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OPMERKINGEN OVER MERKENVANBESTRIJDINGSMIDDELEN

De indit verslag vermelde doseringenvanbestrijdingsmiddelenhebbenbetrekking op de dosering vanhet gebruiktemerk.Het isonvermijdelijk dat niet alle
op demarkt zijnde produktenmet dezelfdewerkzame stof zijn genoemd. Hieruit
mag nietworden afgeleid dat eenvoorkeur bestaat voor het genoemdemerk.
Een overzicht van de indit verslag vermeldemerkenmet bijbehorende werkzame
stof en gehaltewerkzame stof isop blz.66 opgenomen.
Met nadrukwordt erop gewezen dat inditverslag ook proevenwordenbeschreven met middelen en/of doseringen,die op grond vandeBestrijdingsmiddelenwet
niet zijn toegelaten.De gebruiker vanbestrijdingsmiddelen dient zich te allen
tijde eerst van de ophet etiket van deverpakking vanbestrijdingsmiddelen
voorkomende gebruiksaanwijzing tevergewissen,welke behandelingen inde praktijk
mogenworden uitgevoerd.

BEGUNSTIGERS

Degenen,diebelang stellen inhetwerkvanhet Proefstation enhet onderzoek
willen steunen,kunnen begunstiger vanhet Proefstationworden.
Debegunstigers ontvangenhet jaarverslag en anderepublikatiesvanhet
Proefstation gratis.Debijdragenvoorhet begunstigersschap zijn:voornatuurlijkepersonen inNederland minimaal ƒ25,-per jaar,voor natuurlijke personen
inhetbuitenland ƒ25,-perjaar,voor rechtspersonenminimaal ƒ50,-perjaar.
Bijdragenkunnen ondervermelding van "begunstiger"worden gestort oppostgirorekening nummer 495017 tennamevanProefstation voor deFruitteelt te
Wilhelminadorp.

TER INLEIDING

Naeen zeernatnajaar leidde de openwinter van 1974/1975 aanvankelijk tot
een zeervroege ontwikkeling bij devruchtbomen. Infebruaribegon plaatselijk
debloeibij pruimenpeer reeds,maar doorhet gureweernamidden februari
vertraagde deontwikkeling sterk.Kersen,peren enpruimenbloeidenbij slecht
weer;appels daarentegen bij goedweer.Ditkwamook tot uitdrukking inde
vruchtzetting. De eerstgenoemde fruitsoorten leverden slechts een zeermatige
oogst, terwijlbij appel deoogst goedwas.
Verder kenmerkte het groeiseizoen 1975zichdoor eendrogewarme zomer eneen
droognajaar.Dit leidde tot een -vergelekenmet deramingen van eind junimeevallende produktie en toteenvlotverloop van depluk.Ookdit jaar ontstond
plaatselijk zwarehagelschade aanhet fruit.
Bij degewasbescherming waren opmerkelijk het op grote schaal optredenvan
vruchtboomkanker bij jonge appelbomen,deplaatselijk moeilijke bestrijding van
perebladvlo ende aanwezigheid vanbacterievuur inons land.Deze problemen
krijgennu inhet onderzoek meer aandacht.Verheugend was de grote uitbreiding
dieplaatsvond bij de toepassing van de geleide insectenbestrijding inde
praktijk.
Alvroeg indit seizoen bleekbij appelveel stipvoor tekomen.Het kwam
met namevoorbijvroeg geplukte James Grieve,Cox'sOrange Pippin en Schone
van Boskoop.Vooral hetvertrouwen inde Schonevan Boskoop ishierdoor bij de
handel verminderd.
De financiële uitkomstenvanhet seizoen 1975blijken opnieuw sterk te zijn
beïnvloed doorhet gebeuren opdeEEG-appelmarkt.Net als tweejaar geledenwas
deEEG-appeloogst groot;vooral deWestduitse oogstwas groot.Hierdoor stonden
vanaf oktober deappelprijzenduidelijk onder druk. Zewaren echter duidelijk
beter dan inhetvergelijkbare seizoen 1973/1974.Dekleine pereoogstwerd daarentegenvlot tegengoedeprijzen afgezet.
Voorhetkleinfruit was 1975 inhet algemeen geengunstig jaar.Doorhet erg
nattenajaarvan 1974bleven deaardbeiplanten te licht,hetgeen zowel indekas
als indevollegrond een lageproduktie ten gevolgehad.Rood-wortelrot zorgde
daarbij inNoord-Brabant voor extra groteproblemen.Hetprijspeil voor deconsumptieaardbeienwas goed tot zeer goed,wat de lagekilogramopbrengsten weer
enigszins compenseerde.Voor de industrie-aardbeien was hetprijspeil bijkleine
aanvoeren erg teleurstellend. Eenomschakeling naar de teeltvoor deverse consumptie is teverwachten. Bij dedoordragende aardbeienwerd deproduktie ongunstigbeïnvloed doorhethete zomerweer;debloemknopvorming kwam tijdelijk vrijwel
tot stilstand.
Evenals deaardbeienhadden de frambozenveel te lijdenvandeslechte herfst
van 1974.Doorwateroverlast kwamveel stengelsterftevoor.Deproduktie werd
bovendien nadeligbeïnvloed door droogte voor en tijdens depluk.Het prijspeil
wasmatig.Voor derodebessenwas 1975gunstiger,dekilogramopbrengstenwaren
hoog endeprijzenbleven opeenredelijk niveau,behalve tijdensde topaaovoeren.
Ook zwartebessen enkruisbessen,gewassenwaarvanhet areaalnogmaar zeer gering
is, gavengoede resultaten.Debramen gaven goedekilogramopbrengsten,maarhet
prijspeil lag opeennog lagerniveau dan inhet al slechte jaar 1974.De teelt
was hierdoorweer verliesgevend.

