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OPMERKINGEN OVER MERKEN VANBESTRIJDINGSMIDDELEN

De inditverslag vermelde doseringen vanbestrijdingsmiddelen hebbenbetrekking opde doseringvanhet gebruikte merk. Het isonvermijdelijk datniet alle
op demarkt zijnde Produktenmet dezelfdewerkzame stof zijn genoemd. Hieruit
magnietworden afgeleid dat eenvoorkeur bestaat voor het genoemdemerk. Een
overzicht van de inditverslag vermeldemerkenmet bijbehorendewerkzame stof
en gehaltewerkzame stof isopblz. 70opgenomen.
Met nadrukwordt erop gewezen dat inditverslag ook proevenwordenbeschrevenmetmiddelen en/of doseringen,die op grond van de Bestrijdingsmiddelenwet
niet zijn toegelaten. De gebruiker vanbestrijdingsmiddelen dient zich te allen
tijdeeerst van de ophet etiket van deverpakking van bestrijdingsmiddelen
voorkomende gebruiksaanwijzing tevergewissen,welkebehandelingen indepraktijkmogenworden uitgevoerd.

BEGUNSTIGERS

Degenen diebelang stellen inhetwerk vanhet Proefstation enhet onderzoek
willen steunen,kunnenbegunstiger vanhet Proefstationworden.
Debegunstigers ontvangenhet jaarverslag en andere publikaties vanhet
Proefstation gratis.Debijdragenvoorhetbegunstigersschap zijn:voornatuurlijkepersonen inNederland minimaal ƒ25,-per jaar,voor natuurlijke personen
inhetbuitenland f 25,-per jaar,voor rechtspersonenminimaal ƒ50,-per
jaar.
Bijdragenkunnen ondervermeldingvan "begunstiger"worden gestort oppostgirorekening nummer 495017 tenname van Proefstation voor deFruitteelt te
Wilhelminadorp.

TER INLEIDING

Dewinter 1975/1976was opnieuw eenopenwinter,die aanvankelijk leidde tot
eenvroege ontwikkeling van devruchtbomen. Doorkoud en schraalweerwas de
bloei echter nietvroeg, zeker niet bij de appelbomen.Het groeiseizoenwerd
gekenmerkt door ernstige nachtvorsten inde laatste nachtenvan april,aanhoudende droogtevanaf eindmaart toteind augustus enwarm zomerweermet erg
weinig onweer enhagel. Zowel denachtvorsten als dedroogte leidden bij appel
plaatselijk tot lage opbrengsten,maar vooral totveel kwaliteitsschade. Voor
de droogte gold dit ookvoor peren;denachtvorst gaf- ondanks ergveel
bevrorenbloemen,bij peerweinig opbrengstderving, erontstonden veel zaadloze
vruchten.Ondanks oorspronkelijk sombereverwachtingen leverde 1976een appelproduktie vanbijnanormale omvang eneen grote perenoogst.Welwaren per
gebied en perbedrijf de opbrengsten endekwaliteit zeerwisselend. Hetwarme
weermaakte dathet fruit eenuitstekende smaak had.
Door eenaantal factoren stelde de prijs voor appelen,ondanks dematige
groottevandeEEG-oogst teleur.De lang aangehoudenvoorradenvan de oogst
1975/1976 en demoeilijk verkoopbare partijen appels ingevoerd uit de landen
vanhet zuidelijkhalfrond, drukten deprijsvan de zomerappels.Later waren
het kwaliteitsgebreken tengevolge vannachtvorst en droogte,zoals scheurtjes
en roten soms ook schilstip,vaak Phomarot genoemd,ende tochnog redelijk
groteWestduitse oogstdie leidden toteen te lagemiddenprijs. Deafzet van
herfstperen verliep uitermate stroef.Debewaarperenwas eenbeter lot
beschoren. In zijn totaliteitwas het seizoen financieelvoor de fruittelers
teleurstellend.
De aard vanhetwarmeweermaakte datbij de gewasbescherming denadruk viel
opdebestrijdingvaninsekten enmeeldauw.Daarwaar geleidebestrijding van
plagenwerd toegepast,moest ook aanzienlijk vakerworden ingegrepen danvoorgaande seizoenen.
Uit demeitellingbleek dathet areaalkleinfruitweerverderwas teruggelopen.Na 1975was ook 1976voor dekleinfruittelerseenmoeilijk jaar.
Behalve inde glasaardbeienteelt vielen deopbrengsten doorhet langdurige
warmeendrogeweer tegen. Zekerdaarwaarmen geenof onvoldoendewater kon
geven,werd de groeivan gewassen envruchten geremd.Vaakkonmen bovendien
met de pluk de zeer snelverlopende rijping nietvoorblijven. Doorde relatief
geringe aanvoer lagendeprijzen algemeen op een gunstigniveau.
Zowelbij glas- alsvollegrondsaardbeien treedt een duidelijke verschuiving
op inhet sortiment.Voor devollegrondsteelt voltrekt zichdaarbijmin ofmeer
geleidelijk eenomschakelingvan de teeltvoor de industrie naar dievoor de
verse consumptie.Deverlate zomerteeltvan aardbeienmet gekoelde planten
bleek in 1976extrariskant,dedoordragende aardbeien ondervondenminder problemendoor dewarmte.
Ookbijdehoutigekleinfruitgewassenverliep de afzet vlot,bij de rodebes
lijkt erenigeopleving indebelangstelling voor de teelt tebestaan. De frambozenhaddenhetmeeste te lijdenvan de droogte,de aanvoerwas ergklein en
dejonge scheutenblevenveel tekort.Druppelbevloeiing gafvooralbij dit
gewas erg goede resultaten.Door de lagere aanvoerherstelde debrameprijs zich
van de inzinking inde jaren 1973,1974en 1975.Het areaalblijkt echter nog
aanderuimekant.

Ook devruchtboomkwekerij hadvan debijzondereweersomstandigheden te
lijden.Hierbegonhet almet plotseling strengewintervorst boven sneeuw in
Limburg,watmetnamebij oculaties opKwee CenKwee Adams schade leek te
geven.Verderwas dedroogte oorzaakvankleinere eenjarige bomenenvan een
slechte aanslagvan de geplante onderstammen. Erkwamveelwortelknobbel voor.
De afzet verliep opnieuwvlot.Vooralvoor devirusvrije onderstamM.9 isveel
belangstelling,ookvanuit het buitenland. Gelet ophet aantal uitgeplante
onderstammen isernog steeds sprakevan enige uitbreiding vandevruchtboomkwekerij.
Ook in deproeftuinvanhet proefstation ontstond op enkele percelen veel
schade door droogte.Zowel aandeuitgroeivan devruchten als doormeting van
deonderdruk indebladerenkondeinvloed van factoren als plantdichtheid,
aanwezigheid van drainsleuven envruchtdracht wordenbepaald.Verdermaakten de
weersomstandigheden het onderzoekmet druppelbevloeiing erg actueel.Na de
nachtvorstenvan eind aprilwerd snel in samenwerking met devoorlichtingsdienst een landelijke proefmet gibberellinenbij Cox'sOrange Pippin opgezet
om te zien ofdaarmee de zettingnogwas teverbeteren. Het landelijk onderzoek
naar devoorspelbaarheid van stipbijappelwerd voortgezet.Verderwerd door
middelvan een enquête nagegaanwat de resultatenvan door fruittelers op peren
toegepaste bespuitingenmet GA3 zijngeweest.
Voor de resultatenvanhet onderzoek bestondveel belangstelling, zoals
bleekbij inleidingenvanmedewerkers enbijbezoekvan fruittelers aanhet
proefstation.Veel informatiewerd doorgegeven aandevoorlichtingsdienst enin
vakbladenwerd regelmatig gepubliceerd doormedewerkers vanhet proefstation en
vanhet consulentschap inalgemene dienst. Inmeiverscheennaveelvoorbereidingenmet name ookvanproefstationsmedewerkershethandboek Grondslagen van
deFruitteelt.Verderwerdennogboekjes uitgegeven over de teeltvanhoutige
kleinfruitgewassen en over de invloed vande plantdichtheid opde financiële
resultatenvan appelpercelen.
Tot slot zijvermeld dat in 1976bijdragen betreffende de fruitteelt en
fruitteeltkundig onderzoekwerden geleverd voor demeerjarenvisie landbouwkundig onderzoek 1976-198]endat ophet proefstation met de voorbereidingen
voorhet programma'75 jaar PFW"werd begonnen.Wehopenmet dit jubileumnog
eens teonderstrepenwelke plaats "Wilhelminadorp" inneemt inde bedrijfstak
fruitteelt.

Ir. R.K. Elema, directeur

BESTUUR (per 31 december 1976)

BestuurvandeStichting Proefstation voordeFruitteelt
dagelijks

bestuur:

afgevaardigde van:

Ir. J.Minderhoud,
Wilhelminadorp, voorzitter

KoninklijkeMaatschap tussen eigenaren van
gronden indeWilhelminapolder endeOostBevelandpolder

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

Centraal Bureauvan deTuinbouwveilingen in
Nederland

J. Kakebeeke,
Wolphaartsdijk, secretaris

Provinciale Organisatie van de Tuinbouwveilingen
in Zeeland

L.J.Nijsten,
Sittard,Penningmeester

Nederlandse Fruittelers Organisatie

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

Kring IJsselmeerpoldersNederlandse Fruittelers
Organisatie

overige leden:
J. Burger,
Goes

Nederlandse Bondvan Boomkwekers

N.J.J. Costongs,
Berg &Terblijt

Centraal Bureauvan de Tuinbouwveilingen in
Nederland

Z.Houter,
Wognum

Landbouwschap

W. deJager,
Kapelle

Kring ZeelandNederlandse Fruittelers Organisatie

C R . T . Leenders,
Doornenburg

Landbouwschap

B. Leijs,
Kruiningen

Provinciale Organisatievande Tuinbouwveilingen
in Zeeland

J.A.M.Musters,
Dinteloord

Nederlandse Fruittelers Organisatie

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

Vereniging derNederlandse Groenten-enFruitverwerkende Industrie

adviseur:
Ir. H. Sijtstra,
Goes

Consulent voor de Tuinbouwvoor Zeeland en
West-Noord-Brabant

PERSONEEL (per31december1976)

Proefstation voordeFruitteelt
Direetevœ: I r . R.K. Elema
Adjunct-directeur:
Dr.I r . S.J. Wertheim
afdeling teeltonderzoek groot fruit
Hoofd: Dr.Ir.S.J.Wertheim
Medewerkers: J.L.Baarends
Ing. P.D.Goddrie
J.M.deGroene
M.L. Joosse
F.Nijsse
Dr.Ir.H.J.vanOosten
afdeling teeltonderzoek kleinfruit
Hoofd: Ir.J.Dijkstra
Medewerker :A.A.vanOosten
afdeling bodemkunde
Hoofd: Dr.Ir.P.Delver
Medewerkers: Ing.P.J.Bolding
G.Kenson
J.Oele
J.deSchipper
Mej.M.C.M.Smits
afdeling entomologie
Hoofd: Drs.D.J.deJong (gestationeerddoorhetInstituutvoorPlantenziektenkundigOnderzoekteWageningen)
Medewerkers: H.Beeke
W.Remijnse
afdeling fytopathologie
Hoofd: Drs.H.A.Th,vanderScheer
Medewerkers: J.P.A.vanDieren (tevenswiskundigmedewerker)
H.J.Wondergem (gestationeerddoordeNationaleRaadvoorLandbouwkundigOnderzoekT.N.O.te's-Gravenhage)
afdeling fysiologie
Hoofd: Dr.J.Tromp
Medewerkers: I.A.Goedbloed
Mej.J.C.Ovaa
C.A.R.Römer
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afdeling economie
J. Goedegebure (gestationeerd doorhet Landbouw-Economisch Instituut te
1
s-Gravenhage)

afdeling algemene zaken
Hoofd: Mej. J. Hamelink
Medewerksters:
Mevr.J.C. Louws-Versluis
Mej. A.vanderMaas
Mej. P.H. Ruissen (huishoudelijke dienst)
Mej. T.L. Schuit
Mej. P.C. de Smidt (huishoudelijke dienst)

redacteur/bibliothecaris/stafmedewerker
Ing. Tj. van derKooi

technische dienst
J. vanDalen

proeftuin
Chef: J.J.Lemmens

Medewerkers:
groot fruit P. Proost
A.A. Janse
M.C. vanMaris
A.J.P.van deWaart
A. deWitte
kleinfruit L. Nijsse
K. de Koeijer

Consulentschapinalgemene dienst voordefruitteelt
Ir. R.K. Elema, consulent inalgemene dienst
Ir. J. Dijkstra,coördinator praktijkonderzoek
Ir. T.H. Edens,bedrijfstakeconoom
J. Blommers,algemeen specialist klein fruit
Ing. J.H. Bootsma,middelbaar technisch onderzoeker,gestationeerd op deproeftuin teKraggenburg
Ing. A.Pouwer,bodemkundige,gestationeerd bijhet Consulentschap voor Bodemaangelegenheden teWageningen
A. Scholtens,middelbaar technisch onderzoeker, gestationeerd opde proeftuin
te Geldermalsen
L.Uitterlinden, algemeen specialist groot fruit
D.L. Verwijs,middelbaar technisch onderzoeker,gestationeerd opde proeftuin
te Zaltbommel
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ALGEMEEN

Bestuur
Inhetverslagjaar traddeheerIr.Joh.Bos,afgevaardigdevandeNFO,af
alsbestuurslid.InzijnplaatswerddeheerJ.A.M.Musters benoemd.
Hetbestuurvergaderdeop24meien2december.Hetdagelijksbestuur kwam
bijeenop5maart.

Personeel
Ookin1976tradenenkelemutatiesopindearbeidsbezetting.Vandeafdeling groot fruitwerd deze iets ruimer.Zowerd deheerJ.M.deGroene,voorheenwerkzaambijhetkleinfruitonderzoek teKapelle,assistentbijhetvirologisch onderzoek.BijdeafdelingbodemkundewasmevrouwL.Wijngaarden-Bode
vanaf5januaritot1oktober laboranteineenbestaandevacatureenop18mei
werddeheerG.Kenson aangesteld indeplaatsvanmevrouw C A . deBliek-van
Kleefdiehetproefstationper31maartverlietwegenshetaanvaardenvaneen
anderewerkkring.Tenslotte tradbijdezeafdelingper15november indienst
als laborantemejuffrouwM.C.M. SmitsindeplaatsvanmevrouwL.WijngaardenBode.
Ookdebestaande vacaturebijdeafdeling fysiologiewerd vervuld,deheer
I.A. Goedbloed tradhieropImaart indienstalslaborant.
Op29oktoberwerd tijdenseenspecialebijeenkomst inhetWilhelminahuis
afscheid genomenvandeheerA.M.Verhulstdiegedurende ruim 17jaaropde
kleinfruitproeftuin, toennogteKapelle,werkte.DeheerVerhulstmoestom
gezondheidsredenen ontslagnemenenwerd opgevolgd doordeheerK.deKoeijer.
Met ingangvan4oktober traddeheerA.J.P.vandeWaart indienstalsproeftuinmedewerker.
Bijdeafdeling algemene zakenwerdper2februarimejuffrouwT.L. Schuit
aangesteld indeplaatsvanmevrouw C.C.Geelhoed-Meulenbergdieper31januari
hetproefstationverliet.Per1septemberwerd mejuffrouwA.vanderMaasaangesteld alstypisteindeplaatsvanmevrouwK.A. Vaes-Korshuize dieper31
augustus vertrokomeenanderewerkkring teaanvaarden.
Per 13septemberwerdbijdehuishoudelijkedienst aangesteld mejuffrouw
P.H. Ruissen,dieindeplaatskwamvanmevrouwJ.G.deSchipper-vanDalen.

Lezingen
J. Blommers
- Deteeltvanklein fruit-11februari teHalle inBelgië,Nat.Pomologische
Vereniging Afd.Prov.Antwerpen.
Dr.Ir.

P. Delver

- Moeterwerkelijk zoweinig gemestworden indefruitteelt- 13februarite
St. Truiden,Ver.Oud-leerlingenHogere Schoolvoor Tuinbouw.
-Droogteverschijnselenbijvruchtbomen-22decemberteGrubbenvorst,NFO
KringLimburg.
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J.P.A.

van Dieren

- Praktijkvoorbeeldenvanproefopzettenindefruitteelt-25augustuste
Wilhelminadorp,Cursus Proefveldtechniek.

Ir. J.

Dijkstra

- DeteeltvanaardbeieninEuropa- 14januariteGrubbenvorst,gezamenlijke
aardbeistudieclubs.
-Hetkleinfruitonderzoek ophetProefstationvoordeFruitteelt-23februari
teHouten,StichtseKleinfruitstudieclub.
-Knelpuntenindekleinfruitteelt- I1maartteKapelle,kleinfruitmiddag.
- Proefveldtechniek indefruitteelt-25augustusteWilhelminadorp,Cursus
Proefveldtechniek.
Ir. T.H. Edens
- Enkele appelrassenbedrijfseconomischbekeken-5maartteBuitenpost,NFO
KringNoord.
Ir. R.K. Elema
-DeontwikkelingvandefruitteeltinWest-Europa-29januariteBoekei voor
NFOKring Brabant;3februariteZevenaarenTwellovoorNFOKringIJsselstreek-Lijmers; 17februariteDrontenvoorNFOAfd.Oostelijk FlevolandenNFO
Afd.Noord-Oost-Polder.
J.

Goedegebure

- Economische problemenophetfruitteeltbedrijf-24februariteKapelle,NFO
Kring Zeeland; 1maartteBarendrecht voorNFOKring Zuid-Holland.
-Business-economic aspectsofhigh-density plantings-6septemberteWyein
Engeland,I.S.H.S.-SymposiumonHighDensityPlantings.
- Bedrijfseconomische aspectenvanintensievebeplantingen- 11novemberte
Steenbergen,NFOAfd.West-Brabant.
Drs. D.J. de Jong
- Deproblematiekenhetintroducerenvangeleideengeïntegreerdebestrijding
inboomgaarden-26februariteNameninBelgiëvoordeWaalse fruittelersvereniging "LeFruit Beige".
-Fenologisch-ecologisch onderzoekmetdevruchtbladroller in 1975:dederde
vlucht-1maartteNumansdorp voor fruittelers/proefveldhouders geïntegreerde
bestrijdingenvoorlichters geleidebestrijding.
-Rupsbestrijdingmetgroeiregulatoren- 1maart teNumansdorp,fruittelers/
proefveldhouders envoorlichters.
- Chemische,geleide,geïntegreerdeenbiologischebestrijding indefruitteelt-4maartteHorst (L.),voordetentoonstellinginhetProvinciehuiste
's-Hertogenbosch.
- Influenceoftemperatureonthepopulation growthofthesummer fruit tortrix
moth Adoxophyes orana F.v.R. (Lepidoptera:Tortricidae)intheNetherlands,
with special reference to1975-4meiteGent inBelgië,Internationaal
SymposiumoverFytofarmacieenFytiatrie.
J.J. Lemmens
-NieuwsvandeproeftuinteWilhelminadorp- 15januariteKlaaswaal,NFO
Kring Zuid-Holland;5februariteZwaag,NFOKringNoord-Holland; 13februari
teSchimmert,NFOafdeling Zuid-Limburg.
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Dr.Ir.

H.J. van Oosten

-Debetekenisvanvirusvrijplantmateriaalvoordefruitteelt-6januarite
TwelloenteZevenaar,NFOKring IJsseIstreek-Lijmers;3februari teKloetinge,
NFOAfd. Goes;5februariteUtrecht,NFOKringUtrecht; 18februarite
Wageningen,Plantenziektendagen;23februariteWageningen,Technische contactdag fytosanitaire zakenP.D.
-Dutch experiences withvirus-free apple trees-4meiteGentinBelgië,
Internationaal Symposium overFytofarmacieenFytiatrie.
-Effectofinitial tree qualityonyield-6septemberteWyeinEngeland,
I.S.H.S.-SymposiumonHighDensityPlantings.
-Highworking forcontrolvigourofapple trees-6septemberteWyein
Engeland, I.S.H.S.-SymposiumonHighDensityPlantings.
Drs. H.A.Th,

van der

Scheer

-Vruchtboomkanker-14januari teWageningen, tweedewinterstudiedag vande
NFO.
- Control ofredsteleinstrawberrybyprothiocarb-4meiteGent inBelgië,
Internationaal Symposium overFytofarmacieenFytiatrie.
Dr.Ir. S.J.

Wertheim

- Hoeenwatteplantenindenaaste toekomst?-Zeeuwse fruitteeltdag op9
januariteKapelle,NFOKring Zeeland.
-Hoehoudenwedebeplanting oppeil- 12maart teUtrecht, Jaarvergadering
Nederlandse Fruittelers Organisatie.
-Deresultatenvanhetfruitteeltkundig onderzoek- 16januari teZuidhorn,
NFOKringNoord.
-Fruitteelt,allerlei-20februariteHerten,NFOKringLimburg.

Buitenlandse reizen
Op30januaribezochtDrs.H.A.Th,vanderScheerdestudiedagvanhet
OpzoekingsstationvanGorsemgehoudenteSt.Truiden.
Op4meinamenDrs.D.J.deJong,Dr.Ir.H.J.vanOostenenDrs.H.A.Th,
vanderScheer deelaanhetInternationaal Symposium over Fytofarmacieen
FytiatrieteGentinBelgië (zietevenshoofdstuk lezingen).
Van2tot8augustusnamIr.R.K.ElemadeelaaneenNFO-studiereis langsde
Spaanse fruitteeltgebieden.
AanhetI.S.H.S.-SymposiumonHighDensity Plantingsvan5totenmet10
septemberteWyeinEngeland namenJ.Goedegebure,Dr.Ir.H.J.vanOostenen
Dr.Ir.S.J.Wertheimdeel.
Op 30september bezochtDr.Ir.H.J.vanOostenhetbedrijfvandeheer
R.NicolaiteAlkeninBelgië,waarhijeengrote collectie virusvrijeM.9
klonenbezichtigde.
Van22totenmet23novemberbezocht Dr.Ir.H.J.vanOosteneeninternationalebespreking overklonenselectie indevirusvrijeM.9teParijs,
georganiseerd doorDr.J.Huet,directeurvanhetProefstation teAngersin
Frankrijk.

