldoppen op de
efficiëntievanhetwater geven.DezeAGRIMED-proef omvat 4 appelrassen enwordt
uitgevoerd inhetkader van een internationale samenwerking inEEG-verband
(werkgroep 'AGRIMED',Agriculture Méditerranéenne)over druppelbevloeiing. Bij
gelijkewatergiften perhectarewordt onder anderevia \ , 1of 2druppelaars per
boomwater toegediend. Inhet aanloopjaar werden alpartijenvruchten bewaard
maarbehandelingseffectenkondennietwordenvastgesteld. Toch kwam gemiddeld
inJames Grieve 13%stip + zacht,inKarmijn de Sonnaville 8% zacht en inJonathaneveneens 8% zachtvoor.

Vruohtmetingen
Evenals invoorgaande jarenwerd vanvruchten van Cox's Orange Pippin van
enkele druppelbevloeiingsobjecten door frequentemetingen de diameter gevolgd.
Het gaathierbij omhetvaststellenvanweers-,gewas-en behandelingsinvloeden
ophet uitgroeien van devruchten.Dituitgroeien iseenbelangrijke factor bij
deontwikkelingvan de gevoeligheid voor stip en zacht.Voor devruchtgroei is
1982eenbijzonder jaar geweest:ondanks de omstandigheid dat devolle bloei
eenweek laterviel dan in 1981 (respectievelijk op 14en 7mei)was het niveau
van de dagelijkse volumetoename (berekend uit de toenamevan de diameter) in
1982, bijbomenvanvergelijkbare vruchtdracht tussen eindmei enhalf juli 20
tot 50%hoger dan in 1981.Door deze snelle groeiviel ook de rijping ,voor
zover te concluderen uit de afnamevan devolumetoename inseptember,circa een
week eerder. Sterk uitgegroeide vruchten als gevolg van hetwarmevoorjaar en
relatief rijp plukken zullen debelangrijkste factoren zijngeweestdieinhetbewaarseizoen 1982/83 ook landelijk nogalwat zachthebben veroorzaakt.

Project PFW53(IB327):Druppelbevloeiingindefruitteelt
P. Delver

Bodembehandeling,

kalibemest-ing

en

dpuppelbevZoeiing

Indeze proef op perceel 7teWilhelminadorp worden ondermeer combinaties
toegepastvan druppelbevloeiing inéén ofmeervan deperioden I, IIenIII.
Deze liepen in 1982van respectievelijk Imei tot 15juni, 16juni tot 5augustusen 6 augustus tot 30 september.Erwerd dit jaar gemiddeld 4,0,8,5 en 15,1
l/boom/dag water gegeven. Totaalwas ditbij de combinatie +++ 1458l/boom,
ofwel (1800bomen/ha) 262mm.
Een oogstanalyse voor de jaren 1976 tot enmet 1982 leerde,datbij Cox's
Orange Pippin,geplant in 1975,watergeven inalle 3perioden gemiddeld een 9,7%
hogere opbrengst gaf.BijBoskoopwas dit effect gemiddeld 7,1%. Deze opbrengst-
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verbeteringen, tendele doorbeter uitgroeien van devruchten veroorzaakt,zijn
weliswaar statistisch significant,maar klein.Ze zijnvoornamelijk te danken
aan dewatergiften inde tweede en derde periode.Het slechts geringe effectvan
debevloeiing staatmede inverband met degoede opdrachtigheid vanhetperceel,
hetweinigvoorkomen van echt droge jaren enrelatief inefficiënt druppelen
(vanaf het tweede jaarmet 1druppelaar midden tussen elke 2bomen).
Evenals invoorgaande jarenwerd devochttoestandvan de grond op 10,25,40
en 60 cmdiepte,inen rond de druppelplekken en in niet-bevloeide grond inde
boomstrook, vervolgd doormiddelvan tensiometers.Het grondwater daalde in 1982
tot 160cmbenedenmaaiveld, in 1981was dit 140cm.Erkon een zeer duidelijk,
voorbeide jaren samenvallend,kromlijnig verbandworden opgesteld tussen de
grondwaterstand endevochtspanning op 40-60 cmdiepte (gemiddeld 50 cm).Dit
verband geeft aandat op deze grond devochttoestand inhet diepere deelvande
wortelzone endus devochtvoorziening, sterk afhankelijk isvan de grondwatertand en dus daaruit goed kanworden afgelezen.Dergelijk onderzoek uitgevoerd
op diverse fruitgronden inons land, zou inzichtkunnen geven indebodemomstanighedenwaaronder een fruitgewas duidelijk van capillair nageleverd grondwater
profiteert. In zulke gevallenkande inbuizen afgelezen standvanhetwater ook
ouvastbiedenbij devaststelling van dewenselijkheid van irrigatie.
Doormiddel vanwaarnemingen ineen aantalbuizen,indebuurtvan enopdi/erse afstandenvan de druppelplekken,konverderwordenvastgesteld dat erbij
intensief druppelen opdit perceel (circa 1,6mm/dag) al flinke afstromingsveriezennaar de slibhoudend zandige,niet-bewortelde ondergrond optreden.Ook op
afstandkwamenhierdoor verhogingenvande grondwaterstand voorvan circa 20cm.
Doormiddel van evaporimeters kon deverdamping inhet doorhagen beschutte
jroefveld op 1m hoogteboven deboomtoppenwordenvergelekenmet deverdamping
jp 1mhoogteboven een gewasbuitendeboomgaard, inhetvrije veld. Indeboomaardwas deverdamping 85%van die inhetvrijeveld.
Vruchtmetingen bij Cox's Orange Pippin,zoals vermeld inhetverslag overproectPFW 49 (blz. 56)hebben ook dit jaarweer laten ziendat devruchtgroei in
Irogeperiodenvan irrigatie profiteert.Het effectwas echter ook onder omstanighedenvanhoge giften (20 l/dag/boom) enhogemaximum temperaturen (rond
!7°C)klein,maximaal eenextra toenamevan 10-14% indiameter.Mogelijk wijst
itop inefficiëntievande toegepaste druppelbevloeiing. Erwordtmet 1druplelaarper boom, geplaatstmidden tussen 2bomen,water gegeven.Uit de
ïetingenbleekverder dat devruchtgroei vanbedruppelde bomen tot lagere
aardendandievanvruchtenvan controlebomen terugloopt alsdewatervoorieningwordt stopgezet.