Indevruchtboomkwekerij lietvooral inhet oostenvanhet land plaatselijk
de groeivanhetmateriaal doorde droogtewat tewensen over.Ookditminder
zwaremateriaalkonechter dank zij degrote vraagvlotworden afgezet.Als
bestemmingen kunnenworden genoemd deNederlandse fruitteelt (vooral appelop
M.9), depakkethandel (zacht fruit)enexport (appel ook opmatig sterkeonderstam). Er is sprakevan enige uitbreiding bij de gespecialiseerde vruchtboomkwekers.
Wilhelminadorp (ProefstationenConsulentschap inalgemene dienst voorde
fruitteelt)was ook dit jaarweer intensief betrokken bij talvan landelijke
activiteiten, zoals de introductie indepraktijk vanhetvirusvrije uitgangsmateriaal envan de geleide insektenbestrijding.Erwerd weerveelmet andere
diensten samengewerkt zoalsbijhet onderzoek met groeiregulatoren,nieuwe ontwikkelingen inde fruitteelt,druppelbevloeiing,bewaarproevenmet Golden
Delicious en Schonevan Boskoop en onderzoek overde toepasbaarheid vanbladanalysevoor devoorspelling van stip.Ook de centrale opkweek van plantmateriaal
voor de fruitteeltproeftuinen kanhierworden genoemd. De problematiek rond de
kwaliteit van onze appels komt steedsmeer centraal testaan.
Inhetverslagjaarwerd verder de zekerheid verkregen dat twee belangrijke
investeringen ophet Proefstationkonden plaatsvinden. Begin september kwamhet
nieuwe koelhuis met drie CA-endrie gewonekoelcelletjes gereed en inhet najaar
iseen automatisch analyseapparaat besteld,waarmee de capaciteit omblad-en
vruchtanalyses uit tevoeren tenbehoeve vanhet kwaliteitsonderzoek aanmerkelijk
wordt uitgebreid. De aanschaf hiervanwas mogelijk dankzij aanzienlijke financiële
bijdragen vanhet Centraal BureauvanTuinbouwveilingen enhet Produktschap voor
Groenten enFruit.De overbrenging vanhet kleinfruitonderzoekvan Kapelle naar
Wilhelminadorpwerd eind 1975voltooid.
De toekomstvanhet fruitteeltonderzoek lijkt inzoverre somber,dat erbij
eenvoortdurende druk opdebegroting endepersoneelsbezetting door depraktijk
steedsmoeilijker op te lossenproblemen aanonswordenvoorgelegd. Indeze
situatieworden aanhetvaststellen van deprioriteiten hoge eisen gesteld.