Diversen
In 1976bezochten 1461personenhetProefstation.TeWilhelminadorp werden
debezoekers indeproeftuin rondgeleid,937personenkwamenuithetbuitenland.Debuitenlandse bezoekers kwamenuit27landen:Amerika 12;Australië3;
België59;Brazilië 1;Canada 7;Chili 1;Denemarken2;West-Duitsland183;
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Oost-Duitsland 2;Engeland 65;Frankrijk 119;Hongarije 6; Ierland 2;Israel 1;
Italië 72;Japan47;Joegoslavië 45;Marokko 2;Oostenrijk 143;Pakistan 2;
Roemenië 1;Rusland 7;Tsjechoslowakije 5;Turkije 6; Zuid-Afrika 2;Zweden 7
en Zwitserland 135.
Op 31 december 1976bedroeghet aantalbegunstigers 445 tegen 458vanhet
jaardaarvoor.
Leerlingen van tuinbouwscholen brachten een deelvanhun praktijktijd door
opverschillende afdelingen vanhet Proefstation; Mej. I.Bonningavan 19
januari tot 19maart,deheer J.N. Eversdijk van 2 tot 20maart,deheerW.J.H.
vanOorschot van 15maart tot 14mei,deheer C.vanBrummelenvan22maart tot
21 mei,deheer J.W. Breulink (leerling van deHogere Schoolvoor Tropische
Landbouw teDeventer)van 3mei tot 4juni,deheerV.K.J. Benckhuysen van 17
mei tot 16julien mej. M.R.Vermeulenvan 17augustus tot 15oktober.
DeheerA.Mol,stagiair vandeLaboratoriumschool teGoes,bracht zijn
praktijktijd door ophet chemisch laboratoriumvan 30augustus tot 23december.
Deheer G.J. Buth,student van de Rijksuniversiteit teUtrecht,werkte van
1april tot 31 december aan een onderwerp voor zijndoctorale studiebiologie.
Op 2april en 18novemberwerden er Infomiddagen gehoudenvoor dePFW-medewerkers; op 2aprilhield deheerM.L. Joosse een lezing overdebestuiving van
enkele fruitgewassen en op 18november verstrekte deheer Ing.P.J. Bolding
informatie over dewerking van dedrukbom (een instrument voorhetmeten van
devochtspanning inbladeren).
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DE PROEFTUIN (GROOT FRUIT)

S.J. Wertheim enJ.J. Lemmens
Dewinter 1975/1976was slechts vankorte duur. Indetweedehelft van
januariwas er sprakevan echtwinterweer waarin danook gedurende eenweek
temperaturen bereikt werdenvan -7 tot -8C.
In februari enmaartwaren deweersomstandigheden vrij normaal.Als gevolg
hiervanbloeiden debomen dan ook op eennormaal tijdstip.Debloei verliep
zeer snel envoor bijna alle rassen gelijktijdig wat kennelijk tot een goede
bestuivingskans leidde,want de zettingwas goed.Deperiodevanbegin bloei
tot eindebloei bedroeg voor demeeste rassen slechtsveertien dagen.
Tijdens debloeiperiode kwam er indenacht van 28op 29april overvrijwel
het gehele landnachtvorst voor,waardoor plaatselijk zware schade ontstond.
Deproeftuinbleef als gevolg van dewindrichting (dewind kwam over de
Ooster-Schelde)zonder schade. Indenachtvan 29op 30april trad erweer
nachtvorst op,waardoor ook teWilhelminadorp enige schade optrad. Deze bleef
echter beperkt tothet bevriezen van enkelebloemen inhet onderste gedeelte
van debomen.
Hetvoorjaar ende zomervan 1976werden gekenmerkt door de geringe hoeveelheid neerslag en dehoge temperaturen.Dehoeveelheid neerslag tot enmet
augustus bedroeg slechts 212,6mm.Als gevolg hiervankwam er opveel percelen
ernstige droogteschade voor,zelfs zoergdat het fruit van enkele percelen
alswaardeloosmoest worden beschouwd. Het gevenvanwatervia gewonebevloeiing enviadruppelbevloeiingbleef danookniet zonder resultaat,maar kon
helaas door gebrek aanwaterniet overal op de tuinplaatsvinden. Ook als
water toegediend werd wanneer reeds droogteverschijnselen zichtbaar waren,
trad ervrij snel eenherstelvan bladstand envruchtgroei op.Eerst inde
maand septemberviel erneerslag van enige betekenis.Ditwas tevensdenatste
maand van dit jaar.Vooral op de late rassen had dezeneerslag (± 100mm)een
bijzonder gunstige uitwerking, speciaal wat devruchtgroei betrof.De totale
hoeveelheid neerslag in 1976bedroeg 498,3mm.Ditwas 261,5mmminder dan in
1975en zelfs 501,6mmminder dan in 1974,welk jaar evenwel als zeernat aangemerkt kanworden.
Beginmaartwerd een aanvang gemaaktmet het planten. Bijherinplant werd
elk plantgat gevuld met potgrond. Per plantgat werd 10literpotgrond gebruikt
vanhetmerk Triomphno. 17.Devolgende proevenwerden inhet voorjaar van
1976geplant:

Teeltproef met spurtypen
Superb (perceel 8d)

van Schone van Boskoop "Schmitz HÜbsoh" en

Laxton's

Hier zalwordennagegaan inhoeverre deze spurtypenbeter zijn dan denormale typen.

Snoeiproef

Tydeman's Early (perceel

8e)

Indeze proefwordt nagegaanwat de invloed isvandrie snoeimethodes op de
groei,produktie envruchtkwaliteit.
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Topenten Tydeman's Early

(peroeel

8f)

Het doelvandeproef isnategaanhoeeenaantalvirusvrije herkomsten
vanditraszich gedraagtwatbetreft groei,produktie envruchtkwaliteit.
Topenten Karmijn de Sonnaville

(peroeel

8h)

Hiermeewordt beoogdnategaanofenkele virusvrije herkomstenvanditras
verbeteringen inhoudenvandethans ingebruik zijndeherkomst.
Plantgatbehandelingsproef

Cox's Orange Pippin

(peroeel

17a)

Indezeproefwordt nagegaaninhoeverreeentwaalftalverschillende plantgatbehandelingenbijditrasvaninvloed zijnopdegroei,produktieen
vruchtkwaliteit.
Schadedrempelproef

- meeldauw (peroeel

17b)

Het doelvandeze proef isnategaan inwelkematemeeldauwaantasting aanwezigkanzijnalvorensersprakeisvaneconomische schade.

n

AFDELING GROOT FRUIT

Project PFW2(IVT258,Groot Fruit 6): Hetgebruikswaardeonderzoek groot fruit
P.D. Goddrie

Appel
Inhetvoorjaar van 1976werden inde eerste toetsing 25nieuwe rassen aan
de rassencollectie toegevoegd.
Ondanks lage temperaturen tijdens debloeiwas er slechtsvan zeer geringe
nachtvorstschade sprake enkonbijde rassen inhet algemeen gesproken worden
van een goede zetting envruchtdracht. Gedurende de zomer liet de groei van
bomen envruchten weinig tewensen over,ondanksuitzonderlijke droogte en
hoge temperaturen. Enkele rassen hadden echter duidelijk van deze weersomstandigheden te lijden,zoalsbijvoorbeeld Karmijnde Sonnaville.
Evenals invorige jarenwas er ook in 1976weer sprakevanbeschadiging van
vruchtendoor vogels (metname door spreeuwen),vooral bij vroegrijpende
rassen.De indrukbestaat dat dit probleem jaarlijks groterwordt.
Discovery bleef het in 1976voor wat betreft zijnproduktie uitstekend doen.
Weer isechter gebleken dat voor hetverkrijgenvan een aanvaardbaremaatsortering dit rasmet vannaturekleinevruchten goed moet worden gedund. Hoewel
deproduktie vanJamba 69wat hoger isendekleurwatmooier kan zijn dandie
vanhetvergelijkbare rasJames Grieve,zijndeproblemenmet voortijdige
vruchtval ende grote gevoeligheid voor (boom)stipvan dien aard,dat dit ras
nog niet alseventuele vervanger van James Grievekanworden beschouwd.
Gloster 69kan eenproduktief rasworden genoemd.Depaarsrode vruchtkleur
endewat langwerpige,meest sterk geribdevruchtenmaken dit rasechterniet
bijzonder aantrekkelijk.
Karmijn de Sonnaville stelde in 1976 inderassenproeven te Wilhelminadorp
teleur.Weliswaar lagde opbrengst op hetzelfde niveau als invoorgaande jaren,
dekwaliteit vande geoogste vruchten echter was bijzonder slecht.Reeds bij
deplukmoest 35%van de oogst als kroet worden aangemerkt,vooral ten gevolge
van scheuren.Vrij zekermoet dit worden toegeschreven aandekennelijk wat
grotere gevoeligheid van Karmijn de Sonnaville voor de weersomstandigheden
zoals die zich in 1976voordeden.De smaakvan dekwalitatief goede vruchten
was, na bewaring, echter uitstekend tenoemen.
Odin gaf in 1976weer eenuitstekende opbrengst,waarbij het probleem van
scheuren en ingezonkenkurkstipachtige plekken zichniet voordeed.
Sterappel,de laatste tijd geregeld aanbevolenvoor fruitteelt inparticuliere tuintjes,voldoet teWilhelminadorp inhet geheel niet.De groeivan de
boom is steilmet enigszins kale takken.Van enige opbrengst isnauwelijks
sprake, terwijl devruchten nade pluk snel rimpelen enmeligworden.Dit ras
moet daarom alsongeschikt worden beschouwd, zekervoor aanplant indeparticuliere sfeer.Het isechtermogelijk dat er betereherkomsten vandit ras
bestaan.Dit zalwordennagegaan.
Elstar was,evenals in 1975,ook ditjaarweer fraai gekleurd.Denog jonge
bomen geven een goede opbrengst van zeer goed smakendevruchten die tot
ongeveer februari indekoelcel bewaarbaar zijn.Het iseenrasdatdeaandacht zeerwaard is.
Door later teplukkendan invoorgaande jarenwerd bij Jonagold eenveel
betere vruchtkleur bereikt.Hoewel vruchten binnen uitde boomweliswaar geheel
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geel bleven,warendevruchten dievoldoende belicht werden overwegend fraai
rood gekleurd. Gebleken isdat deze rodekleur paskortvoor de pluk goed
doorzet.Hetblijft echter devraag ofde relatief laat geplukte rode vruchten
even goedhoudbaar zijn alsvroeger gepluktemeer gelevruchten.
De proefmet enkelemutanten vanWinston gaf in 1976teleurstellende resultatente zienvoor degrootvruchtige mutant Winstar. Zowel deproduktie per
boom alsdevruchtgrootte bleef ver achter bij dievande gewoneWinston.De
mogelijkheid isnietuitgesloten dat ook indeze proef hetweer eennadelige
invloed heeft gehad.Uiterlijk konden aan geen der typen echter schadebeelden
worden waargenomen.
Ineen smaakproef met acht rassenwerd nagegaan of dekleur endenaam (de
reputatie)van eenrasvan invloed zijn op de smaakwaarderingvan dat ras.Uit
dezeproef bleek dat eenmooiuiterlijk de smaakvan eenvrucht beter doet
lijken dan die inwerkelijkheid is,zoals bijvoorbeeld bij Elstar en Jonagold.
Maar ook de smaakvan lelijkerassenwerd hoger gewaardeerd, tenminste alsdat
lelijke ras als gunstig bekend stond, zoalsbijvoorbeeld bij Schonevan Boskoop
en Karmijn de Sonnaville.Hier speelde dereputatie enniet hetuiterlijk een
rol.Lelijke onbekende rassen,bijvoorbeeld Egremont Russet,kregen echter een
lager smaakcijfer dan zij eigenlijk verdienden.
Gedurende deplukwerdenvan eenaantal nieuwe rassenweer kleinehoeveelheden aanhet Sprenger Instituut geleverd, teneinde teworden beoordeeld op
eventuele geschiktheid voorverwerking totmoes. Tevens zal dit instituut een
aantal zoete appelrassenuit derassenproeven ophun gebruikswaarde beoordelen.
Aanhet eind van 1976werden 63appelrassen gerooid;het grootste aantal
hiervan stond ophet oudste rassenperceel dat gerooidmoest wordenvoor de
aanlegvan andere proeven.Een aantalvande indit perceel gerooide rassen zal
op andererassenpercelen opnieuwworden geplant.Van de 63gerooide rassen
werden er echter 30gerooid vanwege diverse gebreken.

Peer
Inhet voorjaar van 1976werden inde eerste toetsing zesnieuwe rassen aan
de collectie toegevoegd.Vijf daarvan zijn afkomstig uit hetveredelingsprogrammavanhet I.V.T.teWageningen.
Ondanks enigenachtvorstschade kon in 1976voor het eerst gesproken worden
van goedeopbrengsten van depererassen,waarvan deoudste inhet voorjaar van
1972werden geplant.
Een opvallend raswas Condo,eenuit Nederland afkomstige kruising van
Conference enDoyenné du Comice,geplant inhet voorjaar van 1972op Kwee A.
Dit rasheeft in 1976 een opbrengst gegevenvan 10,1 kg/boom,waardoor het
totaalvan dit ras tot enmet 1976 13,2kg/boom bedraagt.Dit is 1,3 kgmeer
danvan even oude Conference en 5,9 kgmeer danvan even oudeDoyenné du
Comice.De smaakvanCondo,geplukt op 20 september en indekoelcel bewaard
tot 16november,was uitstekend.
Eenuiterlijk zeer fraaiepeer isPrésident Héronmet eenegaalbruingebronsdevruchtschil.Ook de smaakvan dit ras isgoed.
De stoofperen Gieser Wildeman, Saint Rémy enWinterrietpeer, alle opKwee A
met tussenstam,bleken zeer gevoelig voor deweersomstandigheden van 1976.
Velebomenvan dezerassenvertoondenbladverkleuring enbladval,terwijl de
vruchtennauwelijks uitgroeiden.
Het rasLucas Bronzée,eenbronskleurige mutant van BeurréAlexandreLucas,
werd eind 1976gerooid vanwege hetvolledig achterwege blijvenvanvruchtdracht.
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Pruim
In 1976werden geennieuwe rassen geplant ofgerooid. Inhetalgemeenwas
devruchtzetting bijdemeeste rassen zeer goed enerwerdendanookflinke
opbrengsten verkregen.Vooral SanctusHubertus enOpal zijn rassendiehoge
opbrengsten kunnen geven.

Landelijke

rassenproeven

Doordat bijhetafsluitenvanditverslag nogslechtsweinig gegevens uitde
proeftuinen beschikbaarwaren,kanhier geen indrukvandelandelijke rassenproeven in1976wordenweergegeven.

ProjectPFW 43:Virus-enklonenonderzoek bijgroot fruit
H.J.vanOosten
Deproef,waarin eenaantal goede praktijkklonenvanCox's Orange Pippin
onderlingworden vergeleken,heeft ernstig telijden gehadvandedroogte.Bij
de plukwerdendewaarnemingen beperkt tothettellendervruchten,zodat toch
nog eenindrukvandezetting werd verkregen.Ertradenwelenigeverschuivingen opinvergelijking met 1975,maardehoofdrangschikking vangoedeen
slechteklonenwerd niet gewijzigd. Indewinter 1976/1977 zalheteerste
virusvrije plantmateriaal vandezepraktijkklonenworden geplantte
Wilhelminadorp enNumansdorp.
Devirusvrije klonenvanCox's Orange Pippin uitdiverse landenproduceerdenvoordetweedemaal.Deverschillen tussendenormaal gekleurde Cox's
klonen waren gering.DeNederlandse kloonT.12werd alszeer goed beoordeeld.
Het iseen 'normale' Cox'smeteenmooie,egaal oranje blos enweinig streping.
Deze kloon isnuvoordepraktijkvrijgegeven. Ookbijderood gekleurde Cox's
klonenwarendeverschillen niet groot.DeZwitserse kloon 'Kummer' toonde weer
devele heel kleine sectoriaal chimaeren.DekloonT.21 ('Korallo')hadmeestal
mooi egaal rodevruchten,maarookditjaar bleek weerdatdekantvande
vrucht,dievandezonwasafgekeerd, streperig kanzijn.
Indevergelijkingvanenkele Nederlandse enEngelse praktijkherkomstenvan
Cox's Orange Pippinbleek weer datverscheidene Engelse selectiesmeer gekleurde (maar somsergstreperige)vruchtenhadden dandeNederlandse selecties.
EénEngelse kloonhadvoordetweedekeer opvallend veelmeer stip inde
vruchtendanalle andereklonen.
Indiverse landelijkeproevenwasditjaardevruchtverruwingbijGolden
Deliciousvanweinig betekenis enzoookhetverschil tussen kloonAenB.Te
Wilhelminadorpwaserwelvruchtverruwing enweer bleekdatdevruchtenvan
kloon Bgladder zijndanvankloonA.Totnutoezijndeverschillen tussen
dezeklonenopM.9groterdanopM.26 (tabel1).
Tabel 1. Hetpercentage gladdevruchtenvanGoldenDelicious kloonAenBop
M.9 enM.26teWilhelminadorp. Plantjaar1974.
Onderstam

Kloon

1975

1976

M.9

A
B

24
66

10
30

B

48
73

18
30

M.26

20

A

Ondanks het feit dat de bomen vankloon B iets sterker groeien dan van
kloonA isdepraktijk nu geheel overgegaan opkloonB.
De eerste groteproef met klonenvan Schonevan Boskoop (inclusief de Rode
Boskoop)ophet Proefstationwerd in 1975ernstig doorkanker en in 1976
ernstig door dedroogte getroffen.Erkonden slechts enkele waarnemingen
worden uitgevoerd. Opvallend wasdat éénkloon (T.417)albegin juni last had
van dedroogte enmiddenscheutsbladval toonde.Ditkwam bij allebomen van deze
kloon inalleherhalingenvoor.
Tussen deklonen vanRode Boskoop werden enige kleurverschillen waargenomen.
Hetmeest opvallend wasdehelderrode kleur van allenummers vande oorspronkelijke selectie 'Verheul'.Inalle andere gevallenwasdekleur veel donkerderrood.De Rode Boskoop die tegenwoordig wordt uitgegeven, iseen nieuwe
selectiemet eendonkerrode vruchtkleur. Bijde Rode Boskoop 'Schmitz-Hübsch'
werden devruchtenvan eenkloon als enigszins streperigbeoordeeld.Van de
voorgenomen uitgifte van dezekloon aandepraktijkwerd voorlopig afgezien.
Bij enkeleminder belangrijke rassen werden enkele interessante waarnemingen gedaan.Bijhet rasDiscovery werd eenkloon gevondenmet veelmeer
streping indevruchtkleur. BijTydeman'sEarly bleek eenkloon eenveel
betere bekledingvande takken tebezitten dan andere (virusvrije)klonen. Bij
peerwerd nu definitief vastgesteld dat twee nummers (T.58,T.59)vanDoyenné
du Gomice bronskleurige vruchtenbezitten.Dezenummers blijken tevensminder
produktief dandenormale Doyenné du Comice.
De landelijke proevenmet virusziek envirusvrij plantmateriaal hebben geen
verrassingen opgeleverd. Het blijft echter bijna onmogelijk een goed teeltadvies op te stellen voor fruittelers,dievirusvrij plantmateriaalvan sterk
groeiende rassen op groeikrachtigeverse grond willen planten.De resultaten
vande twee proeftuinen waar opverse grond werd geplant,staan in schrille
tegenstelling tot elkaar (tabel 2 ) .Voorde goede orde zijvermeld dat op deze
tweeproeftuinen uitgegaanwerd vanvolkomen gelijkwaardig plantmateriaal.
Tabel 2. De produktie inkg/boomvan virusvrije enviruszieke Cox's Orange
Pippin enRode Boskoop opM.9van 1974 tot enmet 1976op twee
proeftuinen.
Kraggenburg
Cox's OrangePippin v.v.
v.z.
Rode Boskoop

v.v.
v.z.

8

Numansdorp
49

11
5

43
29

7

28

De oorzakenvoor dezeverschillen zijn zowel doorklimatologische omstandigheden alsdoor teeltfactoren indeeerste jaren nahet planten veroorzaakt.
Bijperen werd nogmaals indiverse proeven vastgesteld dat virusvrije bomen
veel sterker groeien,maar ookmeer produceren danviruszieke bomen.
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Project PFW 44:Onderstammen-entussenstammenonderzoek bij pit-ensteenvruchten
H.J. van Oosten

Appel
Deproef met deonderstammenM.9 (virusvrij envirusgetoetst)enM.27 (virusvrij)met de rassen Cox's Orange Pippin,Rode Boskoop enWinston heeft nu drie
groeijaren achter de rug.Deproef staat op oude appelgrond. De bomen zijn
slechts zwak gegroeid. Zelfsbij debomen opvirusvrijeM.9 begint zichpas nu
de toegestane standruimte op tevullen.Debomen opM.27 tonen praktisch
helemaal geen groei (tabel3 ) .
Tabel 3. De groei inmeter/boom enproduktie inkg/boomvan Cox's Orange
Pippin op drie onderstammen teWilhelminadorp.Plantjaar 1974.
Scheutgroei
1976
M.9 v.v.
M.9 v.g.
M.27 v.v.

13,83
8,52
3,48

Kg/boom
1975+ 1976
7,1
4,5
4,2

Kg/cm
stamomtrek
0,8
0,6
0,6

f

Zoalshet zichnu laat aanzien zalM.27 opherinplant inhet hier gebruikte
plantsysteem van 3.50 x 1.50m (zeer gangbaar voordeze sterk groeiende rassen)
niet voldoen:het duurt teveel jaren alvorens de standruimte is volgegroeid.
Nieuwe proeven zijn erop gerichtM.27 tebestuderen opverse,zeergroeikrachtige grond.Tevens zullenplantafstandenproevenworden geplant. Inlaatste
instantie zalM.27 involveldssystemen worden opgenomen.
In een andere proef teWilhelminadorp zijnnaast M.9 enM.27 ookde onder-j
stammen 3426,B.9 enM.13chimaere opgenomen.Derassen indeze proef zijn I
Cox'sOrange Pippin en Rode Boskoop.De groei ishet zwakst op 3426,het
|
sterkst opM.13 chimaere.Op B.9 (Budagovski 9)isde groeiwat sterker dan op
M.9. OpM.27 blijft de groeiachter bij die opM.9.

Peer
Conference enDoyennédu Comicebleken opKwee C (virusvrij)minstens zo
sterk te groeien als opKweeA (virusvrij). Op Kwee Cisdebloei rijker en
wordt er eerder een produktie verkregen. Ineenproefmet verschillende hoogtenvanveredeling bijDoyenné du Comice gaven debomen met dehoogst geoculeerde onderstam dehoogste produktie. Bij Conference bleek ditniet het geval
tezijn.
De strengevorst van januari 1976 (15-20 Condernul)heeft op deproeftuinen geen schadeveroorzaakt (ookniet bij Kwee C ) . Erwordt op deproeftuinenniet meer aangeaard om zodevorstgevoeligheid indeonderstamproeven
tekunnen toetsen.Alleen indeproeftuin Horstwas de Kweewel aangeaard. Bij
enkele boomkwekerswerd wel schade geconstateerd bij alle kweetypen (KweeA,C
en selectie Adams), dochhetminst bij KweeA. Hetbetrof indeze gevallen de
dunne twijgen van pas geoculeerde onderstammen.Deverbruining vanhet hout
konwordenwaargenomen tot inde geoculeerde stam entot onder deoculatie,
precies tot opde sneeuwlaag. De gevolgen vandeverbruining bleken achteraf
ergmee tevallen.Voor zoverbekend is slechts bij éénboomkweker de schade
zeer groot geweest.
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Pruim
IndeproefmetVictoria op Prunus pumila,
P. spinosa enBromptonbleefhetij
bekende beeld gehandhaafd, teweten een zwakke groeivande bomen op P.
pumila\\
eneen sterke groei op Brompton.De groei op P. spinosa isvan boom tot boom V
wisselend.Totnutoe isdehoogste produktie verkregen vandebomen op
]
P. spinosa ende laagstevandie op Brompton.
/

ProjectPFW 54.Teeltonderzoekindevruchtboomkwekerij
H.J. van Oosten
Indit nieuweproject is een aantal onderzoeksactiviteiten opgenomen.Het
betreft:
1.teeltonderzoek ter bevordering vande kwaliteit vande vruchtboom;
2. selectie inonderstamtypen;
3.vermeerderingstechnieken voor onderstammen;
4. vermeerdering van experimentele onderstammen.
Hetproject omvatveel dochniet alhet onderzoek,dat ophet proefstation
voor deboomkwekerij wordt uitgevoerd. Aan specifieke problemen zoalsbijvoorbeeld wortelknobbel ende inductie vantevroege scheuten aan éénjarige
vruchtbomen met behulp van groeiregulatoren wordt aandacht besteed door respectievelijk Drs.H.A.Th,van der Scheer enDr.Ir. S.J. Wertheim.

Kwaliteit van de vruchtboom
Uit Engels onderzoekkanworden afgeleid dat vroeg afknippenvande onderstambovende oculatie,dekwaliteit vandeboom (lengte,aantal veren)
bevordert.Openkele boomkwekerijenwerd een proef opgezet omdit tebestuderen.De resultaten waren wisselvallig. Wel bleek algemeendat vroeg knippen
leidt tot eerder uitlopen van de oculaties,maar op slechts éénkwekerij was
nähet groeiseizoennog eenverschil te zientengunstevanvroegknippen (iets
langere endikkerebomen en ietsmeer veren). Op anderekwekerijenwashet
soms juist omgekeerd. Erwerden geen aanwijzingenverkregenwaaruit bleek dat
vroegknippen leidt tot meer dode oculaties.Het zogenaamde bloeden en blijven
zittenvan oculaties bleek eveneens niet beïnvloed te zijndoor het tijdstip
vanknippen.
Op een kwekerijwerdenvirusvrijeM.9-onderstammen vanverschillende dikte
(5, 7,9en 11mm)geplant omte onderzoekenwat het effect isvan demaatsortering opdekwaliteit vandeboom endehomogeniteit vanhet gewas.Indit
verband werden ookbewortelde en onbewortelde onderstammen van één diktemaat
uitgeplant. Inhet drogejaar 1976kwamveel uitval voor bijde onderstammen
van 5mm enbij deonbewortelde onderstammen (tabel 4 ) .Dedroogte en dehitte
zullen hierbij eenbelangrijke rol gespeeld hebben.
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Tabel 4. De invloed van demaatsortering ende bewortelingvan te planten
M.9-onderstammen ophet aantal levende onderstammen inhetgroeiseizoen 1976.
Beworteling

Maatsortering

Aantalp lanten
uitgezet

Aantal levende
planten

+
+
+
+

5
7
9
11

50
50
50
50

19
49
49
50

50
50

47
33

Selectie in onderstamtypen
Diverse boomkwekers enonderzoekers stelden inhetverleden vast dat binnen
één onderstamtype enigevariabiliteit voorkomt tenaanzien van groei,beworteling en gespoordheid van onderstammen.Met het algemeen beschikbaar komen van
virusvrijeM.9 isvrijplotseling grotebelangstelling voor deze variabiliteit
ontstaan.Momenteel worden talvan klonenuit deM.9verzameld. De bedoeling is
na te gaan of erwerkelijk belangrijke verschillen voorkomen en zo jaof ze
niet alleenvoor deboomkweker maarwellicht ookvoor de fruitteler van belang
zijn.
Indekwee 'selectieAdams'is er sprake geweest vandrie typen,althans op
Nederlandse kwekerijen.Dezeverschillen zijn innauwe samenwerking met de
NAK-B bestudeerd. Gebleken isdat er slechts twee typenvoorkomen:het hangenhetvaastype. Hethangtype isop grond vandehabitusvergelijkbaar of identiekmet het hoofdtype,dat door de Belgische kweker Adamswordt uitgeselecteerd. Het vaastype lijktwat habitus betreft sterk op Kwee C.Hoewel er thans
van uitgegaanwordt dathet hangtypemoet wordenbeschouwd alshet originele
'Adamstype',zullen inproevenmet virusvrij plantmateriaal tochbeide typen
worden opgenomen.