'nternationale

samenwerking bij onderzoek over

druppelbevloeiing

Inbufferrijen vanbovengenoemd perceel is in 1981 eenproef aangelegd inhet
adervaneen internationale samenwerking ophet gebiedvan druppelbevloeiing.
eze 'AGRIMED'-proef teWilhelminadorp omvatbij 4appelrassen in 17herhalingen,
behandelingen zonder en 2met plastickappenboven deboomstrook. Deze voeren
et regenwater afnaar de grasstrookenveroorzaken zokunstmatig droge omstanigheden.Naast onbehandeld, zonderenmetkappen,komen verschillende aantallen
ruppelaars perboomvoor (j, 1of 2bij 1800bomen/ha) terwijl ook inde positie
an de druppelaar ten opzichte van de stam eenvariatie is aangebracht.Hetberuppelenbegon al in 1981maar doorhet tijdrovende bouwenvan deafschermappen draaide deproef pas compleetvanaf 1982.Erwerden dat jaar ook almin
fmeer duidelijke reactieswaargenomen.Alleenhet druppelenvan gelijkehoe;elhedenwater (totaal 262mm)met 2doppen op 40 cmterweerszijdenvan de
tamgaf een statistisch sterkere scheutgroei,omstreeks eind julivastgesteld,
ijde overigewatergiften metminder druppelaarswas het effect ophet door-
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Project PFW 14:Onderzoek naardeachtergrondvanderelatie groei -vruchtbaarheid
J.Tromp

Regulatoren
De in 1980begonnen potproef met éénjarige boompjes van Cox'sOrange Pippin,
waarin de gibberellinen GA3,GA 4 , GA7 en GAi,+7op 2 tijdstippenwerden toegediend,werd in 1981voortgezet en inhetvoorjaarvan 1982afgesloten.Debehandelingenwerden evenwel niet herhaald in 1981.Uit tellingen uitgevoerd inhet
voorjaar van 1982bleek dat debehandelingen in 1980geen enkelna-effect hebben
gehad op debloemknopvorming in 1981.Het percentage bloemtrossenvanhet totaal
vanvegetatieve enbloemknoppenwas nagenoeg gelijk inde diverse behandelingen.
Zoals bekend (Jaarverslag 1981,blz. 71)waren er inhet jaarvan behandeling
opmerkelijke verschillen.
Inhet najaar van 1981werd ineen verwarmde kas (temperatuur overdag circa
20°Cen 'snachts 14°C)eenpotproef met 3jaar oudeboompjes van Cox's Orange
Pippin uitgevoerd. Deboompjeswerden naeenperiodevan verlengde winterrust
bij circa 2°Comstreeks half augustus bij eenhogere temperatuur geplaatst.
Vanaf eind oktoberwerdbijverlichtinggegeven.Het doelvan deproefwas deinvloed van GAi|+7op de groei enbloemknopvormingna tegaan in relatie totde
tijdvan toediening. Daartoewerd vanaf 4 september (vollebloei) tot 8januari
1982elke 3weken (totaal 7maal)een groepbomenbespoten (concentratie GA 4 + 7
500 dpm).Met uitzondering van de laatste 2bespuitingen dienahet afsluiten
van de groeiwerdenuitgevoerd, stimuleerde GA4+7 de scheutgroei enigszins.De
bespuitingen beïnvloedden debloemknopvorming nadelig. Bij debehandeling tijdens
vollebloeiwas er sprake van een sterke reductie.Heteffect namechter afmet
de tijd totdatbij debehandeling 9wekennavollebloei geen invloed meermerkbaarwas.Dit patroon geldt zowel voorhet tweejarige alshet éénjarigehout.
Ineen tweetal nieuwe potproevenmet Cox's Orange Pippin (buiten uitgevoerd)
staat denieuwe groeiregulator PP333 centraal.Indeeerste proefwaarin tweejarigeboompjesworden gebruikt,werden degibberellinen GA3,GA 4 , GA7en GA4+7
(concentratie 500dpm)alleen of in combinatie met PP333 (concentratie 1000dpm)
toegediend tijdens devollebloei of 4weken daarna.Inde tweede proef,met
éénjarige boompjes,werden GA3 en GAi,+7 (500dpm)al of niet gecombineerd met
PP333 (1000dpm)wederom gespoten op 2tijdstippen,teweten 'vroeg' (enkele
wekennavollebloei)en 'laat' (kortnahetbeëindigenvan de scheutgroei).

Invloed van de worteltemperatuur
en de vorm van stikstofbemesting
ammonium) op het gedrag van jonge
appelboompjes

(nitraat

of

Vanafbegin februari toteind aprilwerd indeklimaatkamers eenproef uitgevoerdmet inde zomervan 1981met Cox's Orange Pippin geoculeerde onderstammen
M.9. Onderzochtwerdbij 5worteltemperaturen (6°,12°,18°,24°en 30°C)de
invloed vanhetzij eenbemestingmetnitraat,hetzijmet ammonium op scheutgroei,
bladontwikkeling, droge stof-produktie,wateropname enopname endistributie van
mineralen. Deuitkomsten,met name dievan demineralenanalyses zijnnog niet
geheelverwerkt.
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Invloed

van de relatieve

luchtvochtigheid

op de bloemknopvorming

bij

appel

In 1981werden indeklimaatkamers driejarigeboompjes van Cox's Orange
Pippinvanaf debloeiblootgesteld aan 4regimes van relatieve luchtvochtigheid
(R.V.): A. R.V. continuhoog;B.R.V. continu laag; C.R.V. hoog tot halverwege
het seizoen,daarna laagen,omgekeerd,D. R.V. eerst laag,daarnahoog. Inhet
voorjaarvan 1982werdenbloeitellingen verricht.Deverschillen tussen debehandelingenwaren niet zeergroot.De continu lage R.V. (B)heeft inhet hoogste
percentage bloemtrossen (vanhet totaalvan vegetatieve en generatieve knoppen)
geresulteerd. Bij 'continuhoog' (A)was dat percentage het laagst terwijl de
overige 2behandelingen een tussenpositie innamen.Het lijkt onwaarschijnlijk
hier tedenken aaneen rechtstreekse invloedvan de luchtvochtigheid. Eenverbandmet de scheutgroei,diebij lage R.V. duidelijk geringerwas danbij hoge
R.V., ligtvoor dehand.