Vermeerdering van experimentele onderstammen
Bijhet afnemen van deplanten vandeM.27 vande moerenblijkt vaak een
hoog percentage van deplanten onbeworteld te zijn.Dezeplantenblijkenna
het uitplanten ook slecht aan te slaan.Reeds eerder bleek dat een groeistofbehandeling een gunstig effect heeft (Jaarverslag 1975bladzijde 25), maar in
1976werd geen effect van eendergelijke behandeling verkregen. Verondersteld
wordt dat de extreem droge zomer hier een rol inheeft gespeeld. Dit jaar was
debeworteling van alle experimentele appel-enpereonderstammen goed. Alleen
bij depotentiële pereonderstam Pyronia veitchii
waren devele afleggers geheel
onbeworteld. Bijdepruime-enkerseonderstammen wasde situatie eveneens ontmoedigend. Alleen deafleggersvan Prunus pumila enP. besseyi waren goed
beworteld. De afleggers vandenieuwe Engelse onderstam Pixiewaren geheel
onbeworteld. Denieuwe Engelsekerseonderstam 'Colt'toonde eenredelijk goede
beworteling. AlleP. frutioosa
selecties waren praktisch geheel onbeworteld.
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Project PFW 45:Hetteeltkundig onderzoek groot fruit
S.J. Wertheim enJ.J. Lemmens

Snoei
Snoeiitiechanisatie
In 1976werd op tweepraktijkpercelen voor het derde achtereenvolgende jaar
dewaarde vandeetagesnoeimachineonderzocht bij GoldenDelicious opM.9. Eén
proefwerd uitgevoerd opvolwassen vrije spillen,de andere op slanke spillen.
De drie behandelingenwaren:
1.handsnoei;
2. volledige machinale snoei (nahet eerste proefjaarmet uitzondering vande
boomtop);
3.machinale snoei alsbij 2,maar gevolgd door aanvullende handsnoei (zie
Jaarverslag 1974bladzijde24).
Bijdemachinale snoeiwerden vijf (1974)ofvier (1975, 1976)maaibalken
door debomen gehaald. Dit verschil ontstond doordat in 1974wel eenmaaibalk
door deboomtoppen werd gehaald en laterniet meer,omdat dit teveel groei in
dekopvan deboom tot gevolg had.
Doordemachinale snoei werdenmeer takken en twijgendoorgeknipt dan door
dehandsnoei. Indevrije spillen werden inhet totaal indedriewinters 267
snoeiwonden per boom geteld namachinale snoei en 188nahandsnoei.Bijde
slanke spillenwaren deze getallen 118respectievelijk 61 enwashet verschil
relatief dushet grootst.Dit grotere aantalknippenhadmeer groei tot gevolg.
Bijbeideboomvormen brachten demachinaal gesnoeide bomenmeer kilo's op
dandehandgesnoeide bomen.Werden alleen dekilo'svan vruchten groter dan
70mmdoorsnede gerekend,dan gold het omgekeerde. Het jaar 1976was hiervoor
verantwoordelijk (tabel 5 ) .Devrij ongerichte wijzevan snoeienmet een
machine werkte op lange termijn nadelig in opde vruchtgrootte.Voor eendeel
isdit zeker ontstaan,doordat vanmachinaal gesnoeide bomen eengroter aandeel
van devruchten afkomstig wasvan éénjarig lang hout,waaraan nu eenmaal
kleinere vruchten groeien.
Een ander punt inhet nadeel van demachinale snoei isdat het dunnen ende
pluknogalwerden bemoeilijkt door devele tak-en twijgstompen die de handen
kunnen verwonden endevruchtenmoeilijker bereikbaar maken.Ditbezwaar kan
door aanvullende handsnoeiworden opgeheven.
Devele takstompen inde boom zoudenwel eens totmeer besmettingsbronnen
voor deGloeosporiumschimmelkunnen leiden. Eenbewaarproef met vruchten van
devrije spillen in 1975wees echter uit dat ernietmeer Gloeosporiumrot in
devruchtenvanmachinaal gesnoeide bomen voorkwam. Ditwas evenminhet geval
met ander rot.
De eindindruk isdathet jaar op jaar uitsluitend machinaal snoeien géén
toekomst heeft.De vruchtkwaliteitwordt tenadelig beïnvloed ende bomen
worden ontoegankelijkervoor allerlei teelthandelingen,zoalsdunnen en
plukken.Met aanvullende handsnoei kunnendeze bezwaren omzeild worden,maar
dan isookhetvoordeel van demachinale snoei - tijdsbesparing - grotendeels
verdwenen. Heeft men één jaar geen tijd voor handsnoei dan zal eenmachinale
snoeiwel een oplossing kunnen bieden,althans bij GoldenDelicious. Inde
volgendewinter kunnen debomen danweer ,hersteld'wordendoor uitsluitend met
dehand te snoeien.
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Tabel5. ResultatenvansnoeiproevenopGoldenDeliciouswaarbijmachinale
snoeizonder (M)ofmetaanvullendehandsnoei (M+H)werdvergeleken
methandsnoei(H).
Kg/boom
M+H

Jaar

Kg/boomvan
vruchten j-70mm

Gemiddeld
vruchtgewicht(g)

H

H

M

M+H

M

M+H

Vrijespil3,5x2m;Wolphaartsdijk
974
22,4 33,9 27,1
975
36,5 44,3 37,4
976
43,3 53,3 44,8

15,6 17,9 17,1
25.3 25,6 26,4
26,5 18,3 26,5

155 137 154
142 136 141
138 118 137

Totaal 102,2131,5109,3

67.4 61,8 70,0

145 130 144

Slankespil3x 1m;Oostdijk
1974
11,2 12,5 12,2
1975
14,0 14,3 13,3
1976
13,7 13,3 14,0

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

158 152 158
150 146 150
120 103 120

23,4 22,7 21,5

143 134 143

Totaal

38,9 40,1 39,5

Snoei slanke spil
IneenproefmetslankerondespillenvanGoldenDeliciousopM.9te
Rillandgeplantop3,25x1,25mwordtnagegaan,watdewaardeisvaneen
duidelijkgesteleneengedetailleerdevruchthoutsnoeiopdeproduktie.Daartoewordentweeverschillendesnoeiwijzenuitgevoerd:
1.hetregelmatigwegnemenvangeheletakken,dietezwaarzijnoflijkente
wordenvoordebetreffendeplantafstand,vooralonderindeboom;
2. hetzoveelmogelijkhandhavenvantakkenonderindeboomendezewaarnodig
inkorten.
Bijmethode2wordtbovendienopdedraagtakkenmeervruchthoutsnoeitoegepastdanbijmethode1.Debehandelingenliggeninviervoud,bij10bomen
perveldje.Deproefbegonindewinter 1971/1972toendebomenhetderde
groeijaarachterderughadden.
In1976wareneraanzienlijkeverschillenontstaaninboomtype (afbeelding]),
De behandelingen haddenookduidelijkinvloedopdeproduktie.Methode2
kwamwatditbetrefthetgunstigstnaarvorenzondernadelenvoordemaatsortering.Deintabel6weergegevenopbrengstenperboomkomenneeropeen
totaleproduktieper0,9haover5jaarvan255,1ton(methode 1)en289,0ton
(methode 2). Voordetonnagesvanvruchtengroterdan70mmdoorsnedewaren
dezewaarden 182,6respectievelijk208,7.Methode2leverdedusperjaarper
0,9ha6,8 tonfruitmeeren5,2tonmeervruchtengroterdan70mm.
Daartegenoverstondentweenadelen.Snoeiwijze2vergdenamelijkmeer
snoei-enduntijd.Uiteraardookmeerpluktijd,maarditbehoeftnietalsnadeeltewordenbeschouwd.Watsnoeibetreftvroegsnoeiwijze 1overdejaren
1972totenmet 1975ongeveer39uurper0,9haperjaarensnoeiwijze2circa
63uur.Deduntijdwerdnietvastgesteld,maarwelhetaantalgedundevruchten
perboom.Opgeteldoverde5proefjarenwerdenbijsnoeimethode1168vruchtjesperboomweggedundenbijdetweedemethode208.Ditverschilwasechter
nietbetrouwbaar.
Hetzalafhangenvandeuitgangspuntendiemenkiestwelkemethode
bedrijfseconomischgeziendevoorkeurverdient.Teelttechnischblijktmethode
2debeste.Watgroeibetreftwasdetoenameinstamomtrekop25cmhoogte
overdeproefperiodenietverschillendvoorbeidesnoeiwijzen.Ditzelfdegold
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Methode 1 ( l a )

Methode 2 ( l b )

Afb.l. Slanke spilvan GoldenDelicious opM.9 na acht groeijaren gesnoeid
volgensmethode 1 (la)of 2 (lb).Voor snoeiwijzen zietekst.
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voor de toenamevande omtrek van deharttak op 1,25 m hoogte (tabel 6 ) .Dit
laatstewijst erop dat ook dekopgroei in gelijkemate door de snoeimethoden
isbeïnvloed.
Deproef wordtvoortgezet.
Tabel 6. Resultaten van een snoeiproef met slanke spillen vanGolden Delicious
opM.9 teRilland over de jaren 1972tot enmet 1976.Getallen
gemiddelden van 40bomen.
Snoei-, SnoeiHandgedunde Kg/boom Kg/boomvan
Toename inomwijze
handelingen/ vruchten/
1972t/m vruchten>70mm trek(cm)van de
boom/jaar % boom/jaar^ 1976^
1972t/m 1976
~
~— ,
st3.ni tiarttciK
1
2

19,4 a
34,3 b

33,6 a
41,6 a

114,4 a
129,6 b

81,9
93,6

5,0
4,8

0•
zie tekst
2)
getallen gevolgd door eenverschillende letter verschillen betrouwbaar
(P= 0,05)

Plantgatbehandeling
Inhetvoorjaar van 1976werden opperceel 17appelbomen geplant,waarbij
diverse plantgatbehandelingen werdenvergeleken. Hetproefraswas Cox's Orange
Pippin (T.12)op onderstamM.9.De behandelingen zijnvermeld intabel 7.Het
doelwas na tegaan welkebehandelingen de (zo gewenste)goede groei zouden
veroorzaken indit gevalvanherinplant van appelna appel.De behandelingen
lagen in24herhalingen bij éénboom perveldje.
Hetmerk vande gebruikte potgrond was Triompheno. 17;erwerd 20 literper
plantgat aangewend. Erwerd stalmest gebruikt voor het afdekken vande boomspiegels rond devoet der bomen.Het betrof ruigemest.Het doel isvochtverliesuit het plantgat tebeperken.Noritpoeder werd voor het planten opde
wortels gebracht door hetwortelstelsel door eenbakmet poeder heen tehalen.
Debedoeling hiervan isna te gaan ofhet aanbrengen van zo'n absorberende
laagde groei kanverbeteren.Gedacht kanworden aan absorbtie van restanten
vanherbiciden of gewasbeschermingsmiddelen die eventueel inde grond aanwezig
zijn.Tuinturf werd getoetst als alternatief voor potgrond. Ookhiervan werd
20liter per plantgat gebruikt.
Nahet planten volgde het uiterst droge groeiseizoen 1976.Om tevoorkomen
dat debomen zouden afsterven,werd gedurende het groeiseizoen zeven maal
water gegevenmetbehulp van eenmotorspuit.
De groeiwasmatig,maarwel traden duidelijke verschillen tussendebehandelingen aandedag (tabel 7 ) .Zowel het gebruik van potgrond alsvan tuinturf
beïnvloeddendegroei in gunstige zin;potgrond meer dantuinturf.
Alle behandelingen overziende had Norit alléén géén effect;stalmest alléén
wel enwasNorit + stalmest gelijk aan stalmest alléén.Demeeste groeiveroorzaakte de combinatie potgrond inhet plantgat met daarna afdekkenvande
boomspiegel met stalmest.
Deproef wordt voortgezet.
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6,7
6,1

Tabel 7. Groei van Cox's OrangePippin opM.9 inhet eerste groeijaarnaverschillendeplantgatbehandelingen. De getallenzijn gemiddeldenvan
24bomen per behandeling.
Behandeling

Onbehandeld
II
II
II

+ Norit
+ stalmest
+ Norit + stalmest

Potgrond
H
it

H

+ Norit
+ stalmest
+ Norit + stalmest

Tuinturf
H
H
H

+ Norit
+ stalmest
+ Norit + stalmest

Scheuten/
boom

Scheutgroei/
boom (m)

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

0,57
0,59
0,56
0,75
1,77
1,82
2,45
2,52
1,08
1,16
1,39
1,64

10,4

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

a
à
a
a
d
d
e
e
b
bc
bc
cd

a
a
a
ab
de
e
f
f
bc
bc
cd
de

Gem. scheutlengte(cm)
16,2a
16,8a
16,3a
17,2ab
21,6bed
21,5bed
23,8cd
25,4d
20,6 abc
20,2abc
21,2bed
22,7cd

Getallen gevolgd door gelijke letter(s)verschillenniet betrouwbaar (P= 0,05)

Plantsy sternen

Experimentele beplantingen
In 1973en 1974werd als onderdeelvandeplannenvan dewerkgroep
Toekomstige Ontwikkelingen Fruitteelt eenkleine oppervlakte van een zogenaamdekwekerijboomgaard (meadoworchard)aangelegd. Hetbetrof eenproef met de
volgende objecten geplant op 0,45 x 0,30 m:
1.OnderstamM.9 planten voorjaar 1973 enter plaatse oculeren in augustus
1973. Toepassenvan 0,25%Alar-85 inhet eerste groeijaar (1974). Eerste
oogst in 1975;
2. Eenjarigebomen opM.9 planten inhet voorjaarvan 1973,welke in augustus
1971 indeboomkwekerij geoculeerd waren en in 1972met 0,25%Alar-85 waren
bespoten.Eerste oogst 1973;
3.Handveredeldebomen opM.9planten inhetvoorjaarvan 1973.Toepassen van
0,25%Alar-85 in 1973.Eerste oogst 1974.
Alsproefrassenwerden Loboen Cox's Orange Pippin gekozen.Van deze rassen
werdenvijf rijtjesvan 8,70 m lengte geplant.Ter oriëntatie werd één rijtje
vandezelfde lengte aangelegd van Schonevan Boskoop enGoldenDelicious.
Voorde achtergrondenvan dekwekerijboomgaard wordtverwezennaar
DeFruitteelt 64 (1974)Kerstnummer 1198-1203.
In 1973droegende bomenvan object 2inderdaad vruchten.BijLobo 4,8 per
boom (0,50kg)enbij Cox's Orange Pippin 4,5 (0,32k g ) .Devruchten waren
echterveel teklein,namelijk 103respectievelijk 70gpervrucht.De bomen
vandeobjecten 1en 3 sloegen slecht aan.Vele enten en oculatiesmislukten.
Deze objectenwordendaaromverder buiten beschouwing gelaten.
Indewintervan 1973/1974werd besloten debomen vanobject 2niet af te
knippenvoor eennieuwe groei-endrachtcyclus.Daardoor konden de bomen ook
in 1974vruchtendragen.De resultaten vandit tweede groeijaar zijnweergegeven intabel 8.
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Het blijktwel dat debomen in 1974redelijk droegen.BijCox echter waren
devruchtenveel teklein. BijLobowas devruchtgrootte bevredigend. Perha
bezien leverden deboompjesover 1973en 1974tezamen 93,3 ton per 0,9 ha(Cox's)
respectievelijk 66,7 ton (Lobo).
Nade oogst van 1974werden deboompjes afgeknipt op+ 5cmboven deveredeling omeen ,maaidors-principe'na tebootsen.Dehergroei in 1975was zeer
onregelmatig ener trad bijzonder veelvruchtboomkanker op.De proef werd daardoor zoverstoord dat beslotenwerd debomen terooien.Eentweedemoeilijkheid vormdehet gebrek aan steunvoor debomen.Debomenblekenniet stevig
genoeg te zijnomrechtop teblijven staan enkwamen daardoor zeer wanordelijk
door elkaar tehangen.Dit zoualleen al een eventuelemachinale oogst onmogelijkmaken.Ondersteuning isechter niet mogelijk bij eendergelijk systeem.
Aldezebezwaren,gevoegd bij de enorme inplantkostenvoor de 74.000bomen
per ha,makendekwekerijboomgaard,voor de gekozen ras-onderstam combinaties,
onpraktisch.
Het onderzoekwordt voortgezet met het gedrongen groeiende rasAlkmene op
de sterkere onderstamMM.106.Deze combinatiewordt inhetvoorjaar van 1977
geplant.
Tabel 8. Resultatenvandekwekerijboomgaard met twee appelrassen opM.9 te
Wilhelminadorp in 1974.Bomenvan object 2 (zie tekst).
Bloemt rossen/
boom

Vrucht en/

Ras

boom

100bloemtrossen

Cox's O.P.
Lobo

30,2
16,7

13,5
5,4

44,7
32,0

Kg/
boom

Vruchtgewicht
(g)

0,9
0,7

67
135

ProjectPFW 46:Regulatie vanvruchtzetting,-groei,-valenvegetatieve groei
S.J.Wertheim

Vegetatieve gvoei
Vertakking plantmateriaal
Op tweeboomkwekerijpercelen (teKapelle en te Heinkenszand)werden vertakkingsproeven genomen opgroeiende oculaties van appel enpeer. Te Kapelle
werden opde rassenDiscovery, Benoni,Tydeman's Early,Lombarts Calville,
Golden Delicious enWinstondemiddelen NC 9634 (0,8%+0,72%Lissapol uitvloeier)enFR 570/2 (0,167 ofwel 0,15%M&B 25,105)getoetst op hunwerking.
Demiddelenwerden gespoten bij 55cm oculatielengte gerekend vanaf deveredeling. Erwaren 15bomen perbehandeling.Voor demeeste rassenvond dit plaats
op 22 juni,alleen voor Benoni op 25juni enWinston op 30 juni.
Op 8juliwas duidelijk te ziendat demiddelen effect hadden.Debehandeldebomenwaren toen alkorter dande onbehandelde ende groeipunten en jonge
bladeren toonden afwijkendevormen.Alleen bijWinstonwasnog geengroeiremming zichtbaar.De groeistofachtige schade aan groeitop wasna gebruik van
NC 9634 ernstiger danna gebruik vanFR 570/2. Een anderverschijnsel dat na
bespuiting optrad was eenkromming vande groeitop. Ditwas alleen het geval
bij Tydeman's Early,Discovery en Lombarts Calville enwas ernstiger na
gebruik van NC9634danna gebruik vanhet anderemiddel.De groeitop kwam na
enige tijdweer indeverticale stand terug.Dekromming bleef duidelijkzicht-
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baar.
Bijviervan de zesrassen trad eenbeginvanuitlopenvande zijknoppen op,
alleenWinston enTydeman'sEarly lieten dit op 8julinogniet zien.Bij
Winstonbleef ook.later zijscheutvorming uit.
Door de extreme droogtewerd de groei op dit perceel echter zovertraagd dat
deoculaties tekortbleven enzo ook dezijscheuten. Bij slechts twee rassen
kwam de oculatielengteboven 1m uit.Enditwarendan ookde twee enige rassen
waar de zijscheutvorming duidelijk werd bevorderd, zijhet dat de zijscheuten
tekortbleven.
BijBenoniwaren onbehandelde oculaties gemiddeld 102cm lang,behandelde
84 cm (FR570/2)of 91 cm (NC 9634). Het aantal zijscheutenbedroeg indezelfde
volgorde 0,0, 3,7 en5,3 perboom. Voor Tydeman's Earlywaren de lengtes
achtereenvolgens 120,85 en85 cmende aantallen zijscheuten perboom0,9, 4,3
respectievelijk 5,9.
Bijmeer groei zouhet resultaatongetwijfeld meer bevredigend zijn geweest.
Dit bleek uit deproeven genomen teHeinkenszand waar dedroogteminder schadelijkwas.Hierwerdendeappelrassen Schonevan Boskoop enJonagold endepererassen Conference enDoyenné duComice onderzocht.Dezelfde behandelingen als
bovengenoemd werden toegepast enwel op 18junibij een gemiddelde oculatielengte van 54cm (appel)en 60 cm (peer).
Ookhierwas spoediggroeistofachtige schade aande scheuttop waarneembaar
enweermeer bijNC 9634danbijFR 570/2. Scheuttopkromming trad vrijwel
alleen opbijNC 9634.Voorpeerbleken de concentraties gezien de schade te
hoog en zalmet lagere concentraties verder gewerkt worden. Verschillende
scheuttoppenwerdennamelijk gedood,waardoor deoculaties tekortwerden.Onbehandelde oculaties van Conferencewaren gemiddeld 115cm lang,behandelde
66 cm (FR570/2)of 94 cm (NC-9634). Voor Doyenné du Comicewaren de lengtes
111, 73respectievelijk 106cm.Vooral bijFR 570/2warende oculaties dus te
kort.
Devorming van zijscheutenwas bij alle rassen duidelijk. Bij Jonagold
hadden onbehandelde bomen 1,5 zijscheuten hoger dan 40cmboven deveredeling,
behandelde 5,1 (FR570/2)of 3,1 (NC 9634). Voor SchonevanBoskoop waren de
uitkomsten 5,1,7,4 en5,7.VoorDoyenné du Comice0,9, 2,7 en5,3envoor
Conference 0,3,4,5 en 7,8 zijscheuten.
Ineen tweede proef teHeinkenszand werd hetmeest geschikte stadium van
toepassing onderzocht.Daartoewerd 0,167%FR570/2 op Schonevan Boskoop
gespoten bij 45,55of 65cm oculatielengte gemetenvanaf deveredeling. Het
bleek dat op alledrie de tijdstippen vertakking werd opgewekt. Dithoudt in
dathet tijdstip van toepassing niet zonauw luistert,wat gunstig isvoor de
praktijk.Wel bestond de indruk dat devertakking bij45 cm toepassingshoogte
voor eengoedeboom aande lagekant zat.Uit vroeger onderzoek is ookbekend
dat zijscheutvorming bij toepassingshoogten hogerdan 65cmvaak onvoldoende
is.Uit dit allesvolgt dat denormvoor toepassing van 55cmhet beste kan
worden aangehouden^ maar dat een zekere afwijking zonderbezwaarkan worden
toegestaan.Dit isookwelnodig aangezien de oculaties indekwekerij alle
nietprecies even lang zijn.Zowerdendebehandelingen 45en 55cmgespoten op
21 juni,wat inhoudt dat op dezelfde dag beidehoogten involdoendemate aanwezig waren.Drie dagen laterkon debehandeling bij 65 cmworden uitgevoerd.
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Generatieve ontwikkeling
Handdunning

Benoni
Het onderzoek naar hetvinden van eenpraktijknormvoor dehanddunning voor
Benoniwerd in 1976voortgezet op eenperceel teOvezande.Opbomen inhet
vijfde groeijaar opM.9werd op drie tijdstippen: 10en 11mei,24en 25mei
of 8juni 1976 (devollebloeiviel op8mei)gedund opvijf verschillende
manieren.De duntrappen waren 1vrucht per tros,per 2trossen,per 3trossen
enper 4trossen en totale dunning. Geheel ongedunde en geheel gedunde bomen
dienden alsvergelijkingen. Bijde dunning werden allevruchtenvan deéénjarige lange twijgenverwijderd,uitgezonderd dieder eindknop.De laatste
teldendusmeebij dievanhet ouderehout enbij devaststelling van deduntrappen.De 16behandelingenwerden achtmaal herhaald ineen systeemvan één
boomperveldje.
Debehandelingen hadden eengrote invloed ophetuitgroeien dervruchten.
Hoe eerder enhoemeer gedund werd hoe beter groeiden de overblijvende vruchtenuit (tabel 9 ) .Neemt men eenvruchtdiameter van 65mm alsminimum, dan zal
duidelijk zijn dat diebehandeling hetbeste heeft voldaan,die het hoogste
aantal kilo's perboomoplevert vanvruchten van 65mm en groter.Ditwaren de
dunningsbehandelingen nadebloei tot op één bloemper 2of 3trossen. Ookna
debloeiwerd nog goed resultaat geboekt bijvoorbeeld met dunnen 15dagenna
vollebloei tot opéénvruchtje per 3of 4trossen.
Tabel 9.Resultaten van eenhanddunningsproef bijBenoni.Getallen gemiddelden
van 8bomen per behandeling.
Dunning tot op
1vrucht per

Dagenna
volle bloei

tt
tt

2 trossen

2-3
16-17

31
2-3

tt

16-17

tt

31

3 trossen

2-3

tt

16-17

ti

31

4 trossen
tt

2-3
16-17

31

Gem.vruchtgewicht (g)

Kg/boom
vanvruchten
>dan 65mm

60

0,8

67 ,9 c
81 0 b
77 ,9 b

102
95
87

5,1
4,7
2,1

37 ,9 e
48 5 d
51 ,0 d

134
110
106

6,5
5,2
4,8

26 ,7 g
33 ,6 b
33 3 f

154
134
119

6,8
5,7
6,1

21 ,1 h
26 2 8
25 ,9 g

166
140
133

5,8
6,1
4,8

128,8a

Ongedund
1tros

Vruchten/100
bloemtrossen
bij de oogst '

Getallen gevolgd door eenverschillende letterverschillen betrouwbaar
(P= 0,05).

Uit het onderzoekvan 1975bleekde dunning tot op éénvrucht per 2trossen
of sterker weer voldoende bloei inhetvolgende voorjaar toe te laten.Een
dunning van ongeveer éénvrucht perdrietrossenbijvoorkeur indebloeiuit-
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gevoerd, isdusinstaat totvoldoende vruchtgrootte te leiden enbeurtjaarneigingen te onderdrukken.
Uit tabel 9blijkt nog dat denagestreefde dunningniet altijd werdverkregen. Immersbij dunning tot op 1vrucht per tros,per 2trossen,per 3
trossen of per 4 trossen dient het aantalvruchten per 100bloemtrossen 100,
50, 33,3 en 25tezijn.Dat dezewaardenwel eens lagerwaren,vooral bij
dunning indebloei en tot op 1vrucht per tros, lag aandevorstschade die aan
debloemen onderin debomenvoorkwam. Bij geringe dunning (1op 1)iserweinig
keuzemogelijkheid enbij vroege dunning isdekans groter dat een beschadigde
bloemwordt genomen dannabloeiwanneer deze zijn afgevallen. Desalniettemin
stemmen de resultaten ingrote lijn overeenmet dievan 1975 toen geenvorstschade voorkwam.
Debovengenoemde normvan éénvrucht per drie bloemtrossenmaakte het ook
mogelijk allevruchten inéénkeer teplukken. Goed dunnenmaakt dus ookdoorplukken overbodig.

Chemische

dunning

Benorri
In 1976werd voor het derde achtereenvolgende jaarmet Ethrel-Agespoten op
dezelfde bomenvan Benoni opM.9 teWilhelminadorp.Debomen waren in 1976 in
het zesde groeijaar enwerden op 9mei (ballonstadium oudere hout)bespoten
met 0,30% Ethrel-A.De dunning door Ethrel-Awas te sterk.Gemiddeld van 22
bomen droegen handgedundebomen 54,8vruchten per 100bloemtrossen (172,7per
boom)enmet Ethrel gespotenbomen dienagedund werdenmet dehand 38,1 per
100bloemtrossen (98,6per boom). Het aantalkg perboomwas indezelfde volgorde 23,2en 14,0kg perboomvan vruchten boven 65mm 19,9respectievelijk
13,3.Tegenover dit nadeel stond eenvoordeel,namelijk datmet Ethrel gespoten
bomenminder dunwerk vereisten.Vanongespoten bomenwerden gemiddeld 1183
vruchtjes gedund,van gespoten slechts 177.Induntijd kwam ditneer op40%van
de tijd benodigd voor onbehandelde bomen.
Deopbrengstderving in 1976na gebruik van Ethrel-Awasverrassend. In 1974
en 1975trad dit op dezelfdebomennamelijk niet op.Mogelijk waren de bloemen
in 1976als gevolgvandenachtvorst van 28op 29 aprilverzwakt en daardoor
gevoelig voor Ethrel-A.
Deproef wordt voortgezet.

Golden Delicious
Omvast te stellenwat demeest gevoelige periode isvoor de toepassing van
het dunningsmiddela-naftylaceetamide (NAAm),werd het handelsprodukt Amid thin
(0,072%)opverschillende tijdstippen gespoten opGoldenDelicious.De proef
werd genomen opvijfjarige bomen opM.9 te Oudelande enomvatte de volgende
behandelingen:ongedund,handgedund enAmid thin toegepast op-8, 15,22 en 30
dagennavolle bloei die op 9mei viel. Erwaren tienbomen perbehandeling in
eenopzet met éénboom perveldje.
Ophet betreffende perceel bracht denachtvorst van 28op 29 april schade
toe. Op Im hoogtewaren 40,2%bevrorenbloemen aanwezig,op 2m hoogte 4,7%.
Tochwerd deproef doorgezet,omdat hethier ging omuit te zoekenwelk tijdstip demeeste reactie zouoproepen.
Op de spuitdatawarende diameters vandevruchtjes ophet ouderehout 3,3,
6,0,9,6 respectievelijk 14,8mm. De zetting was,doordevorstschade,niet
hoog,63,8vruchten per 100bloemtrossen. Handdunning was dan ookniet nodig.
NAAmdundewél,uitgezonderd de laatstebespuiting.De aantallenvruchten per
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100bloemtrossenwaren 34.9(a) (ongedund)en20,7(b), 22,2(b),23,6(b)en
37,1(a)voordevier achtereenvolgende NAAm-behandelingen. Gelijke letters
achterdegetallen geven onbetrouwbare verschillen aan(P= 0,05).

Winston
In 1976werd opvolwassen spillenvanWinstonopM.9teHoedekenskerke
Ethrel-AenAmid thinbeproefd envergelekenmethanddunnen enniet dunnen.
Ethrel-A (0,20%)werd inhetballongtadiumvanhetouderehout gespoten (7mei)
ófinhetballonstadiumvanhetéénjarige hout (11mei).Devollebloeiviel
op 10mei.Amid thin (0,072%)werd gespoten 7,14of21dagennadevolle-bloeidatum.Opdeze datawarendevruchtjes aanhetouderehout gemiddeld 4,8,9,1
respectievelijk 13,0mmindoorsnede. Indevollebloeiwasdit3,1mm.Per
behandeling waren 10bomen aanwezig volgensdeopzetvanéénboomperveldje.
De zettingwasredelijk goed; 138,4vruchtenper100bloemtrossenop
12juni. Ethrel-A dundetesterk,vooral toegepast op7mei.Amid thindunde
niet.Deaantallen vruchtenper100bloemtrossen bedroegen 44.2(a)(ongedund),
40,9(ab) (handgedund), 15.8(c) (Ethrel-A 7m e i ) ,32,6(b)Ethrel-Aop11mei)
en 47,1(a), 42,0(ab)en46,0(a)voordeachtereenvolgende NAAm-behandelingen.
Getallen gevolgd door éénzelfde letterverschillen niet betrouwbaar (P= 0,05).
Vroege Ethrel-dunning isduseenriskante zaakenmoet daaromworden afgeraden.Detoepassingnadevolle bloeiverdient nader onderzoek. NAAmwerkte
niet enomdat carbarylooknauwelijks dunt,iservoor ditrasnoggeen goed
chemisch dunmiddel beschikbaar.

Bevordering

vruohtzetting

Cox's Orange Pippin
Een opgezette dunproefophetrasCox's OrangePippinopM.9te 's-Heer
Arendskerke werd nadeschadediedevorst van28op29april aandebloemen
toebracht,omgezet ineenproef terbevordering vandezetting.Debomen toondennamelijk op1mhoogte 78,2%beschadigde bloemen (bruine stijleneneen
bruinhart inhetvruchtbeginsel)enop2mhoogtenog60,8%.
Devolgende behandelingen werden in12herhalingenbijéénboomperveldje
gelegd:
I.onbehandeld
o
i i r, i A /A,„, .
Deeerste bespuiting tijdens
2. tweemaal 1eBerelexA//A7op101water ,
,
,
,.
,
i i D i A./A
ini
.. s
het roze-knop-stadium,de
0 t
3. tweemaal 1gBerelexA4/A7op201water
, ,
'
tweede2weken later.
/
1 , T> 1 A /A
ir, 1
Deeerste bespuitingbij304.tweemaal 1gBerelexA//A7op101water ,
,._
,,
,
j
c
i , „ T » /»
™ i „ /
40%open
bloemen,detweede
5. tweemaal 1gBerelexA4/A7op201water
,r ,
2weken later.
Debespuitingsdatawaren 3 (roze-knop),7(40%open bloemen), 17en21mei.
De zetting ophetperceelvielmeeondanksdevorstschade (tabel10,kolom
voorderui).Alle behandelingen bevorderdendezetting betrouwbaar.Naderui
wasditnogvoor éénbehandeling hetgeval (nr.4 ) .Hetvruchtgewicht inde
behandelingenmetdehoogste concentratie GA4+7wasminderdandievande
overigebehandelingen.Bijtweebehandelingen (behandelingen 1en4)werdeen
maatsortering uitgevoerd.Hetpercentagekgvanvruchten groterdan65mmlag
voor deze behandelingen op77,4en54,5.Wathetaantalkg'sperboomvan
vruchten groterdan65mmbetrof warendeuitkomsten respectievelijk 21,8en
15,9.Debehandeling haddusweleengroter aantalvruchten totgevolg,maar
devruchtgrootte werd nadelig beïnvloed. Deappelswarenniet zaadloos.Bij
onbehandelde vruchtenwarendeaantallen zadenpervrucht 5,2 (goed)en0,2
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(loos), bij dievan behandeling 4 4,7 respectievelijk 0,3.
Uit Engeland komen gunstige berichten oververbetering der zetting bij Cox's
met eenmengselvan gibberellazuur (BerelexA3)en-naftylazijnzuur (NAA).
Aangezien BerelexA3 goedkoper isdanA4/A7 isdeze combinatie demoeite van
hetproberenwaard.
Tabel 10.Resultaten vanbespuitingenmet BerelexA4/A7 op Cox'sOrange Pippin.
Getallen gemiddelden van 12bomenper behandeling
1g Berelex
A4/A7 op

Data
(mei)

Onbehandeld
101
201
101
201

3+17
3+17
7+21
7+21

Vruchten /100bloemtrossen
voor de
121,9 a
149,3b
157,7b
196,9c
161,5b

rui

bij de pluk
80,9 a
91,6 ab
91,9 ab
101,2b
90,1 ab

Vi7

Kg/

boom

boom

Vruchtgew.(g)

239,8
263,2
262,5
294,0
262,7

29,8
31,4
33,2
32,9
31,4

124
119
127
112
120

' Getallen gevolgd door eenverschillende letter verschillen betrouwbaar
(P= 0,05).

Bestuiving
Nieuwerassen
Evenals invoorgaande jarenwerden in 1976verschillende kruisingenuitgevoerd tussennieuwe enbekende rassen omna te gaan of die rassenbij elkaar
aangeplant kunnenwordenvoor dekruisbestuiving. Intabel11zijn de resultaten
samengevat.Vermeld zijnhet aantalvruchten dat uit 100bestoven bloemen ontstond enditkan steedswordenvergeleken methet aantal vruchten dat uit
eenzelfde aantal vrij bestovenbloemen opdezelfde bomen ontstond.Ishet aantal
vruchten dat uit handbestuiving ontstaat,duidelijk hoger dandat van devrije
bestuiving,dan ishet resultaat goed. Blijft de zetting laag dan isde
bestuivingswaarde vanhet betrokkenbestuiverras voor het moederras twijfelachtig,almoetwel gezegd worden dat één enander enkele jaren dient te
worden nagegaan. Beziet men deresultatenmet stuifmeel van Summerred intabel
11danmoet gezegd worden dat,althans in 1976,dit stuifmeel zeer slecht voldeed.Dit zalverder uitgezocht moetenworden. Wordt dit involgende jaren
bevestigd dan is Summerred een slechtebestuiver. Summerred bleekwel zelfvruchtbaar te zijn.Discovery-stuifmeel gaf op Summerred weliswaar minder
vruchtzetting dannavrijebestuiving,maar dehandbestuiving was toch goed te
noemen.
Stuifmeel van Elstar bleek geschikt voor Jonagold enook, in zekere
mate,voor de zelfbestuiving. StuifmeelvanCox'svoldeed slecht opElstar,
JamesGrieve deed het beter,maar vrije bestuiving was tochhet allerbest.
Voor het rasJonagold blekennaast ElstarookCox's,Discovery, Laxton's
Superb en de sierappel 'Liset'goed stuifmeel tebezitten. Stuifmeel van
GoldenDelicious enWinstonvoldeed echter inhet geheelniet.Voor deze laatste tweewas ditvorig jaar ookhet geval.GoldenDelicious enWinston zijn
dus geen goedebestuiversvoor Jonagold.
Stuifmeel vanWinterrietpeer bleek in 1976ongeschikt voor Doyenné du
Comice envoor zelfbestuiving.
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Tabel 11.Resultaten vankruisbestuiving met dehand invergelijking met vrije
bestuiving; 100bloemenper combinatie.
Bestuiverras

Moederras

Vruchtenbijde oogst
hand

vrij

4
65
28
9
12
42
12
8
6
16
0
6
9
1

23
80
78
38
65
65
65
3
3
7
3
3
3
3

1
2

8
23

Appel
Discovery
Summerred
Summerred
Schone van
Elstar
Elstar
Elstar
Jonagold
Jonagold
Jonagold
Jonagold
Jonagold
Jonagold
Jonagold

Boskoop

Summerred
Discovery
Summerred
Summerred
Cox's Orange Pippin
James Grieve
Elstar
Elstar
Cox's Orange Pippin
Discovery
Golden Delicious
Laxton's Superb

Malus 'Liset'
Winston

Peer
Doyennédu Comice
Winterrietpeer

Winterrietpeer
Winterrietpeer

Sierappel als bestuiver
In 1976bloeidenbomen vande sierappel 'Liset'opM.26,die twee jaartevoren tussen SchonevanBoskoop-bomenwaren geplant ineenperceel te Borssele
overvloedig. ^ n ditperceelkwamen negenrijen van Schonevan Boskoopnaast elkaarvoor.De sierappelbomen waren zoverdeeld dat vakken ontstondenvanvijf
rijenbreed (demiddelstevanhet perceel)en zesbomen lengtemet 0, 10of33%
bestuivers. Elkebestuiverdichtheid kwamdriemaalvoor.
Op 17augustus 1976werd door driepersonen,onafhankelijk van elkaar,een
schattingscijfer voor devruchtdracht perboom gegeven.De schaal die gebruikt
werd liep van 0 (geenvruchten) tot 10 (maximaalmogelijke aantal vruchten).
Veldjes zonderbestuiver kregen gemiddeld het cijfer 5,30,veldjesmet 10%
bestuivers 6,33 enmet 33%bestuivers 6,69. Dezeverschillenwarenwiskundig
niet betrouwbaar (P= 0,05). Het ontbreken van effect kanniet geweten worden
aandebloeitijden. Erwasvoldoende overlap inbloei.Mogelijk iswel dat de
vorst van denacht van 28-29 april verstorend heeft gewerkt. Op 1m hoogte
toonde 96,3%van debloemenvan Schone van Boskoop een „bruin hart"enop 2m
hoogtewas ditnog 67,9%. Hetkan zijndat devorst ook de stuifmeelkwaliteit
nadelig heeft beïnvloed. Ondanksdevorstschadewasdevruchtdracht redelijk
goed. Het onderzoekwordt voortgezet.

Sierappels als enten voordebestuiving
Inmaart 1974werden op tweebedrijven (teWissenkerke ente Lewedorp)op
bomenvan Cox'sOrangePippin opM.9 entengezet van sierappels omna te gaan
ofdit invloed heeft op devruchtdracht. TeWissenkerke werd Malus 'Hillieri'
geënt en teLewedorp Malus 'Aldenhamensis'. Opbeidepercelenwaren drie
behandelingen invierherhalingen aanwezig enwel:gëén enten,één ent op zes
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en éénent op driebomen.De enten staanopde topvandeharttak.
In 1976bloeiden deentenvoor het tweedejaar.Devollebloeiwerd inbeide
percelen ééndag laterbereikt dan bijdeCox's. In 1975was dit verschil veel
groter.Op 18augustus 1976werd devruchtdracht perboom ineencijfer uitgedrukt,zoals genoemd indevorige paragraaf.TeWissenkerkewashet gemiddelde
drachtcijfer 8,10 voor veldjes zonder sierappelenten, 7,96 voorveldjesmet
één ent op zesbomen en8,07 bij één ent op drie bomen.TeLewedorp waren deze
cijfers 7,12, 7,17 respectievelijk 7,01.Deverschillenwarenwiskundig niet
betrouwbaar. Ook in 1975was er geenverschil;toenmogelijk alsgevolgvan de
te latebloei vande enten.Inbeide jarenkan deredenvanhet ontbreken van
enig effect zijngelegen inde onvoldoende ,stuifmeelmassa*dievande enten
afkomt. Dewaarnemingenworden voortgezet.

Project PFW 52:Toetsing bijzondere fruitgewassen
S.J. WertheimenJ. Dijkstra
Enkele jarenvanverzamelen van bijzondere houtige gewassen,waarvan de
vruchten direct of inverwerkte toestand geschikt zijnvoormenselijke consumptie,hebben (begin 1977) 157plantesoorten opgeleverd,behorende tot 50
geslachten.Van debetreffende soortenworden éénof enkele exemplaren geplant
voor een eerste toetsing op gebruikswaarde.Wanneer een soort goede resultaten
oplevert,zal overwogenworden ermeerdere exemplaren van aan teplanten.Het
verzamelen vannog andere soortenwordt voortgezet.
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DE PROEFTUIN VOOR KLEINFRUIT

J. Dijkstra,L. NijsseenA.A.van Oosten
Na de zeer zachtewinterwerd een vroege ontwikkeling van dekleinfruitgewassen verwacht.Doorveel koudweer infebruari enmaartwerd deontwikkeling echter zo sterk afgeremd datvan eenvroeg jaar geen sprakewas.Wellicht
mede hierdoor richtte denachtvorst,die eind april algemeenvoorkwam, aande
kleinfruitgewassenop de tuinweinig schade aan.Vande rode bessen ruidende
vroeg bloeiende rassen flink,terwijl de laat bloeiende een goede vruchtzetting
te zien gaven.Zwartebessen gaven eenhoge produktievan goedekwaliteit.
Door dehoge temperaturenverliep de rijping van de aardbeien,zowel die onder
plastic tunnels als indevolle grond,zeer snel.Hierdoor groeiden devruchtenniet allemaal volledig uit,waardoor dekg-opbrengst wat laag bleef.De
nieuwe aanplant aardbeienmoest onder zeerheteweersomstandigheden geplant
worden. Door intensief beregenenwerd toch een goede aanslag van de planten
verkregen.De planten die op zwart plastic geplant werden,zijnde eerste dagen
met stro afgedekt omverbranding door de zon tevoorkomen. Bij de bramen deden
zichmoeilijkheden met devruchtzetting voor.Wellicht door de zeer hogetemperaturen tijdens debloei gaven Himalaya en Thornless Evergreen een onvolledige
vruchtzetting te zien.Hierdoor bleven devruchten teklein enwas de kg^
opbrengst van deze rassen zeer laag. Thornfreedaarentegen voelde zichkennelijk goed thuisbij dezehoge temperaturen. Bij dit raswas de vruchtzetting
uitstekend en groeiden devruchten goed uit,waardoor zelfs een zeer hogekgopbrengst behaald werd.
De teeltvan doordragende aardbeienhad veel lastvan dedroogte endehoge
temperaturen. Bijhet ras Ostarableef debloemknopvorming een tijdlang vrijwel geheel achterwege.Debloempjes diedan nog gevormd worden zijnklein en
gevenkleine vruchtjes. Toen de temperatuur daaldewerden debloemen envruchtenweer groot genoeg,maar toenwas het seizoen al zoververstreken dat geen
topoogst meer behaald konworden.Rabunda ishiervoor minder gevoelig.Dit ras
wordt echterwegens zijnminder goede smaakniet gewaardeerd door dehandel en
de consument.Van zwarte bessenwerd een rassenproef aangeplant met 15rassen.
Opjrodebessen en frambozenwerd inde loop vanhet voorjaar een proef aangelegd met druppelbevloeiing,waarin verschillende tijdstippenvan watergeven
enverschillende hoeveelhedenwatermet elkaar worden vergeleken.

ProjectPFW5:Teeltonderzoek aardbei
J.Dijkstra,L.Nijsse enA.A.van Oosten
Inde zomerteeltmet gekoeldewachtbedplantenwerd bij het ras Sivetta een
planttijdstippenproef opgezet.Doelvan deze proefwas na te gaan of,en zoja
waarom de opbrengst terugloopt naarmate later geplant wordt. Inde praktijk
wordt devaakverkregen lagere opbrengst bij latere plantdata altijd toegeschreven aanverzwakking vande plant tijdens hetkoelennaarmate langer
gekoeld wordt.Men gaat erdaarbij aanvoorbij dat de plantenbij de latere
plantdata ook onder andere,veelalwarmere klimaatsomstandighedenmoeten
groeien.
Vanaf 6 aprilwerd tot enmet 20juli omdedrieweken geplant,het aantal
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planten perm^was zes.Gedurende de teeltwerd intensief beregend,datwil
zeggenbij zonnigweer twee tot driemaal perdag.Ditbleek zekernodig te
zijn,want bufferplantendiewatminder water kregen,gingen soms slaphangen.
Bij het uitplantenwerd een aantalkeren debloemknopontwikkeling bekeken.
Degemiddelde lengtevandebloemknoppenwasbijde laatsteplantdatum nog even
groot als bij deeerste,erkonvisueel geen achteruitgang van deplant inhet
koelhuis vastgesteld worden.
De opbrengstgegevens vanhet onderzoek zijn samengevat in tabel 12.Van de
laatste plantdatumkwamdeoogst zo laat,dat een aantalvruchtenniet meer
rijpwerden. Deze onrijpevruchten zijnnogwel geteld engewogen.
Tabel 12.Resultaten planttijdstippenproef met Sivetta.
Plantdatum

6 april
27 april
18mei
8 juni
29 juni
21 juli
21 juliD

Kg/are

264
271
237
143
263
247
262

Gemiddeld
Aantalvr. % I ekwal. Datum
vr.gew.(g) per plant
middenoogst

8,8
10,2

8,0
6,3
10,8

V
8;,4

50
44
49
39
41
45
52

81
83
74
48
87
83
82

2 juli
9 juli
16juli
28juli
25aug.
30 sept
1okt.

i

incl. onrijpevruchten.
Opvallend isdat de opbrengst van de opdevoorlaatste en laatste plantdata
geplante Sivetta evenhoog isals deopbrengst van dehetvroegst gezette planten.Het blijkennuvooral deplanten te zijnwaarvan debloei inde extreem
warme laatste decadevan juni envan begin juli bloeiden,waarvan de opbrengsten laag zijn. Innormale jarenvalt dewarmste periodevan het jaar later,
injuli of augustus,waardoor ook de planten van demeer extreem lateplantdatadan ongunstig beïnvloedworden. Bovendienmoet het afrijpenvan devruchtenna lateplantdatameestal onderminder gunstige (vochtige) omstandigheden
plaatsvinden.
De resultaten van 1976ondersteunen deveronderstelling dat niet de lange
koelperiode deplant verzwakt,waardoor deproduktieterugloopt,maar dat
ongunstiger weersomstandigheden (warmte tijdens debloei,vocht tijdens de
oogst)bij latere plantdata inhet algemeen zullen leiden tot lagere opbrengsten.Dezomerteelt met gekoeldewachtbedplanten zal hierdoor eenvrij ris-r
kante teelt blijven.
Inde teeltmet dedoordragende rassen Ostara enRabundawerd bodembedekking
met zwart plastic vergelekenmet stro,stro+ zwart plastic enmetwit plastic.
Het doel hiervanwas na tegaanwelkebodembedekking deopbrengst het gunstigst
beïnvloedde.Watergeven geschieddevia gietdarmen.
Eenvrij ernstigeverticilliumaantasting bemoeilijkte het trekkenvan
betrouwbare conclusies.Nietteminbleek in dewarme zomervan 1976debodembedekking metwit plastic het gunstigst (opbrengst 208kg/are), gevolgd door
zwartplastic en zwart plastic+ stro. Stro alleengafde laagste opbrengst
(176kg/are). Erwaren geenverschillen inpercentages I ekwaliteit envruchtrot.
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ProjectPFW6:Gebruikswaardeonderzoek aardbeien
J.Dijkstra,J. Blommers,L. Nijsse enA.A. van Oosten

Onder plastickappenwerden derassen Karina,I.V.T.67100,Gorella,Vola,
Redgauntlejt en Sivettavergeleken. De resultaten vandeze proef zijnvermeld
intabel13.Bijhet ras Sivettawerden inalle herhalingen een aantal afwijkendeplanten gevondenmet kleinere vruchten.Dezevermenging,die ook indepraktijkvoorkwam, is inmiddelsweer opgeheven.
Tabel13.Resultaten rassenvergelijking aardbei,plastic tunnel.