Invloed

van de lengte van de zomer op de bloemknopvorming

bij

appel

Drie jaar oudeboompjes van Cox's Orange Pippinwerden inde klimaatkamers
vanaf devollebloei (24/4)gedurende eenkorte (24/4-15/6)of een lange periode
(24/4-23/7)bij zomertemperaturenvan 20°/16°C dag/nacht geplaatst.Daarnawerden
debomen in 5weken dank zij een geleidelijke dalingvan de temperatuur ende
ichtintensiteit ineen stadiumvan rust gebracht.Na eenverblijf van ongeveer
11weken ineenkoelcelwerden debomen ineenverwarmde kas inbloei gebracht.
Hetpercentage bloemknoppen (vanvegetatieve en generatieve knoppen samen)verchilde zeer sterk tussenbeide groepen.Dekorte zomer resulteerde in slechts
eenenkelebloemknop, terwijl tijdens de lange zomer rijkelijk bloemknoppen
bleken tezijn aangelegd. Deproefwerd na debloei beëindigd.

Project PFW39:Defysiologievandevruchtvoor deoogst inverbandmetvruchtkwaliteit
J. Tromp

Scheut- en vruchtgroei
en de minerale
vier
luchtvochtigheidsregimes

samenstelling

van vruchten

en bladeren

bij

De opzetvandezeproef isalhierboven beschreven.Voor deuitkomstenwat
etreftwater 'stress'en de scheut-envruchtgroei wordtverwezen naar Jaarverslag 1981,blz. 73.Deblad- envruchtanalyses kwamen gereed. De verschillende
ehandelingen haddenweinig invloed ophet calcium- enkaliumgehalte van de
laderen.Eenhoge R.V. gegeven alleen indeeerstehelftvanhet seizoenof
ontinu resulteerde evenwel ineen duidelijk lagermagnesiumgehalte dan inde
>eide anderebehandelingen.Hetkalium- enmagnesiumniveau in devruchten (mg/
rucht)werd door debehandelingen nauwelijks beïnvloed. Dewaardenvoor calcium
arenvoor 'continuhoog' envoor 'eersthoog,daarna laag'duidelijk lager dan
oor de andere behandelingen.Verandering van R.V.-regime halverwege het seizoen
adweinig invloed.

te invloed van de vochttoestand
van de grond en de voorziening
inerale samenstelling
van bladeren en vruchten

met kalium op de

De al in 1979begonnenpotproef met Golden Delicious kende in 1981bij elk
an de 2vochttrappen in degrond ('nat'en 'droog') 4kaliumbehandelingen,te
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weten-K,-K (in 1980en in 1981 geenkalium toegediend);-K,+K;+K,-Ken+K,+K
(Jaarverslag 1981,blz. 74).Deblad- envruchtanalyses zijnnu gereed. Het
kaliumgehalte vanhet blad in 1981 reageerde niet alleen ophetverschil in
kaliumgift in 1981maar ook op dat in 1980.Dit laatstewas voorhet kaliumniveau
indevrucht (mg/vrucht)alleenmaarhet gevalwanneer in 1981 geenkaliumwerd
toegediend. Het calciumgehalte inhetblad in 1981werd door deverschillende
kaliumbehandelingen in 1980nietbeïnvloed,maarwerdwel enigermate verlaagd
door dehogekaliumgift in 1981.Het calciumniveau indevrucht reageerde niet
op de diverse kaliumbehandelingen. Merkwaardig isdat in tegenstelling metwat
voorhetblad konworden aangetoond dehogekaliumgift in 1981 resulteerde in
eenverbetering van demagnesiumvoorziening van devrucht.
Hetvochtniveau van degrond beïnvloedde het gevondenpatroon voor de diverse
mineralen niet ofnauwelijks.

Eet dagelijks
krimpen van vruchten van appel onder invloed
van het blad en de
luchtvochtigheid

van de

waterpotentiaal

In éénvan deklimaatkamers werd ineen aantal kleine proefjes nagegaan in
hoeverre het normaal optredende krimpen van devrucht gedurende de dag beïnvloed
wordt doorhet dampspanningsdeficitvan de lucht endewaterpotentiaal vanhet
blad. Devraag op de achtergrond hierbij is of deverdamping van devrucht zelf
eenbelangrijke oorzaak van devruchtcontractie is.Inelke proef werd de groei
van eenvrucht gedurende een aantal dagen continu geregistreerd. Omde invloed
van deverdamping grotendeels teniet te doenwerd steeds gedurende 1dag die
vrucht ingepakt in aluminiumfolie. Om een indrukvan degroottevan deverdamping
tekrijgenwerdhet gewichtsverlies gevolgd van afgeplukte vruchten dieweer in
deboomwerden teruggehangen.Hetbleek dat:
- hetkrimpen overdagnietwaarneembaarwerdbeïnvloed door de aanwezigheid van
defolie rond devrucht;
- ereennauwe relatiebestond tussen dematevan krimpen endewaterpotentiaal
vanhet blad;
- er eenveelminder nauwverbandwas tussen dematevankrimpen enhet dampspanningsdeficitvan de lucht;
- deverdamping nietmeer dan 20-33%van devolumevermindering doorkrimpen kon
verklaren (voor deberekeningwerd gebruik gemaaktvan doorwegen verkregen
verdampingsgegevensvan geplukte in deboom hangende vruchten).
Het lijktverantwoord te concluderen dathet krimpen vanvruchten overdag in
hoofdzaak het gevolgwasvan terugtransport vanwater naar andere delenvan de
boom.