Ras

Kg/are

% I ekwal.

Gemiddeld
vruchtgew.

Datum
middenoogst

Karina
I.V.T. 67100
Gorella
Vola
RedgauntlQt
Sivetta

148c
194b
174b
243a
241 a
181b

84,0a
86,1 a
78,3b
75,4b
77,7b
79,7b

10,3b
12,9a
12,5a
9,4 b
10,1b
10,2b

30mei
9 juni
9 juni
11juni
13juni
15juni

Opvallend isdevroegheid van Karina;deproduktievan dit ras isweliswaar
niet hoog,maar het percentage I ekwaliteit ishoog ende smaak isgoed.De
vruchten rijpen snelwaardoor zeker tweemaal plukkenperweek nodig is.Ook de
I.V.T.-selectie 67100voldeed goed,devruchten zijn stevig engoed van smaak.
Volavoldeed ondanks de hoge produktie slechtsmatig,develekleine vruchten
vragen veel plukarbeid.
Indevollegrond werden eenveertigtal rassen enselecties vergeleken.
Produktiebepaling wasniet mogelijk doordat bij eenaantal rassen zeer
ernstige simazinschade optrad.Uit de landelijke beoordeling kwam echter een
aantal I.V.T.-selecties naarvoren,die een verdere beproeving waard zijn.Dit
zijn I.V.T, 69008, een industrieras,I.V.T. 72138 en I.V.T. 71480,een laat
ras. Alle I.V.T.-selecties muntenuit in eengoede produktie en een goede
smaak.
Vande overige rassenbleek Jescovooral inhet begin vande oogst grote
vruchten tegeven.De zetting was goed,de smaak redelijk,devruchten konden
goed zonder dop geplukt worden.De Engelse rassenMarmion enMontrose vielen
tegen;beide rassen geven eenwat bossig gewas,de smaak ismatig.De vruchten
vanMontrose werden laterklein,die vanMarmion waren teer.Onder Nederlandse
omstandigheden lijken deze rassen geenverbetering vanhet bestaande sortiment.
HetFranse ras Belrubi gaf eenhoge produktie per plantmet grote,goedsmakende
vruchten.Nadeel van dit ras is dat devruchtenwat afwijkend,dubbelkegelvormig zijnen dat devruchthals somswit blijft.Het Amerikaanse ras Holiday
wasniet erg produktief maar gaf erg stevigevruchten.De smaakwas echter
afwijkend,waardoor dit ras alleen alskruisingsouder voor de veredeling
interessant is.
Van debeide beproefde doordragende rassen bleek Ostara duidelijk gevoeliger
voorVerticilliumdanRabunda. Het opbrengstverschil tussen beide rassen kon
hieruit verklaard worden.
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Project PFW 7:Teeltonderzoek bij frambozen, bessenenbramen
J. Dijkstra,J. Blommers,L.Nijsse enA.A.van Oosten
Het onderzoek naar demogelijkheden vandruppelbevloeiing bij kleinfruit
werd in 1976 gestart bij rodebes (Jonkheervan Tets)en framboos (Schönemann).
Inbeide gevallenwerd behalve voor eenonbehandeld object,gekozenvoorveel
enweinigwater gedurende dehele groeiperiode envoorveelwatervanaf de
bloei envanaf beginoogst.
Alsbevloeiingsmethodewerd,medeinverband met het intensievekarakter van
dekleinfruitteelt gekozenvoor eenniet teduur systeem: dedrupstrip. Al
snelbleek echter dat dewaterafgiftevan dedrupstrip erg onregelmatigwas,
mogelijk (mede)door een fabrieksfout.Pas laat inhet seizoen,begin augustus,
konworden overgeschakeld opeen ander systeem: bi-wall.De objectenwaar
vanaf debloei envanaf begin oogstwater gegeven zouwordenkregen beide pas
vanaf 1augustuswater.
Hoewel deonregelmatige watervoorziening devariabiliteit tussen develdjes
vergrootte kunnen tochwel enkele voorlopige conclusies getrokken worden. Bij
de rodebes isde indruk dat deproduktie inhetobjectwaar vanaf het begin
veelwater gegeven iswat hogerwas dan inde andereobjecten.Bij de bepaling
vanhet snoeihoutgewicht bleek dit object betrouwbaar meer snoeihout geleverd
tehebben.
Voor de frambozenwashet het eerste groeijaar.Het onbehandelde object gaf
belangrijk minder groei dan alle andere objecten.Demeerdere groeikwam vooral
tot uiting ineen grotere taklengte en slechts ingeringemate inmeer takken
per meterrij.
Ineenkleineproef wordt nagegaan ofde frambozerassenMailing Promise en
Glen Clovavolgens het Nieuwzeelandse tafelsysteem geteeld kunnenworden.
Doordat de scheutenniet lang genoegwaren,was hetnogniet mogelijk de tafel
op een goede hoogte tebrengen.
Bij de zwarte bessenwerd het aanslaan ende groeivan direct ophet produktieperceel gezette stekkenvanhet ras BlackReward bekeken.Het stekresultaat
bleek hetbeste alsde stekken gestokenwerden ineen zwart plastic bodembedekking. De grond bleef vochtigerwaardoor erbelangrijkmeer lengtegroei
optrad (ca.70%).Het aantal scheutenwasbij zwart plastic slechts ca.10%
hoger danbij onbehandeld.

ProjectPFW8:Gebruikswaardeonderzoek frambozen, bessenenbramen
J. Dijkstra,J.,Blommers,L.Nijsse en A.A.van Oosten
Bij de frambooswerden dedoor het I.P.O.virusvrij gemaakte ofvirusvrij
geïmporteerde rassenMailing Jewel,RodeRadboud,Mailing Promise,Lloyd George
en Sirius opvruchtkwaliteit beoordeeld. Alle rassen gavenvruchtenvan goede
kwaliteit.
Van deAmerikaanse frambozerassen Pocahontas,Ott'sPennridge ende geelvruchtige Amberwaren debloemen envruchten klein.Deze rassen lijken onder
Nederlandse omstandigheden geenaanwinst.
De in 1975 geplante rode-besserassenproef en-rassenoriéntatie gaven beide
hun eerste oogst.De resultaten vande rassenproef zijnvermeld intabel14.
De selectie B21 isafkomstig van deheerMaarse in Sehe1linkhout.
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Tabel14.Eerste resultaten rassenproef rodebes.

AFDELING BODEMKUNDE

Project PFW10(IB75):Landelijke bodembehandelingsproeven indefruitteelt
P. Delver
Deproef teWilhelminadorp, in 1972aangelegd met het ras RodeBoskoop,
werd voortgezet.Er zijnvier plantdichtheden:beddenteelt en enkele-rijen
met afstanden 3,00 x 1,02m, 3,55 x 1,36 m en 3,95 x 2,05 m. Erwordt jaarlijks 0,70, 140,210of 280kg N per ha invoorjaarsgiften toegepast.Bij de
enkele-rij systemen staan debomen in smalleboomstroken met brede grasbanen
of inbrede boomstrokenmet smalle grasbanen.
Devruchtzetting was in 1976goed maar al spoedigbleek datde uitkomsten
sterk door dedroogte zoudenworden beïnvloed.Debomen staanop plaatgrond
(kleiop zeezand)dat tot +50cmdiepte isbeworteld. Het grondwater daalde
nog inhet voorjaar tot 150à 180cmbenedenmaaiveld.Deneerslag bedroeg in
februari 23,maart 39,april 9,mei 17,juni 30,juli 13,augustus 21 en
september 96mm.Het perceel isop 120cmdiepte gedraineerd. De drains lopen
dwars opdeboomrijen enwaardezededrainsleuven kruisen,vertoonden de
bomen eenveelbetere (vrucht-)groei als gevolg vanbeworteling tot 120cm
diepte indeverwerkte grond.Daardoor konden zehet gehele seizoen vanhet
grondwater profiteren.Erwerdenwaarnemingen verricht over het effect vande
afstand van deboom tot dedrainsleuf/ opdevruchtgroei. Bomen inwijde beplanting (3,95x 2,05 m)bleken als gevolgvan verder gaande horizontale
worteluitbreiding tot op grotere afstand,namelijk 1,50 tot 2,00 m vande
drainsleuf,nogvanhet grondwater teprofiteren danbomen innauwe beplanting
(bedden:3,00x 1,02 m ) . Bijdeze beplantingen was denabijheid vande drain
nognet waarneembaar op 1,00 tot 1,20m afstand.
Verdere conclusies uit devruchtmetingen waren:
1.Vruchtbomenworden gevoeliger voor droogtenaarmate zedichterwordengeplant;daarmee gaat ook een grotere gevoeligheid voor het scheuren van
vruchten bij regennüdroogte samen;
2. Deopbolling vanhet grondwater tussen tweedrains (afstand 12 m ) , in
tijden vanneerslagoverschot,was enigszins in eenbeterevruchtgroei terug
tevinden.
Tijdens dedroogte zijnwaarnemingenverricht over zuigspanningen in
bladeren.Dezewerden uitgevoerd met behulp van eendrukvat. Ook in andere
proeven isdeze techniek op grote schaal toegepast. Inhet deksel vanhet vat
ziteen conischuitgeslepen gaatjewaarin eendoorboord rubberenstopjepast.
Eenbladwordt na afsnijden inhet vat gebracht zodanig dat het steeltje door
het gaatjenaar buiten steekt.Na hermetisch sluitenwordt dedruk inhetvat
langzaam opgevoerd totdat ophet snijvlak vocht uit de houtvaten treedt.Op
ditmoment wordt dedruk afgelezen.Deze iseenmaat voordeop datmoment in
hetblad heersende zuigspanning.Afhankelijk van tijdstip,toestand van de
boom endevochtvoorziening werden drukken afgelezen tussen 2en 34kgf/cm.
Omdat de zuigspanning (negatievewaarde vandewaargenomen druk)sterkdoor
instraling enverzadigingsdeficit van de lucht wordt beïnvloed,werden de
metingen steeds uitgevoerd tussen 10en 15uur bijonbewolkt warmweer in
augustus.Hetvolgendewerd gevonden:
1.Erbestondeen duidelijknegatief verband tussenvruchtgrootte,vegetatieve
ontwikkeling ende zuigspanning tijdens dedroogste periode;
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2.Het scheurenvanvruchten,dat optrad na overvloedige regen eind augustus
eneerstehelft van september,vertoonde eenduidelijk positief verband met
de zuigspanning.Kleinevruchten scheurden dushet sterkst;
3.Deroodkleuring vandevruchten tijdensderijpingnam afbij toenemende
zuigspanning,dusnaarmate de bomen aan groteredroogtewaren blootgesteld;
4. Bij zuigspanningenvan -30tot -34kgf/cm^werd eenbeginvanbladvalwaargenomen;
5.Bij Cox'sOrangePippin ineen ander perceel opplaatgrond (kleiop zand)
werd eennegatief verband gevonden tussen de zuigspanning endedikte van
dekleilaag.
Tabel15.Vruchtdiameters inmmvan Rode Boskoop op 6 september 1976.Blok I=
noord,blok III=zuid.
Plantverband

Boomstrook

bed

Gemiddeld

Blok

I

II

III

54,6

50,5

50,2

51,8

3,00 x 1,02 m

breed
smal

55,6
57,7

51,4
57,0

50,9
55,3

52,6
56,7

3,55 x 1,36 m

breed
smal

57,3
59,7

58,3
56,3

53,1
58,8

56,3
58,2

3,95 x 2,05 m

breed
smal

61,0
65,1

59,2
57,3

57,1
59,2

59,1
60,5

De grootteendekwaliteit van devruchten heeft dit jaar sterkvan dedroogtegeleden,waardoor een abnormaal beeld vande behandelingseffecten is ontstaan.Tabel15laat ziendat devruchten kort voor depluknog zeer klein
waren.Mede doorhet sterke scheurenwerd veel kroet geplukt,terwijlbovendienveel vruchtval optrad. Opde afnemende vruchtgrootte bij dichter
planten werd al eerder gewezen. Bij de smalleboomstrokenwerdenmeestal iets
groterevruchten gemeten danbij brede stroken^watwellicht aaneen geringere
vruchtdracht moetworden toegeschreven.Van eenverschil in concurrentie door
degrasstroken vanverschillende breedtewasdit jaar geen sprake omdat er
praktisch geen grasgroeiwas.
Een terugblik op gegevens uit het vorige seizoen, 1975,leert nog het
volgende (zieookhet jaarverslag 1975,bladzijde 42-43):
1.De stikstofgehalten (tabel16)warenwat lagerdan in 1974 waarschijnlijk
omdat 1975wat drogerwas.Debehandelingseffectenwaren ongeveer dezelfde:
bij onvoldoende bemestingwerden ietshogere gehalten gevondennaarmate
wijderwerd geplant.Uithet verband met de opbrengst per boombleek dat
bij de tweewijdste plantsystemen eenhoger gehalte optimaalwas (2,3-2,4%
N)danbij denauwere beplantingen (3,00x 1,02 m: 2,1-2,3%N;bedden: 1,92,1% N ) ;
2.Na bewaringwerdenmet devruchten smaakproeven uitgevoerd. Inhet laboratoriumwerd ookhet zuurgehalte bepaald. Stikstoftekort ging samenmet
hogerekaligehalten,eenbetere (zuurdere) smaak eneenhoger zuurgehalte
vergeleken met hoge stikstofgiften.Ookbleek dat appels afkomstig van een
proefveldgedeelte met slechte bodemstructuren naarverhouding slechter
smaakten en een lager zuurgehalte hadden.Dekaligehalten inblad envrucht
warenhier ook lager danelders;
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3.Uithetverband per boom tussen deopbrengst in 1975 ende lengte aan
vruchtdragend hout indewinter 1975-1976 (vóórde snoei)bleek,dat de
opbrengst inkg permeter vruchtdragende taklengte toenamnaarmate wijder
was geplant (brede boomstroken).
Tabel16.Stikstofgehalten inblad van Rode BoskoopM.9 op 31 juli 1975.
Plantsysteem

beddenteelt
3,00 x 1,02 m,bredeboomstrook
3,55 x 1,36 m,brede boomstrook
3,95 x 2,05 m,brede boomstrook
3,00 x 1,02 m, smalle boomstrook
3,55 x 1,36 m, smalle boomstrook
3,95 x 2,05 m, smalle boomstrook

Kg N p e r

ha

0

70

140

210

280

1,91
1,95
2,09
2,14
1,64
1,70
1,78

2,17
2,22
2,17
2,38
1,88
1,99
2,02

2,31
2,34
2,41
2,48
2,25
2,26
2,23

2,27
2,40
2,44
2,51
2,33
2,29
2,40

2,41
2,44
2,45
2,47
2,35
2,41
2,40

In 1976 zijn ervaringen opgedaan over het effect vandruppelbevloeiing:
Bij een fruitteler teOvezandewerden enkeledruppelsystemen vergeleken in
een aanplant vanGoldenDelicious. Bij één druppeldop perboomwerdeencirca
20%hogere opbrengst verkregen door grotere vruchten.Daarbijwas 40 liter
per dag per boom over een lange periodeniet beter dan 20 liter.Een groter
aantalvochtplekken,verkregenmet het "bi-wall"-systeem (één druppelpunt
per 0,9 m)gaf 25à 30%meer opbrengst;
Ineenkleine proef teWilhelminadorp met drie appelrassen werd eveneens een
toename vandevruchtgrootte bereikt. Eén druppelpunt perboom (3,50x
2,00 m)wasbeter dan éénper tweebomen bij dezelfdewatergift per ha en
12literperboomper dagwas beter dan 6 liter;
In een grote veldproef met Rode Boskoop en Cox'sOrange Pippin geplant in
1975op perceel 7teWilhelminadorp werden drie perioden vanwater geven
toegepast:dagelijks 24 liter per boom tussen 16juni en 1juli, 1juli 1augustus en 1augustus tot de plukop 16september. Inde middelste
periode,juli,had extrawater het sterkste effect op devruchtgroei.Deindrukbestond dat het sterkste effect op devruchtgroei werd ondervonden bij
die combinaties vanwaterperioden die ook de lengtegroei vande scheuten
het sterkst hadden gestimuleerd. Ineenkleine bewaarproef met Cox's-vruchten afkomstig vanmatig dragendeboompjeswerd het meeste stip gevonden bij
behandelingen waar devruchtgroei het sterkstwas gestimuleerd (watercombinatie-++:vanaf 1juli tot 16 september). Geenwater ofwater van
1augustus af gaf weinig stipmaarveelvruchtenmet zacht.Zwaar dragende
boompjeswaren hetmeest droogtegevoelig;
Het ongunstige effect van denabijheid van een concurrerende populierehaag
opdevruchtgroei van appelskondoor druppelbevloeiing volledig worden uitgeschakeld.
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Project PFW11(IB111):
van fruitgewassen

Betekenisvanstikstof voor opbrengstenkwaliteit

P.Delver
Door de toepassing op grote schaal van de teelt ingrasstroken,welke tien
totvijftien jaar geleden sterkwerd uitgebreid, isde stikstofbehoefte in
boomgaarden sterk gedaald. Inde praktijk bedragen de jaarlijkse giftenniet
zelden aanzienlijk minder dan 100kgNperha terwijl debemesting in sommige
bedrijven op goedvochthoudende grond,o.a. inde IJsselmeerpolders,zelfs
geheelwordtweggelaten. Ditheeft inmeer ofminder sterkemate stikstofgebrek
tot gevolgwat samengaat met lageN-gehalten inhet blad eneenveelal betere
vruchtkwaliteitbijvoorbeeld door beterekleur of bewaarbaarheid.
Devraag of onder zulke omstandigheden te sterke opbrengstderving kan plaats
vindenhangtvoornamelijk afvandebodemvochtomstandigheden.Onder de vrij
droge omstandigheden teWilhelminadorp heeft hetweglaten vande bemesting
bijvoorbeeld duidelijkeopbrengstderving tot gevolg. Stikstofgebrek bij zware
vruchtdracht kan ookverzwakking van gemengdeknoppen enverminderde vruchtzetting ineenvolgend jaar veroorzaken.
Doelvanhet onderzoek isna te gaan inhoeverrehet bemestingsadvies ophet
vochtleverend vermogenvan de grondkanworden afgestemd. Daartoe zijn feitelijkproefvelden op zeeruiteenlopende grondennodig,waarin o.a. nul-giften
voorkomen.Momenteel zijn slechts tweevan zulke proeven in studie:die op
droogtegevoelige grond teWilhelminadorp (project PFW 10)en eenproef opveel
beteregrond teNumansdorp die oorspronkelijk werd opgezet omdewerking van
een organischemeststof (Kadavermeel)tetoetsen.Dit laatste proefveld isin
1975ietsinopzet gewijzigd en indievorm ook in 1976voortgezet.
Alverscheidene jaren isuit deopbrengsten vanbeide proefrassen,opM.9,
gebleken dat demestbehoefte opdeze diepbewortelde goed vochthoudende zavelgrond zeer gering is.Zowerd in 1975dehoogste opbrengst bereikt op veldjes
die al sedert 1970geen stikstof kregen,ondanks duidelijke dalingvande stikstofgehalten inhet blad (tabel10) Jaarverslag 1975,blz.45).BijCox's Orange
Pippinwerd ook in 1976dehoogste opbrengst geplukt opde onbemesteveldjes.
Golden Delicious gaf toen eenwat onregelmatig beeld dat een iets grotere stikstofbehoefte danbijCox'sOrange Pippin leek te suggereren.Deze tendenswas
ook invroegere jaren althans in eendeel vanhet proefveld (deoostelijke,
minst luwerij)tebespeuren.Beide rassen lieten in 1976opde onbemeste
veldjeswel een duidelijk beterevruchtkleur zien.Devruchtgrootte bleef in
dit zeer droge jaarnietmerkbaar achter bij anderejaren.Dit bevestigt de
indrukdat devochtvoorziening hier goedis.
Tabel17.Stikstofgehalten inhetblad in 1975en opbrengsten in 1976 inde
bemestingsproef teNumansdorp op goed vochthoudende grond.
Behandeling

onbemest sedert 1970
onbemest sedert 1975
60kgN sedert 1975
120kgN sedert 1975

% N inblad 1975

Kg perboom 1976

Cox'sO.P. GoldenDel.

Cox'sO.P. GoldenDel.

2,53
2,57
2,66
2,72

2,16
2,4]
2,43
2,55

29,1
28,0
26,0
25,8

45,3
44,6
50,1
44,1

Eenbewaarproef met Cox's Orange Pippin van deoogst 1975 leverde geen
bewaarziekten op,wat bijhethoge opbrengstniveau (+40kg perboom)ookniet
viel teverwachten. Stip,rotstip en zachtwerdenwel aangetroffen ineen
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bewaarproefmet deopbrengst van 1976 (+25 septembertot 8december)enwel
bij de intabel17vermeldebehandelingen totaal respectievelijk 8, 12,11en
12%. Deze cijferswijzenniet opbehandelingsinvloeden, zekerniet alsmen de
ietsverschillende vruchtdracht inaanmerkingneemt.
Indebufferrijen Cox's Orange Pippin opM.9 inperceel 26te Wilhelminadorp
iseenbespuitingsproef uitgevoerd met "Solalg",een extract van zeewier dat
een groot aantalvoedingsstoffenbevat,inde aanbevolen dosering echter in
uiterst late concentraties.Door dedroogte bleef de opbrengst zeer laag.De
behandelingen (vijf bespuitingen indrieperioden)hadden geeneffect.