Project PFW60: De groeistofhuishouding in relatie tot het gedrag van de boom
J. Tromp

Hetvrij frequent (eens per ongeveer 2weken)bemonsterenvan vruchtbeursen
van eenperceel Cox's Orange Pippinwerd voortgezet.Met deanalyses van
gibberellinen enabscissinezuur is eenaanvang gemaakt.De technischemoeilijkhedenwat betreft de zuiveringvan deextracten endebiologische toets voor
gibberellinen zijnevenwel groot.
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'rojectPFW51:Bastaantasting bij appel enpeer
I.A.Th.van der Scheer

Inhetnajaar van 1980werd eenveldproef begonnen op Cox's Orange Pippin
jaarinheteffectvan herfst- enwinterbespuitingen met TopsinM in combinatie
ietverschillende behandelingen vankankerplekkenwerd onderzocht ophet opdeden vannieuwe kankers,op de fruitproduktie en ophet optredenvan
Nectria•vruchtrot.In tegenstelling tot de resultaten die in 1981werden behaald,
.eiddendeverschillende behandelingen van dekankerplekken in 1982niet tot
rerschillen in aantallen nieuwe kankers.In 1982waren gemiddeld 5nieuwe
:ankersperboom ontstaan,in 1982bedroeg dit aantal3.Welwas er in 1982de
lendens aanwezig datbijeen geringer aantalbespuitingen in deherfst enwinter
:reen groter aantalnieuwe kankerskon ontstaan. Betrouwbare produktieverchillenkondennietwordenvastgesteld. Gegevens over aantasting van vruchten
loor Nectria
galligena
zullen eerst inde loopvan dewinter 1982/83 beschikbaar
:omen.

'rojectPFW50:Vaststellen vandeeconomische schadedrempel voor appelmeeldauw
.A.Th.van der Scheer

De invloed vanmeeldauw op deproduktie enhet gemiddeld vruchtgewicht bij
ppelwerd onderzochtbij Cox'sOrange Pippin,Golden Delicious enKarmijn de
onnaville. In 1981werdenverschillende niveau's vanbladaantasting gerealieerd doormiddelvan inoculaties enbespuitingenmet Luxan Dinocap 25%spp en
ayleton Speciaalspp.De matevan aantasting (uitgedrukt in gemiddeld percenage aangetaste bladeren aan langloten in 1981)varieerde tussen individuele
omenvan 0-25%bij Cox's Orange Pippin envan 0-40%bij debeide andere rassen,
ussen dezemate van aantasting in 1981 ende fruitproduktie in 1982 (na
orrectievoor de produktie in 1979plus 1980)werd echter geenverband gevonden,
ok in 1982werdenweer verschillende niveau's vanbladaantasting gerealiseerd,
itmaal doorbespuitingen met Nimrod spp. In 1982varieerde dematevanaantasing tussen individuele bomenvan 0-40%bij Cox's Orange Pippin envan 0-60%
ijdebeide andere rassen.Evenals in 1981werd ook in 1982weer geenverband
avonden tussen dematevan aantasting en deproduktie ofhet gemiddeldvruchtswicht in 1982.
Op develdjes waar (nog)nietmetNimrod spp was gespoten,werd inhet begin
ïaanhet eindvan junieen tellingverricht omhetverband tebepalen tussen
t percentage scheutenmet aangetast blad (S)enhet percentage aangetaste
laderen (B).Uit regressie-analyses blijkt dat ditverband voor elkvan de3
assenredelijk goed kanwordenbeschrevenmet eenMaxwell-kromme. Opgrond van
:gegevens verkregenbij 3rassen op 2tijdstippen injuni 1982werdde
lgende formule gevonden:
= 100,4(

0 087R
' n S 7 ) ,met een correlatiecoëfficiëntvan 0,93.
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Evenals invoorgaande jarenwerd hetverloop van de aantasting door
Venturia
inaequalis
(appelschurft)bij de appelrassen Cox's Orange Pippin,GoldenDelicious, James Grieve enJonathan onderzocht op5kavels in Zuidelijk Flevoland. Er
werden indit laatste jaarvan deproef geenwaarnemingenmeerverricht over
aantasting door Podosphaera
leucotricha
(appelmeeldauw).Een deelvan elk der
kavelswerd tot eindmeibespotenmet Shell Captan om de 10dagenvanaf eind
maart. Ophet anderedeelwerd doorgespoten tot eind juni.Hetverlengen van de
spuitperiode leiddebij Cox'sOrange Pippinniet totverschillen inde tochal
geringe aantasting vanbladeren envruchten.Ditwaswel het geval bij de
andere 3rassen. Indien op deze 3 rassen nietwerd doorgespoten toteind juni,
trad teveel aantasting (meerdan 1%aangetaste vruchten)op.Doorspuiten tot
eind juniwas echter op GoldenDelicious ook dannog niet afdoende omdeaantasting tebeperken totminder dan 1%.Erwerdbij Golden Delicious en James
Grieve een rechtlijnigverband gevonden tussen depercentages aangetaste vruchten
bij depluk (y)en depercentages scheutenmet aangetast blad op dat tijdstip
(x);de regressie bedroeg respectievelijk y =0,66x+5,3 (r=0,81) eny =0,06x
+0,24(r = 0,84).

ProjectPFW34:Toetsingvanfungieidenenspuitmethodenindefruitteelt
H.A.Th,van der Scheer

Aardbei
In 1981 bleekuit in-vitro proeven datvan de op aardbei inNederland toegelatenmiddelenhet fungicide Benlatehetbestewerkzaamwas tegen de schimmel
Gnomonia aomari. Deze schimmelveroorzaakt bladvlekken envruchtrotbijaardbei.
In 1982werdvervolgens het effectvan Benlate getoetst ineenveldproef. Tegen
deverwachting ingavenbespuitingenmet 750gBenlate in 600 1water/havóór de
bloei (en in 1200 1water/ha indebloei) echter geen goede bestrijding vanhet
vruchtrot.

Appel
Vijf schürft-meeldauwbestrijdingsschema'swerdenvergeleken op de 4nieuwe
appelrassen Discovery,Elstar,Jonagold en Summerred. Devijfjarigeproefbomen
werdenvanafbeginmei toteind juli 9maal bespoten omde circa 10dagen.De
doseringvan elk dermiddelenwas aandehoge kant,namelijk 1,5maal devoor de
praktijk aanbevolen dosering. Dit omeventuele fytotoxische effectenwat duidelijker zichtbaar temaken.Het indepraktijk veelal toegepastemiddel Pallinal
M (getoetst ineen doseringvan 5,6 kg in 1500 1water/ha)voldeed volgensverwachting overhet algemeen goed.Datzelfdekan gezegd wordenvan 3,4 kg AAcaptan
M plus 1,1kgNimrod spp in 1500 1water/ha.De zwavelbevattendemiddelen (Palligold enGoldion spp,beide toegepast in eendosering van 5,6 kg in
1500 1water/ha)veroorzaakten nogalwat zichtbaar residu inhetbijzonder bij
devroege rassen.Devruchtenvan Summerredkleurden slecht onderhet zichtbare
residu datals rondevlekjes op devruchten aanwezigwas.Schoonpoetsen
appelsmaakte dit duidelijk zichtbaar. Goldion sppbeïnvloedde de fruitproduktie
bijElstar nogal innegatieve zin,hetgeen in dit object gekoppeldwas aaneente
sterke junirui.Ookwas debestrijding vanmeeldauw door debeide zwavelbevattendemiddelen aande zwakke kant.Eennieuw fungicide bleekhetmeest effectief
tegenmeeldauw,dochveroorzaakte helaasverruwing op Discovery.
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In 1979werd ineenveldproef de indrukverkregen dat zowelbespuitingenmet
Topsin M alsmet captanhet ontstaanvan pseudotheciavan schurft op afgevallen
blad tegengaan endaarmeehet aantal ascosporen dat inhetvoorjaarwordtuitgestoten,verminderen. Van TopsinM iseendergelijk effect uit de literatuurbebend.Dezeindrukwerd nader geverifieerd door inoktober 1981 totdan onbespoten
bomenvan GoldenDeliciousmet schürftigblad 1maal nat te spuitenmet 0,1%
TopsinM,0,12%Luxan Captan 83%spp,0,2%LuxanTMTD 80%spp ofmetwater.
Vervolgenswerd van debomenblad geplukt enbuitenbewaard ingazenkooitjes.
Deaanwezigheid van pseudotheciamet ascosporenwerd daarnabeoordeeld eind
nei/begin juni 1982.Zoalsverwacht remde TopsinM sterk devormingvan pseudotheciaen daarmee dievan ascosporen.Daarentegen gingen debeide andere
uiddelendevorming van pseudothecia slechts ingeringemate tegen.
Onderzochtwerd (enwordt) of de aanwezigheid vanwortelknobbels bij leverjareappelbomen enhetverwijderen van dergelijke knobbels degroei en de
/ruchtdrachtbeïnvloeden.Evenals invoorgaande jarengroeidenbomenvan Golden
Delicious opM.9 (virusvrij) diebij aanvangvan deproef (voorjaar 1977)
cnobbels bezaten,minder sterk danbomen zonderknobbels.Voorhet tweede*
ichtereenvolgende jaarkonden geenbetrouwbare verschillen inproduktie meer
fordenaangetoond tussen de objecten.Een zelfde proefwerd inhet voorjaar
982 aangevangen met Jonagold opM.27(virusvrij) .Deeersteresultaten aangaande
Iegroeikomenovereenmet dieverkregen inhet eerste jaarvan deproef met
oldenDelicious.Datwil zeggen:bomen zonder knobbels groeienhet sterkst en
rerwijderenvan deknobbels vóór het planten remt degroei.

Koperbevattendemiddelen bezitten eenwerking tegen Erwinia amylovora,
de
erwekkervanbacterievuur,maar veroorzaken meestal beschadigingvan bladeren
m vruchten. Defytotoxischewerkingvan 3van dergelijkemiddelenwerd eens
ader onderzocht opbomenvanDoyenné du Comice.Bespuitingenmet 0,5% CopacE
eroorzaakten zoweinig beschadiging,dat dit acceptabel lijktvoor de praktijk,
erhoging van de dosering (naar 1%) geeft echter teveelbeschadiging.Bespuiingenmet Koper Bayer ofMasquolate CUL900 (beide indoseringen van 0,25%,
,5% of 1%) geven eveneens teveel beschadiging.

'ruim
Inhetverledenwerdmetweinig succes geprobeerd om appel-enperebomenmet
oodglans tegenezen doorbehandelingmet pellets die sporenbevattenvan de
ntagonistische schimmel Triohoderma
vivide.
Een zelfde pogingwordt nogmaals
ndernomen,maarnubij loodglanszieke pruimebomen.Ookwordt getracht pruimeomenpreventief tebehandelenmet T. viride door sporenvan deze schimmel op
noeiwonden tebrengenvia een speciale snoeischaarmet verstuivingsinrichting.
ffectenvan debehandelingen die in dewinter 1981/82plaatsvonden,werden nog
ietwaargenomen.
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Project PFW 33:Onderzoek naar infectiesviadewortelsenhetrhizoom van aardbeiplanten,inhetbijzonder van roodwortelrot,stengelbasisrotenverwelkingsziekte
H.A.Th,vanderScheer
InsamenwerkingmetdeheerJ.deBruijnvandeStichtingProeftuinNoord-BrabantteBredawerdeenveldproefuitgevoerdwaarinheteffectvanverschillendedoseringen,toepassingsmethodenentoepassingstijdstippenvanRidomil5G
werdgetoetstoproodwortelrot,veroorzaaktdoor Phytophthora fragaviae. De
toepassingsmethode (strooienvolvelds,ineenbandoverelkderplantrijenof
ineenvoorlangsbeidezijdenvanelkderplantrijen)enhettijdstipvantoepassen (vóórhetplantenbeginaugustus 1981ofmiddenoktober)warennietbetrouwbaarvaninvloedopdematevanaantasting,destandendeproduktievan
deaardbeiplanteninjuni/juli 1982.Eendoseringvan25kgRidomil5G/ha
leiddetoteennogietshogereproduktiedanmet7,5kgRidomil5G.Ookbij
dezehogedoseringwerdaantastingvandewortelsechternietgeheelvoorkomen.
Voordepraktijk lijkteenéénmaligetoepassingperjaarvan7,5kgRidomil5G/
havoldoendevooreenafdoendebestrijdingvanroodwortelrot.Erwerdeenniet
zoergsterkverbandgevonden (r=-0,63)tussendematevanaantastingvande
wortelsendestandvandeplanten.Hetverbandtussendestandvandeplanten
endeproduktiewaszwak (r=0,28).
InSchotlandiseenmethodeontwikkeldomineenpartijplantenbesmetting
met P. fragariae optesporen (J.M.DuncaninPlantDisease64(1980)11:10231025).Eenpogingomdezeinwatgewijzigdevormuittevoeren,mislukte.Vermoed
wordtdatdebesmetteworteltoppen,dieinwisselendehoeveelhedengemengdwaren
metonbesmetteworteltoppen,afkomstigwarenvanplantenbehandeldmetRidomil.
Indatgevalzaldeschimmelzichniethebbenkunnenmanifesterenindevangplanten.