Project PFW 15:Chemische onkruidbestrijding bijgrootfruit
P.J. Bolding
Deproef op de proeftuin teNumansdorp over detoelaatbaarheid van lichte
onderbegroeiingen met onkruiden engras werd voortgezet. Eentoelichting over
dezeproef werd ook reeds gegeven inhet jaarverslag voor 1975blz. 45-46.
Inhet najaar van 1975 zijn debehandelingen 3en 4 (tabel18, roodzwenkgras
en straatgras,ingezaaid begin 1975)door bespuiting met gramoxone opgeheven
omdat devegetatie indeze beplantingmoeilijkheden veroorzaakte bij het maaien
envoorts een onderkomen voormuizenwas.Hierdoor zijndeze behandelingen in
1976vrijwel gelijk te stellen aanbehandeling 7 (zie Jaarverslag 1975,blz.
46).
Uit debladanalyse endeopbrengst (tabel18)blijkt dat iederevorm van
ondergroei inhet zeer droge jaar 1976 eenverlaging van het stikstofgehalte in
het blad en eenverlaging vande opbrengst heeft gegeven. Het betreft hier een
goed vochthoudend diepbewortelbaar perceel dat bovendien tot 110cmbeneden
maaiveld werd geïnfiltreerd.Wellicht isdebeworteling van dit nog jonge gewas
nog niet diep genoeg doorgedrongen om tenvolle vanhet toegediende grondwater teprofiteren zodat zelfs lichte concurrentie al schadekondoen. Zonder
infiltratie zoudeze nog duidelijker naar voren zijn gekomen.
Tabel18.Stikstofgehalten inblad enopbrengst van drie-tot vierjarige Golden
DeliciousM.9 te Numansdorp

Behandeling, onderbegroeiing

1.natuurlijke begroeiing,evt.
chemisch behandeld, geen Simazin
2. idem,eventueel alleenmaaien
3.roodzwenkgras,herfst 1975
opgeheven
4. straatgras,herfst 1975opgeheven
5. hoornbloem
6.muurpeper
7. controle,onbegroeid gehouden met
Simazin +Gramoxone enAamitrol
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Opbrengst
% N inblad
kg/boom
1976
1975
18juli 17sept. 23juli 1975 1976
2,23

2,23

2,20

7,1

12,0

2,14
2,26

2,08
2,10

2,03
2,18

5,3
7,2

10,5
13,2

2,03
2,28
2,31
2,45

2,06
2,13
2,10
2,28

2,20
1,79
1,80
2,37

7,2
8,1
7,1
8,1

12,9
8,5
9,8
12,9

Project PFW35(IB216):Relatie tussen kaliumgehaltevanappelblad engrond
P. Delver
Dekaliopname van een gewashangt o.a. af vandedoorbemesting tebeïnvloeden voedingstoestand vandegrond.Daarnaast spelenworteldichtheid,structuur envochttoestandvan degrond,bewortelingsdiepte,verticale verdeling
vandekalirijkdom enbinding aan een klei- of eenhumuscomplexenten slotte
devruchtdracht een grote rol.Deze factorenkomen inhet bij grondonderzoek
bepaalde kaligehalteniet of onvoldoende tot uitdrukking. De samenhang tussen
het kaligehalte indegrond en indebladeren laat dan ook tewensen over.
Daar staat tegenover dat de samenhang tussen K%-blad en gebrekssymptomen en
vruchtgrootte,althansbij duidelijk sub-optimale voeding,wél goed is.Ook
bij gehaltenwaarbij géénkaligebrekssymptomen zoalsnecrotische bladranden
zichtbaar zijnwordt een positief verband met devruchtgrootte gevonden. Het is
echter devraag ofhier eenoorzakelijkverband,uamelijk een gunstige invloed
vanverbeterde kaliopname opdevruchtgroei, inhet spel is.Zo'nverband kan
immersookwordenverklaard uit een lagerevruchtdracht die zoals bekend zowel
met grotere vruchten alsmet hogerekaligehalten inhet blad gepaard gaat.
Bovendien gaat ook eenverbeterde vochtvoorziening met toenamevandevruchtgroei enmet versterkte kaliopname samen.
Devraag isdushoe devele factorendie bij dekalivoeding een rol spelen
verder kunnenworden ontrafeld enwelke invloed men aandebemesting moet toekennen zowel inongunstige (meer stip enz.)als in gunstige zin (beterevruchtgroei, smaakkwaliteit).Bijproefplekonderzoekingen komt steedsweer eenpositiefverband naar voren tussen K%-blad en gevoeligheid voor stip.Uit hetvoorgaandevolgt datmen erdaardoor gemakkelijk toekomt tégrotebetekenis toete
kennen aandekalivoorziening als oorzaak van bewaarverliezen.
Begin 1976 isnogalwat aandacht besteed aande samenhang tussen de kalitoestand vanbladeren envruchten,endesmaakkwaliteit. Bij debespreking van
projectPFW 10werd al gemeld dat 0-N vruchten eenhoger zuurgehalte eneen
betere (zuurdere) smaakhadden danmet stikstof bemeste,terwijl dekaligehalten inbladeren envruchten ookhogerwaren.Verschillen in smaakvoor zover
doorhet zuurgehalte bepaald blijken ookna enige tijd bewaring te blijven
bestaan eneenhoogkaligehalte gaat dusook samenmet eenbetere houdbaarheid
van de smaak.Datbleek uit smaakproevenmet 29 tot respectievelijk eind
januari en 29 tot begin februaribewaarde partijen appelsvanCox's Orange
Pippin en Schonevan Boskoop afkomstig van eenproefplekkenonderzoek over stip
(zieook project PFW 49).De appelskwamen uitboomgaarden inhet zuiden en
westen van ons land. Een stijging van kaligehalten inhet blad van 1%naar 2%
ging bij Cox'sOrange Pippin gepaard met een toenamevan 1milliequivalent
zuurper 100mlvruchtesap (gehalten tussen circa 5en 7meq.). Bij Schonevan
Boskoopwas dit 1,6 meq (gehalten tussen 8en 12meq.). Indepraktijk zal de
(zure) smaakwel overwegend afhangenvanhetpluktijdstip en debewaarduur.
Indebodembehandelingsproef teOosthuizenwerden sedert 1967variaties
inde stikstofbemesting toegepast.Dezehadden op deopbrengst vrijwel geen
invloed enwerden daarom in 1975vervangen doorkalibemesting (0,100,200of
300kgK2Operha per jaar). De giften zijn in 1976verhoogd tot 150,300en
450kg K2O. Hetkaligehalte inhet blad van Cox's Orange Pippin reageerde in
1975 slechts zwakenvoornamelijk opveldjes zonder grondbewerking op deboomstrook (0,07%hogere K-gehalten per 100kg lO^Oopveldjes zónder en slechts
0,01%hogere gehalten opveldjesmét grondbewerking).Hoewel ookhet kaligehalte inde 0-20 cmgrondlaag van deboomstrook ietswerd verhoogd had de
bemesting toennóch opde opbrengst nóch ophet in zeer geringemate voorkomen
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van stip nabewaring enige invloed.
Dehoge opbrengst van 1975 (38kg perboom)veroorzaakte in 1976 eenbeurtjaarmet sterkvariërende opbrengsten perboom, tussen 0en 49kg.Waarschijnlijkmede als gevolgvandroogte ontstonden in tegenstelling totvorige jaren
grote met debodembehandeling samenhangende opbrengstverschillen:bij CC,CM,
MC enMMwerd gemiddeld bij Cox's Orange Pippin 13,7,11,5, 10,4en 7,6 kg
geplukt (deeerste Cgeeft aan:chemische onkruidbestrijdingzonder grondbewerking,Mbetekent grondbewerking op deboomstrook; de tweede Cbetekent mulchen
op deboomstrook,Mbetekent mulchen op de grasbaan). Ook dit jaarhad dekalibemesting (0, 150,300,450kg K2O)geen invloed op deopbrengst:erwerd
respectievelijk 10,2,11,2,11,8en 10,1kg perboom geplukt.Boomstip,bij de
pluk uitgesorteerd, vertoondeweinig verband met dekalibemesting (respectievelijk 4,5,4en6%);bijbewaarstip,op 9decembervastgesteld,was enige toename doorkalibemesting tebespeuren (respectievelijk 25,27,26 en 30%stip en
zacht).
TeWilhelminadorp isopperceel 7een grote veldproef begonnenmet in 1975
geplante appels (zieook project PFW 10).Deproef omvatdezelfdebodembehandelingen als die teOosthuizen;debetekenisvandecoderingen CC,CM,MC enMM
isdanook dezelfde. In 1976werd alwel chemische ofmechanische onkruidbestrijding toegepast,maar demaaimethode bestond nog uitsluitend uithet
mulchen op deboomstrook (erwas overigens weinig grasgroei). Deproef omvat
verder combinaties vandruppelbevloeiing indrie perioden enkalibemesting:
geenof 300kgK2Oper jaarperha, in 1975werd 150kgK2O gegeven.Evenals de
meeste percelenvanhet Proefstation isook deze grond indroge jarendroogtegevoelig en 1976gaf danook duidelijk gunstige effectenvanwater geven op de
vruchtgroei te zien.Daarnaastwas ereenduidelijk gunstig effect van kalibemesting,wat temeer opviel omdat deK-gehalten inhetblad van de éénjarige,
nogniet dragendeboompjes Cox'sOrange Pippin in 1975circa 1,90 tot 2,40%
bedroegen.Eenvoorlopige indruk uit een geanalyseerd deelvan demonsterswas
datdeK-gehalten (mede doorhet inproduktie komen) in 1976veel lager uitvielen en circa0,50 tot 1,60%bedroegen. De droogteheeft hier een grote rol
bij gespeeld. Het effect vandekalibemesting bleek ookvan hetwater geven en
vande vruchtdracht af tehangen ende praktijkervaring dat goed dragende bomen
lagerekaligehalten vertonen en ook gevoeliger zijnvoor kaligebrek komt duidelijk uit de vruchtgewichten naar voren (tabel 19).Deze demonstreren dathet
gunstigekali-effect verdween als debomenweinigvruchten droegen en er tevens
van 16juni tot deplukwaterwas gegeven.Kalibemesting enwater geven hadden
hier de tendens elkaar overbodig temaken.
Tabel19.Vruchtgewichten van Cox's Orange Pippiningineen bodembehandelingdruppelbevloeiingsproef teWilhelminadorp (2 e groeijaar).
6 vruchen

per boom

30vruchten

per boom

Bemesting

Geen
water

Water 16/6
tot 16/9

Geen
water

Water 16/6
tot 16/9

-K
+K

167
189

188
191

119
135

136
152

Ook uitdepraktijk kwamenbelangrijke gezichtspunten over de kalivoeding
naar voren. Zowerden inhet blad meestal lagerekaligehalten gevonden dan in
1975,behalve bij slechte vruchtdracht (vaak veroorzaakt doornachtvorst)en
op goedvochthoudende grond. Zichtbaarkaligebrek kwam in 1976ookwat vaker
voor danvorig jaar.Uithet proefplekkenonderzoek opbedrijven inZuid- en
West-Nederland (project PFW49)bleek datpercelenmethoge K-gehalten inhet
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blad in 1975ook in 1976hoge,soms zelfsnoghogere gehaltenbezaten.Dat
laatstewas vooral bij Schonevan Boskoop het gevalmede als gevolgvan slechte
dracht doornachtvorst. Bedrijvenmet in 1975al lage gehalten (overwegend op
kleigrond) lieten in 1976 een daling zien inde grootte-orde van0,3tot 0,4%
K. Terverklaringvandezeuiteenlopende reactie op droogte zal zekernaar de
bodemkundige achtergrondenvan dekaliopname moetenworden gezocht.

ProjectPFW49(IB305): Stipinappel
P.Delver enA.Pouwer
Bijhet onderzoek over stipwordt eengroot gedeeltevandetijd envan de
laboratoriumcapaciteit besteed aanboomgaarden in Zuid-enWest-Nederland waarindevoorspelbaarheid vande stipgevoeligheid wordt getoetst aandehand van
blad-envruchtanalyses en devruchtdracht. Dit onderzoekwerd voor het eerst
in 1975uitgevoerd. Het is inhandenvan A.Pouwer (C.A.D.)en S. Bommeljé
(Consulentschap voor Bodemaangelegenheden inde Tuinbouw).Uit een zestigtal
percelen Cox'sOrange Pippin en eeneven groot aantal Schonevan Boskoop werden
van elk rasdertig uitgezocht op grond vanuiteenlopende kaligehalten inhet
blad. Hiervan werden partijenvruchten van 100kg bewaard ophet Sprenger
Instituut.Nabewaringwerdendevruchten opafwijkingenbeoordeeld en inhet
laboratorium geanalyseerd. Bedoeling van dit onderzoek is,dewaarde van een
onlangsvoorgesteld nieuw systeemvan interpretatie tetoetsen (zieook
Jaarverslag 1974,blz. 48).Hierbijwordt zowel aan de gehalten aanN,P, K,
Mg enCa inhetblad,bemonsterd begin augustus,alsaandevruchtdracht een
getalsmatigewaarde toegekend (B-enD-waarde) inovereenstemming met deverwachte correlatiemet stip. Isde B+D-waarde hoog dan iserkans op stip en
zacht; isdeze laag,datwil zeggen sterk negatief,dan kan lage-temperatuurbederf optreden.
Nabewaring tot januari 1976bleek alleen indepartijen Schonevan Boskoop
iets stip op te treden.De toetsingvan devoorspellingsmethode werd daardoor
zeerbemoeilijkt. Intussen isdenieuwemethode die eventueel inde plaats
komtvan de totvoorkort gebruikte (met alsuitgangspunt devruchtdracht en
de (K+Mg)/Ca-verhouding inhetblad)door dr.ir. J.vanderBoon toegepast op
vroegere proefplekgegevens (1969-1972)omna te gaan of deze beter is,datwil
zeggen leidt tot eenjuisterevoorspelling. Dit bleekvoor ditmateriaal niet
het geval te zijnalheeft deB+D-methode het voordeelvan de gestandariseerde
interpretatie. Aande interpretatie van de B+D-methode zalvermoedelijk nog
verdermoetenworden bijgeschaafd.
Het onderzoekwerd in 1976herhaald op grotendeels dezelfde aanplantingen.
Dekaligehalten inhet blad vielenmeestal lageruit dan in 1975.De vruchtdracht van Schonevan Boskoop was als gevolg vannachtvorstschade zeermatig.
Cox'sOrange Pippinwerd tot 7december ophet Sprenger Instituut bewaard en
vertoonde vrij veel stip.Debewerking van de gegevens is inhanden van
A.Pouwer.
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Denieuweproefopperceel7teWilhelminadorpiso.a.gerichtopdeinvloed
vandruppelbevloeiing,kalibemestingenbodembehandelingopdebewaarkwaliteit
(zieookprojectenPFW10en35).Daaromisalinhettweedeproefjaareen
bewaarproefopgezetmetCox'sOrangePippin.Vruchtenvanweinigdragendebomen
(tot15appelsperboom)engoeddragende (20totruim50appels)werdenapart
bewaard.Alleenindeeersteproefkwamstip (8tot32%)enzacht (10tot37%)
voor.Stipwerdbevorderddoorwatergevenvooralvanaf 1juli.Ditgingtevens
gepaardmetdoorgroeivanscheuten.Minderstipmaarmeerzachttradopbij
kalibemestingenbijachterwegelatenofpaslaattoepassenvandruppelbevloeiing.Metingenvandescheutgroeisuggereerdeneenverbandtussendoor-ofhergroeienstipgevoeligheid.
InrandrijenCox'sOrangePippinvanperceel25(proefoverontwikkelingvan
mijtenpopulaties,zieprojectPFW40)iseenbeschaduwingsproefuitgevoerd.De
randrijenwerdenhetheleseizoenvrijgehoudenvanspint.Schaduwwerdindrie
periodenaangebrachtdoormiddelvanoverdebomengespannenplasticschaduwdoek.Daarbijwordt50%vanhetlichtonderschept.Regelmatigzijnvruchtmonstersverzameldvooranalyse.Uittabel20blijktdatschaduwindeeerste
periode (B,D)extravruchtruiheeftveroorzaakt,waarbijvruchtenextra
"groot"uitgroeidenalsdeschaduwperiodewerdgevolgddooreenperiodemet
veelzonenwarmte (behandelingB:doorextremedroogtewasditjaargeen
sprakevaneennormalevruchtgrootte).Daardoorbleefookhetpercentagedroge
stoflagerdanbijdeanderebehandelingen.Ditgehaltewasditjaaroverigens
extreemhoog,normaalis13à14%.Devruchtkleurbleefvooralachterdoor
schaduwindetweedeperiode.Ineenbewaarproef tradalleeninbehandelingB
watstipop (3,2%).Indeoverigewasditminderdan1%.
Tabel20.EffectenvanbeschaduwinginvijfjarigeCox'sOrangePippin.
Behandeling

Pluk|14 september
per boom
Aant.Kg

%drogestof
invrucht

G/vr. 10/6-7/716/7-4/8

A.Geenschaduw
163 10,5 68
16,2
20,4
5,0 6,3
B.Schaduw 1juni-27juli 90 10,1 117
13,6
16,5
4,6 7,7
C.Schaduw27juli-14sept.136 10,6 79
15,2
18,8
2,2 5,4
D.Schaduw 1juni-14sept. 89
6,8 83
14,2
19,8
2,2 5,2

O 2=20%,8=80%vanvruchtoppervlakrood,
2) 4=hardgroen,8=geelgroen.
VandeopbrengstvanCox'sOrangePippinvandebodembehandelingsproefte
Oosthuizen (zieookprojectPFW35)zijnvan 15septembertot9decemberpartijenbewaard.Erkwamvrijveelstipenzachtinvoorwatmetdesterkvariërendevruchtdrachtsamenhing.Werdendepercentagesstipbijdeinopbrengst
uiteenlopendebehandelingenCC,CM,MCenMMgecorrigeerdvooreengelijkeopbrengstvan10kgperboomdanwerdindezevolgorde25,0,21,0,20,0en14,5%
stipgevonden.Ookditjaarkwamdusnaarvorendatgrondbewerkingopdeboomstrokenenmulchenopdegrasbaanverminderdegevoeligheidvoorstipgeeft.
OverheteffectvandekalibemestingwerdbijprojectPFW35algerapporteerd.
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ProjectPFW14:Onderzoek naardeachtergrond vanderelatie groei-vruchtbaarheid bij vruchtbomen
J. Tromp

Regulatoren
De in 1974opgezette potproefmet Cox's Orange Pippin boompjes,waarin de
invloed van eenaantal combinatiesvande factoren stikstofbemesting,bespuitingmet GA4+7en standvandeboom (horizontaal ofverticaal)op de groei en
bloemknopvorming werd nagegaan (zieJaarverslag 1975,blz. 5 0 ) ,werd inhet
verslagjaar direct nade bloeibeëindigd, Integenstelling met de inhet
eersteproefjaarverkregenuitkomsten reageerde degroei inhet tweede jaar
nauwelijks op detoediening van GA4+7. Welwerd degroei sterk bevorderd door
bemestingmet stikstof.Bijdeonbemesteboompjeswerd het positieve effect
vandehorizontale stand opdebloemknopvorming teniet gedaan door een Gk^+-]bespuiting kortnadebloei.Bijdebemeste boompjeshad deze „vroege"GA4+7bespuiting weinig invloed;de „late"GA^^-bespuiting (omstreeks het afsluiten
vandegroei)verlaagde hetniveauvan bloemknopvorming.
In 1975werd een potproef met éénjarige boompjes van Schonevan Boskoop
begonnen,waarin bij onbemeste,met nitraatstikstof bemeste enmet ammoniumstikstof bemeste boompjes'deinvloed van een „vroege"behandeling met SADH
(Alar-85)in combinatiemet een „vroege"en een „late"GA4+7~toediening
(„vroeg":enkelewekennavollebloei;„laat":kortnahet afsluiten van de
groei)opde scheutgroei enbloemknopvorming wordt bestudeerd. Tot dusverre
was debelangrijkste uitkomst dat de ammoniumbemestingweliswaar de bloemknopvormingbevorderde,maar alleenvoor zover geen bespuitingen met SADHenGA4+7
werden uitgevoerd. Deproef wordt opdezelfde wijzenog eenjaarvoortgezet.
In 1976werd eennieuwe proef maar numet Cox's Orange Pippinbegonnen.De
opzet is gelijk aandiemet Schonevan Boskoop,zoals inhet bovenstaande
beschreven.

Stikstofonderzoek
De in 1975begonnen potproefmet GoldenDelicious,waarin de invloed van
drie stikstofbehandelingen, teweten onbemest,bemestmet nitraat en bemest
met ammonium op o.a. de samenstelling vande oplosbare stikstoffractievan
vruchten endeminerale samenstelling vanvruchten en bladerenwordt nagegaan,
werd voortgezet. Eendeelvandeanalysesvoorhet eersteproefjaar kwam gereed.
Zoals teverwachten iswashet stikstofniveau vandevruchtenvan de
onbemeste boompjes het laagst.De hoogstewaarden werdenbijdebemesting met
nitraat gevonden.De ammoniumbehandeling nam een tussenpositie in,zij het dan
dat inhet laatste deelvan het seizoen hetverschilmet onbemest geringwas.
Hetverschil in stikstofniveau indevruchten tussendebehandelingen kwam
vooral totuiting ineengrootverschil inconcentratie vanhet aminozuur
asparagine. Het aminozuur arginine,dat altijd eenbelangrijk deelvan de
oplosbare stikstoffractievanbast,hout enwortels uitmaakt,bleek in
vruchten,althans kwantitatief,van ondergeschikte betekenis tezijn.
Dediverse stikstofbehandelingenbeïnvloeddenhet niveau vankalium en
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calcium indevruchtennauwelijks. Zeer opmerkelijk is,dat,althans wanneer
vruchtenvan gelijk gewicht wordenvergeleken,vruchten van onbemeste boompjes
steedsmeerboriumbevattendandievan bemeste.Vruchtenvanmet nitraat
bemeste boompjes zijn ietsboriumrijker dandievanboompjeswaaraan ammonium
was toegediend.
Ineenkleinemet stikstofarmeappelonderstammen M.7uitgevoerde proef
werd nagegaan inhoeverre dezelfdenitraatbemesting uitgevoerd opverschillende tijdstippenvanhet groeiseizoen (eind april,half juli enbegin
september)deonderlinge verhouding van de inhet xyleem inde transpiratiestroomnaar de scheuten enbladeren gevoerde aminoverbindingen wijzigt.Het
aandeelvan arginine nabemesting injuli en september bleek aanzienlijk hoger
te zijndannabemesting inhet voorjaar.Asparaginevertoonde het omgekeerde
beeld.

Invloed

van de worteltemperatuur

op het gedrag van geoculeerde

onderstammen

Inde periode februari totmeiwerd indeklimaatkamers eenproef uitgevoerd,
waarin bij overigens gelijke condities de invloed vanvijf worteltemperaturen
(6°, 12°,18°,24°en30°C)opde scheutgroei,dedroge-stofproduktie,het
waterverbruik endeminerale samenstelling van inaugustus 1975met Cox's
Orange Pippin geoculeerde onderstammen M.9,M.26 enMM.106werd nagegaan.
Enkele uitkomsten volgenhier.
Bij alle combinaties vertoonde de scheutgroei een sterke toename bij
stijgendeworteltemperatuur,totdat bij 18°tot 24°Ceenoptimumwerd bereikt.
Bij 30°C trad eenduidelijke groeivermindering op.Erwaren geen sterke scheutgroeiverschillen tussen dedrie combinaties.De droge-stofproduktie in afhankelijkheid vandeworteltemperatuur vertoonde hetzelfde beeld als de scheutgroei. Deproduktienam evenwel toe indevolgordeM.9,M.26,MM.106. Hetwaterverbruik per eenheidvanbladoppervlak namover het geheleonderzochte traject
vanworteltemperaturen toemet stijgende temperatuur.MM.106 gebruikte duidelijkmeer water danM.9 enM.26;dezebeide laatstgenoemde combinaties verschilden indit opzicht niet ofnauwelijks.
Wat betreft hetkalium- encalciumniveau indenieuwe groei in afhankelijkheid vandeworteltemperatuur bleek datkaliumhet voorde scheutgroei gevonden
patroonnauw volgde,wat resulteerde inongeveer dezelfde concentratie van
kalium bij dediverse temperaturen. De opnamevan calcium indenieuwe scheuten
reageerdemindersterkop deworteltemperatuur. Dithad tot gevolg dat de Ca/Kverhouding bijdehoogsteworteltemperatuur (vooralbijM.9 enMM.106)en in
watminderematebijde laagste twee temperaturenhogerwas dan inhet traject
van 18°tot 24°C.Erwerd verder bij alle drie combinaties gevonden dat het
transport van calciumnaar denieuwe scheutenmoeilijker verloopt dandat van
kalium.

De invloed

van de temperatuur

op de bloemknopvorming

bij

appel

Inde onder project 39beschreven proef (zieookJaarverslag 1975,blz. 52)
waarin het gedragvan driejarige Cox's Orange Pippin boompjes bijvijfworteltemperaturen (6°,12°,17°,24°en30°C)werd bestudeerd,werd in 1976demate
vanbloeibepaald. Inhet traject van 6°tot 24°Cwerden geen grote verschillen
gevonden.De hoogsteworteltemperatuur beïnvloedde debloemknopvorming echter
sterknadelig.Aangezien bij deze temperatuur de scheutgroei sterkwasbevorderd indeze proef ishet niet duidelijk of deworteltemperatuur debloemknopvorming rechtstreeks heeft beïnvloed danwel indirect viaversterking vande
groei.
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Inaansluiting op de inhet vorige jaarverslag beschreven proef (blz. 51)
over de invloedvande luchttemperatuur opdebloemknopvormingbij Cox's Orange
Pippinwerd in 1976eenproefmet Cox'sOrange Pippin enGolden Delicious uitgevoerd waarinwederom de invloed van een aantal temperatuurregimes opdevormingvanbloemknoppenwerd nagegaan.Er zijnuitde aard der zaaknog geen uitkomsten beschikbaar.

Project PFW 39:Defysiologievandevrucht voordeoogst inverband metde
vruchtkwaliteit
J. Tromp

De invloed van de worteltemperatuur
en van de voohttoestand
van de grond op de
scheut- en de vruohtgroei en op de minerale samenstelling
van bladeren en
vruchten van appel
Deanalysesbetreffende de inhetvorige jaarverslag (blz.52)algenoemde,
indeklimaatkamers uitgevoerde proef overde invloed vanvijf worteltemperaturen (6°,12°,17°,24°en 30°C)envan drie vochttrappen inde grond ophet
gedragvanCox's Orange Pippin boompjes kwamen gereed. Wanneer steeds vruchten
van gelijk gewicht afkomstig van deverschillende behandelingenwordenvergeleken danblijkt dehoeveelheid kalium pervrucht betrekkelijk weinig te zijn
beïnvloed door deworteltemperatuur endoor devochttoestand vande grond
Voor calcium ishet beeld tamelijk gecompliceerd. Zolang devruchten klein zijn
isdehoeveelheid calcium pervrucht in debehandelingen 6°en 12°Choger dan
die invruchten van gelijk gewicht,die zijn gegroeid bij dedrie hogere
worteltemperaturen. Bij 6°en 12°Cblijft het calciumniveauvrijwel constant
nadat eenvruchtgewicht van circa 5gdroge stof isbereikt.Daarentegen treedt
bij dehogereworteltemperaturen tot aandepluknog toevoer van calcium naar
devrucht op,wat resulteert ineenuiteindelijk hoger calciumniveau danbij de
lagereworteltemperaturen.De vochttoestand had opdevoorziening met calcium
van devruchtwel enigemaar niet veel invloed. Dehoeveelheid borium per
vrucht bleek sterk toe tenemenbij stijging van deworteltemperatuur. De
vochttoestand vande grond beïnvloeddehetboriumniveau slechtsweinig.
Tenslotte werd inde buitenlucht onder een glazen afdak eennieuwe proef
opgezet met Schonevan Boskoop,waarinhet effect vanvier vochtregimes inde
grond (steedshoog;steeds laag;laag tothalf juli,daarnahoog;hoog tothalf
juli,daarna laag)wordt onderzocht.De grond bestaat uit zand.Tot dusverre
kan alleenworden opgemerkt dat bij het lagevochtniveau gedurende het gehele
endeeerstehelftvan het seizoende scheutgroei duidelijk geringerwas dan
bij de overige tweebehandelingen.Verschillen invruchtontwikkeling konden
niet worden aangetoond. Deproefwordt voortgezet.

Vruehthi)aliteit3

pluktijdstip

en

bewaarconditie

Het onderzoekwaarin in samenwerking met een aantal Consulentschappen voor
de Tuinbouw dekwaliteit vanGoldenDelicious inverband met het pluktijdstip
endebewaarconditie werd onderzocht,vond inhet seizoen 1975/76 voortzetting
met partijenvandezelfde herkomst en op overeenkomstige wijze als beschreven
indejaarverslagen over 1974en 1975.Inhet kadervan dezeproef werden
tevensweer enkele rijpheidstoetsen (verloop vande ademhalingsintensiteit,
verloop vande ethyleenafgifte,zetmeeltoets envruchtkleurtoets)met elkaar
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vergeleken. Essentieelnieuwe informatiewerd niet verkregen. Erwordt hier
daarom volstaanmet op temerken,dat vandevergeleken methoden diewelke
gebaseerd isophetmetenvan de ethyleenafgifte hetmeest geschikt lijkt om
derijping van appel tevervolgen.
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Project PFW 51:Bastaantasting bij appel enpeer
H.A.Th,van der Scheer

Vruchtboomkanker
Inhoeverre versnipperen vanverkankerd snoeihout, inplaatsvan opruimen en
verbranden,bijdraagt tot infecties ineenboomgaard,werd onderzocht. Inde
afgelopen twee jarenwerd geen toenamevan demate van de aantasting ineen
gemengde appelaanplant vastgesteld, als gevolg vanhetversnipperen van
verkankerd snoeihout. Ook indeveldjes zonder verkankerd snoeihout kwam echter
enige aantasting voor. Ermag dusniet geconcludeerd worden dat verkankerd
snoeihout versnipperen geen aanleiding kan geven tot het optredenvanaantasting.Vermoedelijk waren develdjes zonderverkankerd snoeihout onvoldoende
groot om invliegenvan sporenuit veldjesmet verkankerd snoeihout afdoende te
beperken.
Intwee proevenwerden defungiciden Bayer 6681,Bastan-Super,Du-Ter spuitpoeder Extra,Luxan Captan 83%spuitpoeder,Nimrod,Ortho-Difolatan-80,
PrevicurVloeibaar enTopsinM getoetst ter bestrijding van Nectria
galligena.
Alle fungiciden bestreden deaantasting,maar omdat erweinig aantasting optrad,
konden geenverschillen inmatevan bestrijding aangetoond worden.

Phytophthora

syringae

Indewintersvan 1973/'74en 1974/'75werd bij plantgoed van enkele appelrassen inernstigemate een aantasting rondom deknoppen geconstateerd, die
werdveroorzaakt door P.syringae.
Fungicidendie ineen laboratoriumtoets
geselecteerd waren op hunwerking tegen deze schimmel,werden daarop inhet
veld beproefd. Inbeideveldproeven,die uitgevoerd werden in samenwerking met
het C.T. Emmeloord, trad echter geen aantasting op.Ook inde praktijkwerd de
ziekte indewinter van 1975/'76niet waargenomen.

Loodglans
Onderzochtwerd of door Stereum purpureum aangetaste Cox's Orange Pippinappelbomen en Conférence-perebomencuratief genezen kondenworden.Daartoe
werden in april 1975veenpellets met Triehoderma
harzianum,
ter beschikking
gesteld door J. Ricard uit Zweden,alsmede ponsjes uit een T.viride
culture op
voedingsbodem inde stammenvan de aangetaste bomen gebracht. Zowel in 1975als
in 1976werd geen antagonistische werking van beide Triehoderma soorten ten
opzichte van S.purpureum waargenomen. Er trad spontaanherstel opvan deaangetastebomen.Vooral de appelbomenvertoonden in 1976maarweinig symptomenmeer.
Als gevolgvanhet borenvan gateninde stammen van ernstig aangetasteperebomen omde schimmels aan tebrengen,traden kankerachtige instervingen rondom
dewondenop.
Op eenvoedingsbodem overgroeiden debeide Triehoderma soorten isolaten van
S.purpureum uit appel,peer ofpruim. Hierdoor stopte degroeivan de

S.purpureum-kolonies.
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ProjectPFW 50:Vaststellenvandeeconomische schadedrempel voor appelmeeldauw
H.A.Th,van der Scheer
Onderzoeknaardeeconomische schadedrempel voor appelmeeldauw zal uitgevoerd
worden op eendaarvoor indewinter van 1975/'76 aangelegdebeplanting van
Golden Delicious,Cox's OrangePippin enKarmijn.Naasthet bepalenvan de
economische schadedrempel dient ookhet verloop van de schimmelaantasting vast
gesteld teworden,omna tegaan of enwanneer dedrempel overschredenwordt.
Indit verband werd het verloop van de aantasting in 1976opvijf kavels inde
Flevopolder onderzocht.Iederekavelwasbeplant met vier appelrassen,elkop
twee onderstamtypen.
Een gering aantal geïnfecteerde knoppen leiddereeds snel totveelbladaantasting inhetvoorjaar door Podosphaeva
leuaotriaha.
Dit werd vooral bij
Jonathanwaargenomen en inminderematebijGolden Delicious enCox's Orange
Pippin. JamesGrievewerd nauwelijks aangetast.Kwamen opéénvan de geïsoleerd
liggendekavels geïnfecteerde knoppenvoor,danbereikte debladaantasting uiteindelijk slechts een laagniveau.
Eenbespuiting indewintermet PP-222 (60liter in 1400literwater per ha)
verminderde alleenbij Jonathan duidelijk het aantalmeeldauwpluimen.Door de
bespuiting bloeiden alle rassen later enditbeïnvloedde devruchtopbrengst in
positieve (GoldenDelicious)ofnegatieve (James Grieve)zin. In juni 1976 trad
opdrie van devijf kavels zoveelbladaantasting op,dat op dezekavelswekelijksbespuitingen werden uitgevoerd met Nimrod (0,45kg in 110literwater per
ha). Daardoor bleef de aantasting op het nieuw gevormdeblad op een laagniveau.
Tevenswerden op dezelfdebomenwaarnemingenverricht over het verloop van
de schurftaantasting. Aanvankelijk werden geen schurftvlekken,veroorzaakt door
Venturia
inaequalis,
waargenomen,maar ondanks dedroge zomer trad injuli toch
een explosieve uitbreiding van debladaantasting op.Toch bleef devruchtaantasting uiteindelijk beperkt,mede door debespuitingen in augustus en
septembermet Luxan Captan 83%spuitpoeder (1,8kg in 160literwater per ha)
terbestrijding vanvruchtrot.Cox's Orange PippinenJonathan tolereerden
onder deze omstandigheden vrijveelbladaantasting voordat meer dan 1%van de
vruchtenwerd aangetast.GoldenDelicious tolereerde wat dit betreft hetminst.

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

Appel
Inproevenop scheutenvan opgepotte appelonderstammen (typeM.7)werden
tweenieuwe fungiciden getoetst ophunwerking tegen Podosphaera
leuootrïoha,
(de)veroorzakervan appelmeeldauw.Met de actieve stofvan EL 222werden
resultatenverkregen die gelijkwaren aandiemet evenhoge doseringen van
dinocap,van de actieve stofvan GCP 5126warenhogere doseringennodig omeen
zelfde resultaat tebereiken. Ineenveldproef opGoldenDelicious gaven 0,1%
EL 222, 0,05%Nimrod en0,25%PallinalM een goedebestrijding vandeappelmeeldauw. Inde zelfde proef gaven 0,05% Bayer 6707en 0,15%Bayer 6852 een
zeer goede bestrijding.Het laatst genoemde fungicide veroorzaakte echter
bloembladverbranding. Bespuitingenmetmiddelen die zwavelbevatten (Luxan SM
55, Goldion spuitpoeder enAAstimasul),veroorzaakten indewarme zomervan
1976 zonnebrandschade.Als aandezemiddelen 0,1%Boraxwerd toegevoegd, ontstond een gladdere schilvandeGoldenDeliciousvruchten.
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Als GoldenDelicious-vruchten na de pluk gedompeld werden ineen oplossing
van0,1%TopsinM of twee of zeswekenvoor de plukhiermee bespotenwerden,
resulteerde dit ineen goedebestrijding vanhet Gloeosporium-vot.
Ook het rot
dat door andere schimmelswerd veroorzaakt,kwam bij allebehandelde vruchten
inminderematevoor.

Appel en peer
Bacterievuur,veroorzaakt door Erwinia amylovora, blijft eendreigend gevaar
voor deNederlandse fruitteelt. Inverband daarmeewerd onderzocht of eeneventueel gebruik vankoperoxychloride opvruchtdragende perebomen enop appel-en
pereboompjes indeboomkwekerij zou leiden tot fytotoxische schade.Opde
vruchtdragende perebomen (Conférence,Doyenné du Comice enDurondeau)werd per
vergissing ookmet thiram gespoten. Beide fungiciden staanbekend omhun
synergistischewerking en er trad danook ernstige bladverbranding, voortijdige
bladval,vruchtschilverruwing en eenvermindering van deopbrengst op. Inde
boomkwekerij was de schadeveelminder groot. Wel trad bij debeide getoetste
appelrassen (GoldenDelicious en Schonevan Boskoop)voortijdige bladval op in
augustus.Ditwerd nietwaargenomen bij de twee getoetste pererassen
(ConférenceenDoyennédu Comice). Tochkonden innovember geenbetrouwbare
verschillen gevondenworden instamhoogte, stamdikteenaantalveren opmeer
dan 50cmboven de grond. Ook op devruchtdragende perebomen zalde schade door
bespuitingenmetkoperoxychloride (zonder thiram)welmeevallen. Confêrenceperebomen diebacterievuur hadden enbespotenwerdenmet koperoxychloride,vertoondendoor debespuitingen alleeneenwat minder goede bladstand.
Inboomkwekerij-gewassen iswortelknobbel eengroot probleem. Vooral virusvrije appelonderstammen typeM.9 zoudenvoor deveroorzaker
Agrobaoterium
twnefaoiens
vatbaar zijn,meendemen indepraktijk. Erkonden echter geenverschillen invatbaarheid gevondenworden tussenvirusvrije enviruszieke M . 9 appelonderstammen,dieopgepot waren inkunstmatig besmette grond.Wel bleek de
matevan aantasting afhankelijk vandeherkomst vanhetmateriaal. Besmetting
was alaanwezig bij ontvangst van deuiterlijk gezondebomen. Wortelknobbels
kunnen ookverdwijnen.Dit bleek toen aangetaste bomenna eenjaarwerdenopgerooid.Enkeleknobbels lekennormaal aan dewortels te zitten,maar onder een
dunne „opperhuid"washetweefsel geheelverpulverd. Demassakon zeer gemakkelijkvan dewortel geveegd worden. Slechts eenverruwd worteloppervlak
herinnerde nog aan de plekwaar deknobbel omdewortel gezetenhad.
In tweeveldproevenwerd gepoogd de ziekte tebestrijden. Zowel appel-en
perezaailingen alsbewortelde appelonderstammen typeM.7werden behandeld met
5%Fytostrep60,met0,25%AAventa-46 ofmet een isolaat van de bacterie
A.radiobaater.
Gehoopt werd dat debacterieïsolaat een antagonistische werking
tegen A. tumefaeiens,
deveroorzaker vandewortelknobbels,zoubezitten endaarmee aantasting zouvoorkomen.Achteraf bleek de gewenste eigenschap niet aanwezig enwerd geenbestrijding verkregen. Ook debeide chemischemiddelenverminderden echterniet de aantasting.

Braam
In 1974was opeenperceel met doornloze bramenvanhet rasThornless
Evergreen eengroot deelvande struiken aangetast door
Leptosphaeria
ooniothyrivm,
die stengelsterfteveroorzaakte. Indedaarop volgende winter
werden de zieke plekkenvan een aantal struikenuitgesneden endirect daarna en
inhet.voorjaar behandeld met fungiciden.Het resultaat was echtermatig,een
behandeling met 0,1%Benlatevoldeed noghet beste.Tegendeverwachting inwas
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er in 1976echternog geen struik dood gegaan enzagdebeplanting ernog goed
uit.

Project PFW 33:Onderzoek naar infecties viadewortelsenhet rhizoomvan
aarbeiplanten,inhet bijzonder van rood wortelrot, stengelbasisrotenverwelkingsziekte
H.A.Th,vander Scheer

Rood wortelrot
Maandelijks werden opvier plekken inpercelendiebesmet zijnmet
Phytophthora
fragariae,
deveroorzaker van roodwortelrot,grondmonsters
genomen endaarna bewaard ingesloten plastic bakjesbij 4°C. Nagegaanwordt of
debesmetting inde grond aanwezig blijft.Regelmatigwordt een deelvan de
monsters getoetst doorvatbare aardbeiplanten ophet grondmonster te leggen en
debakjes aan tevullenmet water.Naderhand wordt dangecontroleerd ofde
wortels aangetast zijn.Totnu toekon de schimmel na zesmaanden bewarennog
steeds aangetoond worden enwordt deproef dan ookvoortgezet.
Met behulp vandezelfdemethode werd een aantal percelen bemonsterd,waarop
inhetverleden bij aardbeien roodwortelrotwas geconstateerd, omna tegaan
ofdegrond nog besmetwas. Inéén geval werd geenbesmettingmeer aangetroffen
nadat er driejaren geledenpleksgewijsvrij ernstige aantasting was gevonden.
Erwerd echter ook geenbesmetting aangetoond ingrondvan een perceel waarop
inhetzelfde jaar enkele zieke planten gevondenwaren. Inhoeverre dezetoetsmethodebetrouwbare resultaten geeft wordt nader onderzocht.
In eenpotproefwerd de invloed van gewassen op dematevan grondbesmetting
nagegaan.Als op debesmette grond Senga Sengana-aardbeiplanten stonden,werd
10maanden nahet inzetten van deproefnog een sterkebesmetting van de grond
vastgesteld. Daarentegen werd op dat tijdstip geenbesmetting meer vastgesteld
als op de grond Siletz-aardbeiplanten, Engels raaigras ofvlas stond.
Inpotproevenwerd eenaantalmiddelen getoetst op bestrijding van
P. fragariae.
Hieruit bleek dat Previcur Vloeibaar vermoedelijk niet lagergedoseerdmoetworden daneenhalveml perplant omeenvoldoende bestrijding te
geven. Ook alsNorit door debesmette grondwerd gemengd,trad minder aantastingvan de Senga Sengana-planten op.Doordat enigeproevenmislukten door
gebrek aan aantasting,werden geen gegevens verkregen over dewerking van o.a.
Ortho-Difolatan-80,een fungicide dat inEngeland een goedebestrijding gaf van
deziekte.

StengeIbasisrot
De toetsing van fungiciden inpotproeven terbestrijding van
Phytophthora
aaotorum mislukte.Er trad geen aantasting opnadat deopgepotte Glasa-planten
door prikken inhet rhizoomverwond waren en daarna gedurende drie dagen tot
aande rand van de pot inwater gezetwaren.
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Vertiai lliwn-verwe Ikingsziekte
Eenpotproef isingezetomdeinvloedvandetemperatuuropdematevan
bestrijdingvan VevtioiVLixm dahliae bijGorellaplantendoorverschillende
concentratiesvanBenlateteonderzoeken.Maandelijkswordtdegroeivande
plantengemetenendestandbeoordeeld.
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Project PFW22(IPO 3-5-15): Bladrollers inboomgaarden
D.J. de Jong

Fenologisch-eaologische

waarnemingen over de vruchtbladroller

Adoxophyes orana

De fenologisch-ecologischewaarnemingen over devruchtbladroller zijn
voortgezet tenbehoeve van debestrijding inde praktijk.Na dematigewintermortaliteit volgden grote vluchten injuni.Als gevolg vanhetwarmeweer in
juni en julibegon de tweede vlucht zeer vroeg (20juli)met al direct hoge
vangsttoppen. Als gevolghiervan ontwikkelde zicheen flinke derde (partiele)
vluchtvanhalf september tot eind oktober,welke evenals verleden jaar geen
goed overwinterende nakomelingen gaf.Uit fenologie en daglengte werd
berekend, dat dit een reductie van 20 tot 25%vande overwinterende rupsgeneratiebetekent. Devluchtenwaren gescheiden door redelijk gelijke temperatuursommenvan circa 11.000graad-uren.

Voorjaarsbestrijding

van de vruchtbladroller

met een

groeiregulator

Op 7en 17mei is teWilhelminadorp gespotenmet 0,1%vande groeiregulator
ACR 2019 E (Chem.FabrikMaag) tegendebijna volgroeide overwinterde rupsenvan
devruchtbladroller. Devraagwas of depopulatieontwikkeling hierdoor zodanig
onderdruktzoukunnenworden,datbestrijding vanvolgende generaties inhet
jaar overbodigwordt.Dit zouverminderde kansen tot residuvorming ophet fruit
betekenen.Vlak voor de eerstebespuiting zijn rupsen verzameld, evenals 10
dagenna deeerste en 10dagen na de tweedebespuiting,dus op 17en 27mei.
De rupsen zijn inhoezen op de takken opgekweekt omgroeiafwijkingen (scores)
vast te stellen.Vervolgens werden devlindervangsten geregistreerd met zes
sexvallenbinnenhet proefperceel en zes vallen inde omringende, intensief
chemisch gespotenboomgaard. Tenslottewerden de rupspopulaties in juli geteld
via scheutbemonsteringen. Bij de oogst vond deanalyse van de vruchtaantasting
plaats.
Hetmiddelwerkte zowelmet éénalsmet tweebespuitingenuitstekend en
slechts 1tot 2%van devoorjaarsrupsen groeide totnormale fertiele vlinder
op. Injuni zijn inhet perceel danookkleinere aantallen vlinders gevangen
dan inhet omringendegedeelte.Voor de tweede vluchtwaren de vangsten
ongeveer vergelijkbaar,maar inaugustus werden rondhet proefperceel
(gespoten!) tochminder vlinders gevangen dan inhet proefperceel zelf.De
rupspopulatie is inhet voorjaar en in juliberekend voor de perceelsgrootte
van ;ha,doormiddel van tellingen opdebomen. Inhet proefperceel liep de
populatie van circa 24.000 rupsen terug tot3.500in juli.Na gelijke start in
april, liep depopulatie rond het proefperceel iets op tot 7.000 (dus,ondanks
debespuitingenmetnormale insekticiden). Volgens de „geleide"normenmoest in
het proefperceel niet,rondomwel namelijk éénkeer gespotenworden tegenderupsen in juni.De sexvalvangstenwekten de indruk,dat eenaantalvan debinnen
het proefperceel gevangenvlinders emigrantenwarenvanuit de omringende
boomgaard.
Devluchtenwerden inenbuitenhet proefperceel slechts ingeringemate^
beschadigd doorvoorjaarsrupsen ende aantasting injunien juliwas inhet
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proefperceel enrondom eveneens klein.De augustusgeneratie tasttebinnenhet
perceel echter 7,6%vandevruchten aan (GoldenDelicious) tegen slechts 1%in
de omringende intensiefbehandelde boomgaard.
Het goede effectvan de groeiregulator op depopulatieontwikkeling werd
tijdens devolgende vlindervluchten verkleind door immigraties.Ditbetekent,
dat dematevan isolatiebepalend isvoorhet uiteindelijke effect opde
volgende generaties.Het volle profijt van eendergelijke voorjaarstoepassing
wordt daaromverkregenbij toepassing inaaneengeslotenblokkenen goed
geïsoleerde boomgaarden.

Project PFW47(IPO 3-5-17): Veldonderzoekmetgeïntegreerde bestrijdingsschema's inboomgaarden
D.J. de Jong

Proefboomgaardenmet geïntegreerde

bestrijdingsschema's

Deervaring metmeerjarig toegepaste geïntegreerde schema's is uitgebreid.
Deneven-effecten vannoodzakelijke maatregelen tegen insektenenmijten,die te
grotepopulaties ontwikkelen, zijnnog onvoldoende bekend en steeds doen zich
weernieuwemoeilijkheden voor,die omnader onderzoek vragen. Inalle geïntegreerde praktijkboomgaarden kwam rose appelluis teveelvoor,inBergen op Zoom
en inNoordwelle kwambloedluis boven de schadegrens.De groene appeltakluis
moest inSommelsdijk,Melissant,Noordwelle enWilhelminadorp bestredenworden.
Dit gebeurde steedsmet pirimicarb (Pirimor). Voorjaarsrupsenkwamen overal
boven de schadegrens enwerdenmet eenbacteriepreparaat (Dipel)bestreden
wanneer het speciaal devruchtbladroller betrof,enmet diflubenzuron (Dimilin)
als andere rupsesoorten talrijkwaren. Devruchtbladroller overschreed in
Melissant,Numansdorp enWilhelminadorp de spuitdrempel.De correcties met
Dipelvielen erg tegen, zodatwel vijf tot zeskeer inde zomerwerd gespoten.
Desondankswerdennog tehoge percentages vande vruchtenbeschadigd te
Wilhelminadorp, zoals vanKarmijn, teMelissant 10%van Schone vanBoskoop en
5%van James Grieve. InNumansdorp bleef de aantasting op alle rassen beneden
3%.Propoxuur (Undeen)gaf in Sommelsdijk een goedewantsenbestrijding,maarde
roofmijtenpopulatiewerdbijna uitgeroeid. Op 24augustus werden opnieuw roofmijtenvrijgelaten. Inditperceelwarende roofmijtenopde ouderebomenmet
flinkruwe schors inveel grotere aantallen overwinterd dan op de gladde jonge
boompjes. InBergen op Zoomwerd ineennieuw geplant perceel geenplaagbestrijding uitgevoerd,hoewel de groene appeltakluis inaugustus eenbijna schadelijk
niveaubereikte.Roofmijtenzijnhier inaugustus vrijgelaten (afkomstig van
haagbeuk)enwaarschijnlijk redelijk aangeslagen. De overwinteringskansen
lijken evenwel opde gladstammige jongeboompjes niet ideaal.