ProjectPFW55(IPO 3-5-18): Biologieenbestrijdingvansecundaire (of incidenteel voorkomende) insekteplagen in fruitgewassen
D.J.deJongenH.Beeke
Fruitspint,

Panonychusulmi

HetnieuwemiddelApollo (0,9kgin15001water/ha)vertoondeeengoede
werkingtegenspintnadathetop13aprilwasgespotenopappelbomenmeteen
hogebezettingaanwintereieren.Dewerkingwasafdoendetothalfjulienongeveerevengoedalsvan 1,5kgPlictran25Win15001water/hagespotenophet
tijdstipdatdeeierenuitkwamen.
Eenspuitmachinediewasomgebouwdomelectrostatischtekunnennevelen,voldeedniet.DebestrijdingvanspintmetPlictran25Wmetbehulpvandezemachine
wasnietbeterdandiemetbehulpvaneennormalenevelspuit.
Vruohtbladroller,

Adoxophyesorana

Hetonderzoeknaardebestrijdingvandevruchtbladrollermetferomoonverdampersdiedeparingverhinderen,werdvoortgezetinsamenwerkingmetDrs.Van
derKraan (IOB,Wageningen).Integenstelling totderesultatendiewerdenbe-
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haald inde 2voorgaande jaren,waren de resultaten in 1982echterweinighoopvol. De rupspopulatie breidde zich inhet seizoen sterk uitwat resulteerde in
veel teveel beschadigde vruchten.
Devluchtwaarnemingenmet sexferomoonvallen toondenhet optredenvan eenderdevlucht van devruchtbladroller aan.In 19vallenwerden in totaal 1553
vlinders gevangen.Daarvanbehoorde 31%tot deeerste,40%tot de tweede en29%
tot de derdevlucht.Ten opzichte van andere jaren omvatte de tweedevlucht een
klein aantalvlinders.De derdevluchtwas daarentegen uitzonderlijk groot.Het
gevolghiervanwas een grotekans opvruchtschade in september,die ineenaantal gevallen ookwerd geconstateerd. In 1983wordt een relatief kleine aanvangspopulatie verwacht,omdatnakomelingen van de derdevlucht nietmeer tothet
overwinteringsstadium konden opgroeien.

Groene appelwants,

Lyguspabulinus

Nahetuitkomenvan de eieeenbleken de larvenmoeilijk tebemonsteren.De
aanwezigheid van 0,1 ei/meter jonghoutvan appelbomen envan 3â4eieren/
neter jong houtvanhet aangrenzende elzenwindscherm resulteerde niet inhet
bindenvan larven inklopmonsters op 28april.Op 14meiwerd slechts 1larve
»evonden,op 7juni echterweer geen.Op 15juniwerd inbessestruiken op enige
ïonderdenmeters afstand 1volwassenwants gevonden.Verrassend was dan ook dat
jeginaugustus veel scheuttoppenvan de appelbomenwarenbeschadigd doorwantsen,
ijhet afzoekenvan deze scheuttoppenwerd toch nietmeer dan 1volwassenwants
»evonden.

'erebladvlo,

Psyllapyri

Bespuitingenmet 2kg R0 13-5223 (eennieuw 'IGR-middel',datwil zeggen een
liddeldat de larvale groeivan insekten verstoort) in 1500 1water/ha inmei
aven een goedebestrijding vandeperebladvlo.Tweebespuitingen met dit middel
egenhet tweede enhet derde larvestadiumwaren even effectief als eenbespuiingmet 2,25 kg LuxanEndosulfan 50%spp in 1500 1water/ha gevolgd
looreenbespuitingmet dit zelfdemiddel plus 0,75 1Chimac Dimethoaat 40 in
500 1water/ha.Evenalsvorig jaarveroorzaakte RO 13-5223 in 1982bladverranding enblad-envruchtval bijhet pereras BeurréHardy. In 1981 werden
lezeverschijnselen op diverse andere pererassen nietwaargenomen.

roject PFW58(IPO 3-5-19): Geleide bestrijding vanplageninboomgaarden
J. de JongenW. Remijnse