Introductie van roofmijten van verschillende herkomst en biologische
van de fruitspintpopulaties
in geïntegreerde boomgaarden

regulatie

Het onderzoek naarbiologische regulatie vanhet fruitspint isvoortgezet.
Deboomgaard teRockanje vieluit.Het onderzoek inBergen op Zoommet tegen
fosforesters resistente roofmijten (import uit deU.S.A.) is gestopt vanwege
de slechte aanpassing van deze roofmijtsoortenen demoeilijkheden met
isolatie vande proefveldjes.De resultaten van de proeven inde verschillende
percelenwaren devolgende:
MELISSANT:
Devorig jaarvrijgelaten roofmijten afkomstig van appel zijn slecht aangeslagen, dievankers zijnbeter aangeslagen. Toch isop 18augustus opnieuw
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geïnfecteerd inallevakken (circa 25 roofmijtenperboom, afkomstig van kers,
voornamelijk Amblyseius
finlandicus).
Dit vond plaats ineen spintpopulatie van
2 tot 5perblad. De aanslag lijkt gunstig,geziende 8 tot 40roofmijten per
100bladeren indenazomer.De bladgalmijt Aculus sohleahtendali
bereikte
echter eenbijna schadelijke dichtheid,mogelijk als gevolgvanhetwarmeweer.
Bladverbruining werd ernstiger danverwacht was en reduceerde de oogst.De
invloed op gewas en produktie wordtvolgend jaar verder onderzocht voorhet
schadedrempel-onderzoek;
WILHELMINADORP, PERCEEL 5:
Devorig jaar vrijgelaten,vankers afkomstige roofmijten (voornamelijk
A.finlandieus)
bleken zeer goed dewinter te zijndoorgekomen enpopulaties van
80totmeer dan 200exemplaren per 100bladerenwerden geteld indevoorzomer.
De fruitspintpopulatie bleef het gehele jaar gering (1-5 exemplaren per 100
bladeren). Devruchtboomgalmijt A.sohleahtendali
ontwikkeldeechterschadelijke
populaties enplaatselijk kwam bruinverkleuring voor (meer dan500 exemplaren
per blad). Op 1juli isdaarom gespoten met cyhexatin (Plictran)en dit
bestreed degalmijt uitstekend,maar de roofmijtenwerden ookmeer dan gedecimeerd,hoewel depopulatie zich laterherstelde,Endosulfan (Thiodaan)was ook
een goedbestrijdingsmiddel tegen de galmijt.Hoewel de galmijt uitstekend
voedsel voor de roofmijten is,kanmen zich toch afvragen of deze de galmijt
wel altijd beneden de schadegrens kan regulerenvooral inwarme zomers.Gezien
de lage spintpopulaties,ookna opruimenvan de galmijt,moeten de roofmijten
ook ander voedsel gegetenhebben,bijv.meeldauwsporen;
SOMMELSDIJK,NOORDWELLE,NUMANSDORP:
De fruitspintpopulatiemoest indeze boomgaardenmet cyhexatin (Plictran)
bijgestuurd worden.Uit dewinterbemonsteringen bleek,dat devorig jaar vrijgelaten roofmijten inSommelsdijk ingroter aantal opde oudebomenmet veel
ruwe schorsvoorkwamen dan opde jonge gladdeboompjes.Misschien doorhet
gebruikvan Plictran,maar in Sommelsdijk zeker door de toepassing van
propoxur (Undeen)tegenwantsen,verdwenen de roofmijten.Daarom volgden in
augustus nieuwevrijlatingenmet roofmijten afkomstig van haagbeuk (voornamelijk A. finlandicus).
Devruchtboomgalmijt kwam slechts sporadisch voor,mede
door het gebruikvan Plictran;
BERGENOP ZOOM:
De in 1975vrijgelaten roofmijten (afkomstig van kers),kwamenniet tot aanvaardbare regulatievan het fruitspint. Eennoodzakelijke behandeling werd uitgevoerd met Plictran enookhier volgdennieuwevrijlatingenvan roofmijten
(vankers). Devruchtboomgalmijtkwam sporadisch voor. Ineennieuw geplant
perceel zijn inaugustus vanhaagbeuk afkomstige roofmijten
(A.finlandicus)
vrijgelaten. Hoewel deroofmijten daarna steeds zijnwaargenomen, lijkt de
overwintering opdeze jongeboompjesmoeilijk teworden.Acariciden noch insekticiden zijnhier toegepast.

Bestrijdingsmiddelen
Inveldproevenwas pirimicarb (Pirimor)minder betrouwbaar tegen bloedluis
danverwacht werd.Ditzelfde gold inzeer sterkematevoorDipel tegenbladrollerrupsen. Het plantaardige Ryania reduceerde dewormstekigheid ineen
proefveld teEtten sterk en lijkt eenmiddel voor geïntegreerde en biologische
schema's.Pyrethrinen plus rotenon (Spruzit)werktenniet tegenwormstekigheid.
De groeiregulator ACR 2019 Eopent perspectievenvoorvoorjaarsbestrijding in
goed geïsoleerde boomgaarden (zie ook project PFW22)
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Fruitmotbestrij

ding met Ryania

Het plantaardige ryania (Ryania),dat inons landnog geen toelating voor
gebruik indefruitteelt heeft,had een gunstig effect ineenveldproef op
Golden Delicious teEtten.Met een enkelebespuiting (dienog telaatwerd uitgevoerd)drukte 0,7%Ryania het percentagewormstekigevruchtenvan 47%tot
26% .'Toelating iswenselijk voor geïntegreerde en „biologische"schema's,
omdat het sterk selectief isten opzichtevan roofmijten.Tweebespuitingenmet
pyrethrumenrotenon (Spruzit vloeibaar)verminderden de fruitmotaantasting
niet.

Perebladvlo
InBergen op Zoom ontwikkelde zich een schadelijke populatie kleineperebladvlo (Psylla pyri) op de inhet geïntegreerde perceel aanwezige perebomen.
Dezeblekenmet azinfos-methyl bestreden tekunnenworden. Later inde zomer
viel eenveldproef met verschillende bestrijdingsmiddelen uit omdat depopulatievanzelf ineen zakte tijdens hetwarmeweer. Bladvlooien vandeze herkomst
zijnop proefbomen indeproeftuinvergelekenmet dievan Kraggenburg (waar
zichvorig jaarmoeilijkheden met debestrijding voordeden)voorwat betreft
de gevoeligheid voor fosforverbindingen. Beide herkomsten bleken gevoelig te
zijnvoor azinfos-methyl envoormethidathion (Ultracid).
Opboompjes invaten zijnwaarnemingen gedaan over de levenswijze,het
gedrag (o.a.verplaatsing)ende ontwikkelingssnelheid (inklimaatcellen bij
17en 24°C)van deperebladvlo. Hieruit lijkt naar voren tekomen,dat het
dier inal zijn ontwikkelingsstadia weliswaar gevoelig isvoor genoemdemiddelen,maar dat veldbestrijding schijnt tewordenbemoeilijkt door het gedrag
van de larven,doordat,ze zichvaak ophouden indruppels en tegennerven en
bladoksels waar het spuitmiddel moeilijk doordringt. Ook eierenwordenvaak in
nerfranden gelegd. Hierdoor endoor de overlapping van de generaties,zijn in
hardnekkige gevallen twee ofdriebenevelingen,langzaam rijdend uitgevoerd,
wenselijk. Bestrijding kan soms gecombineerd wordenmet dievan bladrollerrupsen
injuni. Over effectenvanmeer selectievemiddelen (geïntegreerde bestrijding)
isweinig bekend.

Invloed stikstofvoeding
kwaliteit
bij appel

op ontwikkeling

van mijtenpopulaties

en op produktie

en

Inperceel 25van deproeftuin teWilhelminadorp ishet acarologisch onderzoek op bomen diebij zesverschillende bemestingscondities zijn opgegroeid
aangevat.Demijten afkomstig uit redelijk gelijke aanvangspopulaties van
wintereieren van het fruitspint zijn indeverschillende veldjesnahet uitkomen van demijten regelmatig bemonsterd. Erwas geen tussenkomst vanroofmijten.Alle bemestingsmethoden bevonden zich binnen redelijk fruitteeltkundige
grenzen. Steedskonden veldjesmet spintvergelekenwordenmet veldjes zonder
spint.Als resultaat kwamnaarvoren,dat deverschillende bodembehandelingen
geenbetrouwbaar verschillende populatieopbouw van het spint veroorzaakten.De
populatie liep inalleveldjes hoog op enwerd op 10augustus afgekapt door
middel van eenbespuitingmet cyhexatin (Plictran). Regelmatige waarnemingen
over devruchtgroei enwaarnemingen overdevruchtdracht endeboomontwikkeling schijnen er echterwel op tewijzen,dat flinke overbemesting (overhet
seizoen gespreide bemesting)devruchtgroei zo gunstig beïnvloedde dat de
vruchtgroeiremmingdoor de spintaantasting werd opgeheven!De fruitteeltkundige
waarnemingenworden het volgend jaarvoortgezet ommeer informatie teverkrij-
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genover de schadedrempels vanhet fruitspint. Student G.J. Buthverrichte het
acarologisch onderzoek en een gedeelte van het fruitteeltkundig onderzoek van
dit samenwerkingsproject van deafdelingen Bodemkunde enEntomologie van het
PFWmet Dr.R.Rabbingevan de Landbouwhogeschool teWageningen.De gegevens
zijnnog inbewerking (zieookhet project PFW40vanP.Delver enD.J.de Jong).
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AFDELINGEN ENTOMOLOGIEENBODEMKUNDE

Project PFW40(IB 272,IPO3-10-8). Invloed vandestikstofvoedingvande
waardplantopdeontwikkeling vanmijtenpopulaties (PANONYCHUS ULMI (Koch))en
opdeproduktieenkwaliteitvanappel
P. Delver enD.J. de Jong
In 1972iseenveldproef beplant metWinston opM.9. Daarin zijn sedert 1974
verschillende stikstofbemestingen en ondergroei toegepast met debedoeling de
bomen inverschillende stikstoftoestanden tebrengen overeenkomend met
variaties zoals men die ook indepraktijk aantreft.Er isdusniet opduidelijk stikstofgebrek aangestuurd. Bedoelingwas voorts om in tweevan de vier
blokkenvan deaanplant,ineenjaarwaarindebomenvolgroeid zouden zijn
geworden,mijtenpopulaties zich te laten ontwikkelen doorhet achterwege laten
vanbestrijding met acaraciden. Ditheeft in 1976plaats gevonden.Doorvergelijkingvan deproduktie van de bemestingsobjecten mét en zóndermijtenpopulaties zou een indrukkunnenwordenverkregen vande invloed van geringe
verschillen instikstoftoestand vandebomen op de snelheid van ontwikkeling en
schadedoor demijtenpopulaties.
Inhet voorjaar van 1976bleek,dat als gevolgvanhet staken van debespuitingenmet acaraciden inde loop van devorige zomer,er al zoveel wintereieren
opdebomenwaren afgezet datvan devoorgenomen kunstmatige infectie met
larvenvanhet fruitspint konworden afgezien.Er ontwikkelde zich opde
onbespoten blokken inderdaad volop spint zodat,omdebomen te sparen,op 10
augustus met Plictran (cyhexatin)moestworden gespoten.Hierdoorwerden de
spintpopulaties volledig opgeruimd. Vanbegin juni af zijn regelmatig vruchtmonsters verzameld voor analyse.Hieruit bleek datvan eind juli af devruchtgrootte op dedoor spint aangetaste percelen achterbleef bij die op de bespoten
percelen.
Door een studentvan de RijksUniversiteit teUtrecht,G.-J. Buth, zijn
tellingenverricht over de ontwikkeling vandemijtenpopulaties.Deze bereikten
uiteindelijk concentraties totverscheidene honderden eieren +mijten perblad.
Erblekenwel verschillen inconcentraties voor tekomen als gevolgvan de
ligging van develdjes inhet proefveld,maar eenverband met de stikstofbehandelingenkwamnietnaarvoren.Ditbetekent datdoorvariaties indestikstoftoestand vanhet gewas van iets sub-optimaal (voor deproduktie) tot super-optimaal geenwaarneembare verschillen indeontwikkeling vanmijtenpopulaties
mogenwordenverwacht.Beperkingvande stikstofvoorziening toteenvoor de
produktie nog aanvaardbaar niveau draagt dus nietbij totvermindering vanhet
spuitgevaar enbeperking vanhet spuitschema.Wat de gehalten inhetblad van
het rasWinstonbetreft komt ditbijbemonsteringbeginaugustus in jarenmet
normale neerslag overeenmetvariaties van± 2,2 tot 2,8%N.
Uit debladanalyse (tabel21)komt naar voren dat spinthet stikstofgehalte
duidelijk heeftverlaagd, eeneffectdat al op 2juli althans inde objecten
zonder,ofmet gespreide,bemesting merkbaar was.Na debehandeling met
Plictran trad,waarschijnlijk doorhet opruimenvanhet spint endoor de
inmiddels sedert eind augustus overvloedig gevallen regen,eenduidelijkherstelvan de stikstoftoestand vanhet gewas op enwelwederomhet duidelijkst
bij deobjecten zonder,ofmet gespreide,bemesting. Zo'nherstelwas op de
steeds spintvrij gehoudenpercelennauwelijksmerkbaar.
Spintheeft dus eenduidelijke invloed op de stikstofhuishouding van de
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boom. Verwacht magwordendat eventuele schade aanhet gewas dan ook tendele
van de stikstofverzorging vanhet gewas zalafhangen.
Tabel 21. Invloed vanbemesting envanmijtenpopulaties op stikstofgehalten in
debladerenen opde opbrengst vanWinston opM.9 in 1976.Zonder
mijten:-;metmijten:+.
Behandeling

%N in

Kgper ha

2 juli

A.
B.
C.
D.
E.
F.

250N inmaart
100N inmaart
250N gespreid
100N gespreid
Klaver
Zwart gehouden

blad

-

+

-

16augus tus
+

—

+

2,45
2,39
2,55
2,44
2,62
2,47

2,52
2,39
2,37
2,35
2,45
2,42

2,19
2,11
1,21
2,01
2,15
2,15

1,95
1,79
1,96
1,79
1,86
1,83

2,25
2,10
2,18
2,14
2,13
2,11

1,97
1,85
2,11
1,98
2,16
2,00

-

+

-

91
125
107
109
100
115

94
127
103
106
106
107

103
97
99
102
93
105

14oktober

Opbrengst 1976per boom
Aantal

Kg
+

A. 250N inmaart
B. 100N inmaart
C. 250N gespreid
D. 100N gespreid
E. Klaver
F. Zwart gehouden

9,3

9,0

12,1
10,6
11,2

10,6

9,3

9,2
9,2
8,1

12,0

10,4

g per

Uit de sterk door droogtebeïnvloede opbrengst blijkt dat spint vooral het
uitgroeien van devruchtenheeftbenadeeld. Inde cijfers komen tussende
stikstofbehandelingen niet onbelangrijke verschillen naar voren die tendele
uit een invloed van stikstof enbodemvocht op devruchtzetting enrui moeten
wordenverklaard. Er iseen lichte tendens uit devruchtgewichten tebespeuren
datde schade door spinthet minst sterkwasbij diebehandelingen dievoor de
stikstofopname het gunstigstwaren (A,Cen als gevolgvan vochtonttrekkende
ondergroei,F ) .Uit devruchtgewichten vande inde loopvanhet seizoenvoor
analyseverzameldemonsters bleek datde schade door spintbijbehandeling D
groterwas danbijA.Vruchtmetingendoor demethetmijtenonderzoek belaste
student gaveneveneens de indruk dat devruchtgroei opmijtenveldjeshet minst
tenopzichte vanbespoten veldjes achterbleef waar de stikstofvoorziening naar
verhoudinghetbestwas.Deze afhankelijkheid vande schade door spintvande
voedingstoestand van deboom iseenonverwacht resultaat datwaard isnader te
worden onderzocht.
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vrucht
+

95
84
89
87
76
98

AFDELING ECONOMIE

Project PFW 32:Onderzoek naardeeconomische betekenisvannieuwe plantsystemenenboomvormen bijdeteelt van hard fruit
J. Goedegebure
Dit onderzoek datbetrekking had opplantsystemenmet een aantal bomen
variërend van 2000tot 4000per ha is inhet verslagjaar afgesloten.De uitkomsten zijn indevormvan eenverslag (mededeling nr. 15)gepubliceerd. In
het onderzoek isvooral aandacht besteed aandeproduktiecapaciteit van deverschillende beplantingen enaaneventuele verschillen inkostenen opbrengsten.
Het onderzoek had inde eerste plaats betrekking opGoldenDelicious.Voor
zover gegevens beschikbaarwaren zijn echter ookandere rassen (Cox's Orange
Pippin,Winston)inhet onderzoek betrokken.
Debelangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:
Vergroting vanhet aantal bomen perha leidt tot een toenemingvande produktie
perha;
De toeneming vandeproduktie is afhankelijk vandeproduktie-omstandigheden
(gebied,klimaat,grondsoort,bodemmoeheid);
Onder gemiddelde omstandighedenworden de extra-investeringen van een groter
aantalbomen,na 5groeijarengoedgemaakt door de extra-opbrengsten. Berekend
opbasisvan contante waarden isditna 7jarenhet geval;
Het saldovandecontantewaardevan extra-investeringen envan extra-opbrengstenvan intensieve beplantingen ispositief;
Onder invloed vanveranderingen inhet prijsniveau,dekostenvanbomen en
palen ofmee-of tegenvallende meeropbrengsten kunnen deverhoudingen tussen
de financiële resultaten vandeverschillende plantdichtheden zich belangrijk
wijzigen;
Over dekwaliteit van deprodukten van zeer intensieve oudere beplantingenbestaat nogveel onzekerheid,vooral bij gekleurde rassen;
Deproduktieverschillen van andere rassen lijkenniet kleiner tezijndanbij
GoldenDelicious.

Bedrij fsvergelijkend onderzoek ter verklaring van de verschillen
uitkomsten van
fruitteeltbedrijven

in bedrij

fs-

Dit onderzoek dat tot doelheeft de onderlinge samenhangen ende invloed
van een aantal factoren ophetbedrijfsresultaatvan fruitteeltbedrijven te
verklarenwordt uitgevoerd volgens demethode van defactoranalyse.
Deverschillende bewerkingen die op hetbasismateriaalmoetenworden toegepastkwamen inhetverslagjaar nagenoeg gereed.Uit devoorlopige resultaten
bleek dat op grondvandegekozenkengetallen circa 90%van deverschillen in
bedrijfsresultatenkonworden verklaard.
Alsbelangrijkste verklarende factorenkunnenworden genoemd:
bedrijfsgrootte;
sortiment;
tijdstip enmethodevanafzet;
leeftijd vande beplantingen;
kg-opbrengst;
arbeidsefficiency.
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LIJST VAN MIDDELEN,voorkomende in dit verslag

HandeIsprodukt

Bevat:

Groeiregulatorenenmiddelen voor chemische bloem-envruchtdunning
Alar-85

85% N-dimethylaminobarnsteenzuur

Amid thin (KAAm)

8,4%a-naftylaceetamide

Berelex A^/A-j(GA^+y)

0,89% gibberelline A4+A 7 +0,06% gibberelline A 1 3

Ethrel-A

480gethephon/liter

FR 570/2

n i e t vrijgegeven voor p u b l i k a t i e

NC 9634

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

Fungiciden
AAstimasul

54% zwavel +20%zineb +5%maneb

AAventa-46

5,2% orthohydroxyfenoxy mercuri benzeen

Bayer 6681

25% triadimefon

Bayer 6707

5% triadimefon

Bayer 6852

0,8% triadimefon +50%tolylfluanide

Benlate

50% benomyl

Brestan-Super

54% fentin-acetaat + 1*6%maneb

Du-Ter Spuitpoeder
Extra

47,5% fentin-hydroxide

EL 222

4% fenarimol +60%captan

Fytostrep 60

4 g/liter streptomycine

GCP 5126

50% malonoben

Goldion spuitpoeder

60% zwavel + 20%mancozeb

LuxanCaptan83%
spuitpoeder

83% captan

Luxan Dinocap25%
spuitpoeder

22,5% dinocap

Luxan SM55

45% zwavel + 20%captan

Nimrod

25% bupyrimate

Ortho-Difolatan-80

80% captafol

Pallinal M

12,5% nitrotal-isopropyl +60%metiram + 15%maneb
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PP-222

100% alkylphenolethoxylate (vloeibaar)

P r e v i c u r Vloeibaar

700 g/liter prothiocarb

TopsinM

70% thiofanaat methyl

Insekticiden, acariciden
ACR 2019 E

50% EC Epofenonane

Dimilin

25% diflubenzuron

Dipel

(preparaatopbasisvan Bacillus

Luxanazinphos
Spuitpoeder

25% azinphos-methyl

Pirimor

50% pirimicarb

Plictran 25W

25% cyhexatin

Ryania Maag

960 gryania per 1000g

thuringiensis)

Spruzit Vloeibaar

2% Pyrethrinen + 2,5%rotenon + 12%piperonyl-butoxide

Thiodan

50% endosulfan

Ultracid

40% methidathion

Undeen

50% propoxur

Anderegebruikte stoffen
Borax

100% natriumtetraboraat

Norit

100% houtskool
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PUBLIKATIES

Publikaties in 1976
Grondslagen van de

Fruitteelt

Inmeiverscheenhethandboek GrondslagenvandeFruitteelt (Fysiologievan
devruchtboom).DeredactiebestonduitJ.Tromp,H.JonkersenS.J.Wertheim.
Devolgendehoofdstukkenwerden doormedewerkersvanhetProefstation
geschreven:
Delver, P.
- Opnameentransportvanvoedingsstoffenenwater
- Groeivandeondergrondse delen (samenmetJ.Deckers)
- Gebreksziekten
Oosten, H.J. van
-Aspectenvandevegetatieve vermeerdering
Tromp, J.
- Destofwisseling (samenmetA.Varga)
-Vormingengebruikvanreserves
-Groeivandebovengrondse delen
- Bloemknopvorming
- Vruchtkwaliteit
Wertheim,
S.J.
- Snoeienenbuigen
-Bloei,bestuiving,bevruchtingenvruchtzetting
-Beïnvloedingvandevruchtontwikkeling
-Bloem-envruchtval
- Vruchtverruwing
100 Jaar Onderwijs - Voorlichting

en Onderzoek

Inhetkadervandevieringvan100JaarOnderwijs-Voorlichting verscheen
onder redactievanderegionale proeftuinenvoordefruitteelt insamenwerking
methetConsulentschap inalgemene dienstenhetProefstationvoordeFruitteelt
hetvlugschrift „Fruitteeltpraktijkonderzoek inNederland".

Overige publikaties in 1976
Delver, P.
Toepassingvanbladanalyse indefruitteelt.DeFruitteelt66(1976)30:844-847.
Dijkstra,
J.
Ontwikkelingen indeteeltvanaardbeienindevolle grond.DeFruitteelt66
(1976)Kerstnummer:1346-1349.
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Elema, R.K.
Voorlichting aandeNederlandse fruitteelt.De Fruitteelt 66(1976)40:1076-1078,
Groenten enFruit 32(1976)21:991.
DeFruitteelt indeD.D.R..DeFruitteelt 66(1976)Kerstnummer:1323-1325.

Frankenhuyzen,

A. van en D.J. de Jong

Bladrollers (Tortriciden)een interessante groepmicrolepidoptera, (6):De
groene eikebladroller (Tortrix
viridana
L.). DeLevendeNatuur 79(1976):14-19.

Goedegebure,

J.

Enkele Bedrijfseconomische aspectenvan intensieve beplantingen. De Fruitteelt
66(1976)13:321-323.
Bedrijfseconomischeaspectenvan intensieve appelbeplantingen. Mededeling
Proefstation voor deFruitteelt,Wilhelminadorp 15(1976):pp.45.

Jong, D.J. de
De ontwikkeling vandevruchtbladroller Adoxophyes
orana F.v.R.,met speciale
aandacht voor de tweede vlucht in 1975.De Fruitteelt 66(1976)7:172-175.

Jong, D.J. de en E. Beeke
Influence of temperature on thepopulation growth of the summer tortrixmoth
Adoxophyes orana F.v.R. (Lepidoptera:Tortricidae) in theNetherlands with
specialreference to 1975.Mededelingen Faculteit der Landbouwwetenschappen
Rijksuniversiteit teGent 41(1976):927-935.

Jong, D.J. de en A. van

Frankenhuyzen

Bladrollers (tortriciden)een interessante groepmicrolepidoptera, (7):De
vroege fruitmotten Pammene rhediella
(Cl.)en Pammene argyrana Hb..De Levende
Natuur 79(1976):66-70.

Jonkers,

E., 0. Borsboom en S.J.

Wertheim

Sierappels alsbestuivers.DeFruitteelt 66(1976)17:442-444.
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11. H.A.Th, van der Saheer: Vruchtrotenschilmisvormingenbijappel,40blz

april

1972 ƒ 2,50

12. S.J. Wertheim en J.J. hemmens: Overplantsystemenbijappelenpeer,77blz
februari 1973 ƒ 7,50
13. M. van de Vrie: Defruitspintmijtenandere
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december 1973 uitverkocht

14. 15eRassenlijstFruit 1975,136blz

november 1974 ƒ 5,-
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BovengenoemdeMededelingenenPublikatieswordenfrancotoegezondennaontvangstvanhetvermeldebedragoppostrekeningno.495017vanhet
ProefstationvoordeFruitteeltteWilhelminadorp,ondervermeldingvanwat
verlangdwordt.
Voorbestellingenvoorhetbuitenland isdeprijsƒ1,-perboekjehoger.
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