Het onderzoek naarverbeteringvan geleide-plaagbestrijdingsschema's werd
oortgezet.Daartoe stonden op elkvan 4bedrijven 2percelen ter beschikking
aar 'vroege' geleide-plaagbestrijdingsschema's (opVG-percelen)werdenvergeekenmet normaal geleide-plaagbestrijdingsschema's (op G-percelen).
In 1982werd voorhet eerst op dehelftvan elk derVG-percelenhet acaricide
polio toegepast tegenwintereierenvanhetfruitspint.Op de anderehelftwerd
hiodanM.O.nieuweformulering(=minderolie)gespotenterbestrijdingvan overwinterinsekte-enmijteëierenenop datmomentaanwezigerupsen.Vervolgens is eind
pril/beginmeiopbeidehelftenvanelkderVG-percelen Decis-flowtoegepasttegenuitomende luize-enwantseëieren.Dit omdat denieuwe formulering vanTiodanM.O.
n verminderdewerking heeft tegengenoemde insekteëieren enApollodaartegenin
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het geheelniets doet.Debespuiting met Decis-flowwerd alseen soortverzekeringspremie toegepast enbleek achteraf op 3van de 4percelen overbodig te zijn
geweest.
Op 3van de 4bedrijven kwamenveelwintereieren vanhet fruitspint voor;op
1van deze 3 zelfs extreemveel. Devroegebespuiting (metApollo of Thiodan
M.O.)leidde slechts op 1bedrijf tot eenvermindering vanhet aantal acaricide-bespuitingen inde loop vanhet groeiseizoen.Overhet geheel genomenhebben de
vroegebespuitingen dusniet goedvoldaan in 1982.
In tegenstelling totvorig jaarvormde degroene appelwants in 1982 totonze
verrassing geenprobleem op de 4bedrijven,hoewel er inhet voorjaarwel veel
eieren in dewindschermenvoorkwamen. Op 1bedrijf werd inhet G-perceel de
spuitdrempel overschreden zoalsbleekbij de controle vanwintereieren op éénjarighout.Er is indat gevalmet goed gevolg gespotenmet dimethoaat tegen
het einde vanapril.
Bladluizen vormden eveneens geenprobleem. Op 3van de 4bedrijvenwerdhiertegen 1maal gespoten.Op 2bedrijven moest 1maalmet Kilvalworden gespoten
tegenbloedluis.Ophetbedrijf waar in 1981 nogalwat schade door de appelzaagwespwas opgetreden,werd in 1982met goed gevolg 2maal tegendit insekt
gespoten (metThiodanspp endimethoaat). Vruchtaantasting trad dit jaar dan
ookniet op.
Inverband met de resultaten die in 1981werdenbehaald met de bestrijding
van devruchtbladroller,werdbesloten omdit jaar de spuitdrempel bij de telling in april teverlagennaar 1rups in 200bloemtrossen per ras (maximaal 4
rassenper hectare). Hierdoorwerd op 1VG-perceelnet de spuitdrempel bereikt
en injuni gespotenmetAmbush.Tijdens deplukbleek 1%van devruchten op dit
VG-perceelbeschadigd door devruchtbladroller; op alle andere percelenwas de
beschadiging lager.
Volgens de proefopzetwerd op deVG-percelengemiddeld 6maal tegen plagen
gespoten,op deG-percelen 5maal.Metname devroege bespuitingen (met Apollo
enThiodan M.O.,beide gevolgd doorDecis-flow)bleken zeker op 3van de 4VG-percelen overbodig.Wel moest op 1van de 4G-percelen na 15juli nog gespoten
worden tegen fruitspint;op geen der VG-percelenwas dit nodig.
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AFDELING ECONOMIE

Project PFW61(LEI 485):Rentabiliteitsverhoudingen tussen enkele belangrijke
appel-enpererassen
J. Goedegebure

Inhet Jaarverslag 1981 (blz. 83) is eenoverzicht gegevenvan derentabiliteitsverhoudingentussen een aantal ouderebelangrijke appelrassen. Inaansluiingdaarop zijn ook debedrijfseconomische aspectenvan enkele nieuwe appelrassen onderzocht. Daarbij is aandachtbesteed aan areaal-èn produktieontwikkeing,kosten enopbrengsten en enkelemarktkundige aspecten.
Het areaalvan denieuwe rassen (Jonagold,Elstar,Karmijn deSonnaville,
loster, Summerred enAlkmene)neemt snel inomvang toe.Inde laatste 2seioenen (1980en 1981)bedroeg de jaarlijkse aanplantvan deze rassennaarschating400ha.Naar schattingbedroeg de totale oppervlakte van de 6genoemde
assen in 1982ongeveer 1400ha.Exacte gegevens hierover zijnnog niet beschikaar. Indien deaanplant van denieuwe rassen dekomende 5 jaar ineen gelijklijvend tempoblijft plaatsvinden,zalde totale oppervlakte in 1987 circa
400habedragenwaarmee deze rassen dan 20-25%van de totale oppervlakte appelen
uilenvormen.
Denieuwe rassen kenmerken zich door eengoed tot zeer goed produktieniveau
1erhectare.Hetminst produktief lijkenvooralsnog Karmijn de Sonnaville en
lkmene (produktieniveau ongeveer 35 ton/ha). Als zeerproduktief kunnenaangeïerktworden de rassen Jonagold enGloster (circa 50 ton/ha). Summerred enElstar
temeneen gemiddelde positie in (circa 45 ton/ha).
Aan dehandvan degeraamde oppervlakte en deproduktiecijfers perhectare is
enschatting gemaaktvan de landelijke produktie van denieuwe rassen ende
ntwikkeling tot 1987.Deuitkomsten zijn samengevat in tabel 22.Daaruit blijkt
at ook zonderverdere aanplant met eenbelangrijke stijgingvan deproduktiemvangmoetworden gerekend doorhetverder inproduktie komenvan thans nog
onge percelen.Wanneer deplantactiviteit zich ophethuidige niveau handhaaft,
al deproduktievan deze 6rassen in 1987 ongeveer 100miljoen kgbedragen.Na
987moetmet eenverdere stijging rekening worden gehouden omdat eenbelangijk deelvan de aanplant in 1987nog niet involle produktie zal zijn.
abel 22.Produktieontwikkeling van nieuwe appelrassen tot 1987 (inmiljoenk g ) .
Opbasis vanhuidige
areaal
1982
onagold
lstar
loster
armijn de Sonnaville
jmmerred
Lkmene
staal

1987

8
3
1

31
11
9
8

6
1
19

Bij gelijkblijvende
plantactiviteit
1982
8
3
1

46
17
15
10

6

4

1

6

2

-

2

65

19

96
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Ten aanzienvan dehoogte en de structuurvan dekostenblijken denieuwe
rassenniet ofnauwelijksvan debestaande af tewijken.Eenuitzondering treedt
opbijKarmijn.Bij dit rasmoetenvrijwel algemeenenkelebespuitingen met
GAi4+7 t e r bestrijding vanvruchtverruwing wordenuitgevoerd. Ditbetekent een
kostenverhoging van 2,5-3 cent/kg.Watbetreft Gloster dient eenopmerkinggemaakt teworden overhet 'schimmel' probleem. Ookhiertegen zullen extramaatregelen genomenmoetenwordenhetgeen consequenties indekostensfeer zalhebben.
Inwelke ordevan grootte deze zullen liggen is opditmoment niet tezeggen.
Watbetreft deprijsvorming komen denieuwe rassen totnu toe zeer goeduit
debus.Op grondvanhet toenemende aanbodvalt echter eenneerwaartse drukop
de prijzenvan denieuwe rassen teverwachten. Of denieuwe rassen ook inde
toekomst op ditpunt eenvoorsprong kunnenhandhaven zalvooral afhangenvan
aspecten alskwaliteit,presentatie enreclame.

Bedrijfseconomische
teelt

aspecten van enkele nieuwe mechanisatievormen in de

fruit-

Van eenvijftal nieuwemechanisatievormen (pneumatische snoeiapparatuur,
snoeihoutversnipperaars,strokenpoetsers,maai- en spuitcombinaties,oogstverzamelaars) is onderzocht welkebedrijfseconomische consequenties aande inzetvan
dezevormenvanmechanisatie zijnverbonden.
Tabel 23.Kosten enbatenvan enkelemechanisatievormen inde fruitteelt (in
guldens).
Investering
Pneumatische snoeiapparatuur
Snoeihoutversnipperaar
Strokenpoetser
Maai-spuitcombinatie
Oogstverzamelaar

9.800
7.000
3.500
6.000
13.000

Jaarkosten
2.640
1.450
850
1.120
2.300

Baten
2.940
1.120
*
1.000
-

Saldo
300
~/_ 330
»
~/_ 120
~/_2.300

"/_=negatief.
* zietoelichting.
Voorpneumatische snoeiapparatuur blijkt erbij degekozen uitgangspunten
eenvoordelig verschil tussenkosten enbaten op te treden (tabel 23). Bij de
snoeihoutversnipperaar en demaai-spuitcombinatie zijnde bedrijfseconomische
resultatenwisselend. Indien een speciale snoeihoutversnipperaar wordtaangeschaft of indienvoorgecombineerd maaien en spuiten een zwaardere trekkermoet
worden gekocht iservanbedrijfseconomischvoordeel geen sprake.Slechts als
goedkopere oplossingenvoorhanden zijn,bijvoorbeeld gebruikvan een aangepaste
cirkelmaaiervoorhetversnipperen of het reeds aanwezig zijnvaneen trekker
metvoldoende vermogen,ishet gebruikvan dezemechanisatievorm aantrekkelijk.
De jaarkostenvan eenstrokenpoetser zijn gering.Eventuelebatenvan dit
apparaat zijnechter niet tekwantificeren. Of totaanschafwordt overgegaan zal
danookvooral afhangenvanhetbelang dat de ondernemer aanschone boomstroken
toekent. Dit laatstevooral inverbandmet dewerkingvanbodemherbicidenen
demogelijke beperkingvanhet nachtvorstgevaar.
Voorwatbetreft de oogstverzamelaar zijn geen directebedrijfseconomische
voordelen aantoonbaar.
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.IJSTVANMIDDELEN,voorkomend inditverslag

lande Isprodukt

Actieve

stoffen

ungicidenenbactericiden
Acaptan

83% captan

AcaptanM

50% captan+ 15%maneb

ayleton Speciaalspp

5% triadimefon

enlate

50% benomyl

opacE

28g/lkoper alsammoniakale kopersulfaat

oldionspp

60% zwavel+20%mancozeb

oper Bayer

50% koperoxychloride

uxan Captan83% spp

83% captan

uxanDinocap 25% spp

22,5% dinocap

uxanTMTD80% spp

80% thiram

asquolateCUL900

2% koperalskoperchelaat

imrodspp

25% bupirimaat

alligold

40% zwavel+22%metiram+ 7 , 5maneb +6,25%nitrothal-isopropyl

allinalM

44% metiram+15%maneb + 12,5% nitrothal-isopropyl

idomil 5G

5%metalaxyl

lellCaptan

83% captan

DpsinM

70% thiofanaat-methyl

isekticiden en acariciden
bush spp

25% permethrin

)ollo

50% bisclofenterine

limac Dimethoaat 40

400g/ldimethoaat

>cis-f low
lval

25g/ldeltamethrin
400g/lvamidothion

ixanEndosulfan 50%spp 50%endosulfan
ictran25W
13-5223
iodanM.O.
iodansppConc.

25%cyhexatin
25%ethyl (2-(p-phenoxy-phenoxyethyl)carbamaat
630g/lminerale olie+42,3g/lendosulfan
50%endosulfan
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Groeiregulatorenendunningsmiddelen
AArupsin

50%carbaryl

Alar-85

85%daminozide

Amid-Thin

8,4%a-naftylaceetamide

Berelex A3 (GA3)

0,9 ggibberellazuur per tablet

BerelexA 4 /A 7 (Gkk+7)

0,89% gibberellineA 4 +A 7 en 0,06% gibberelline A 1 3

Cycocel Extra

40%chloormequat

Fruitone NA (NAA)
PP333
Uitvloeier R
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100g/l a-naftylazijnzuur
250g/l paclobutrazol
90,6%polyoxyethyleenpolypropoxylpropanol enAlkyl
2-ethyoxyethanoldihydroxypropaan

MEDEDELINGEN ENPUBLIKATIES

Inhetverslagjaar 1982kwamen devolgende uitgaven gereed: 'Bladrollers in
appel-enpereboomgaarden1 (218blz.),Mededeling nr. 19vanhet Proefstation
voor deFruitteelt,auteursDrs.D.J. de Jong enH. Beeke; 'Kleurbevordering
metEthrel-A enAlar 85bij appel',Voorlichtingsbrief vanhet Consulentschap in
Algemene Dienst voor deFruitteelt,auteur Dr.Ir. S.J. Wertheim.
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6. Deteeltvanhazelnoten,64blz
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