Ir. R.K. Elema,directeur

BESTUUR (per31december 1975)

Bestuur vandeStichting Proefstation voordeFruitteelt
dagelijks

bestuur:

afgevaardigde van:

Ir. J.Minderhoud,
Wilhelminadorp,voorzitter

Koninklijke Maatschap tusseneigenaren van
gronden indeWilhelminapolder endeOostBevelandpolder

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

Centraal BureauvandeTuinbouwveilingenin
Nederland

J. Kakebeeke,
Wolphaartsdijk, secretaris

Provinciale Organisatievande Tuinbouwveilingen
inZeeland

J.L.Nijsten,
Sittard, Penningmeester

Nederlandse Fruittelers Organisatie

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

Kring IJsselmeerpolders Nederlandse Fruittelers
Organisatie

overige leden:
Ir. Joh.Bos,
Borculo

Nederlandse Fruittelers Organisatie

J. Burger,
Goes

Nederlandse Bondvan Boomkwekers

N.J.J.Costongs,
Berg &Terblijt

Centraal BureauvandeTuinbouwveilingen in
Nederland

Z.Houter,
Wognum

Landbouwschap

W. deJager,
Kapelle

Kring Zeeland Nederlandse Fruittelers Organisatie

C R . T . Leenders,
Doornenburg

Landbouwschap

B. Leijs,
Kruiningen

Provinciale Organisatievande Tuinbouwveilingen
inZeeland

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

Vereniging derNederlandse Groenten-enFruitverwerkende Industrie

adviseur:
Ir. H. Sijtstra,
Goes

Consulent voorde Tuinbouwvoor Zeeland en
West-Noord-Brabant

PERSONEEL (per 31december 1975)

Proefstation voordeFruitteelt
direotie:
Ir. R.K.Elema, directeur
Dr.Ir. S.J. Wertheim,adjunct-directeur

afdeling groot

fruit:

Dr.Ir. S.J. Wertheim,hoofd en onderzoeker
Dr.Ir. H.J. vanOosten,onderzoeker (virussen,klonen,onderstammen,tussenstammen)
Ing. P.D. Goddrie,projectleider gebruikswaardenieuwe rassen
J.L. Baarends,onderzoekassistent en excursieleider
M.L. Joosse, onderzoekassistent
F.Nijsse, onderzoekassistent

afdeling bodemkunde:
Dr.Ir. P.Delver (gestationeerd doorhet Instituutvoor Bodemvruchtbaarheid te
Haren),hoofd en onderzoeker
Ing. P.J. Bolding,onderzoekassistent (chemische onkruidbestrijding)
J. de Schipper, onderzoekassistent
J. Oele,hoofd laboratorium
Mw. C A . de Bliek-van Kleef, laborante
vacature, laborante

afdeling

entomologie:

Drs. D.J. deJong (gestationeerd doorhet Instituut voor Plantenziektenkundig
Onderzoek teWageningen),hoofd en onderzoeker
H.Beeke,onderzoekassistent (insekten)
W.Remijnse,onderzoekassistent (spint)

afdeling

fytopathologie:

Drs. H.A.Th,vander Scheer,hoofd en onderzoeker
J.P.A.vanDieren,onderzoekassistent enwiskundig medewerker
H.J. Wondergem (gestationeerd door deNationale Raadvoor Landbouwkundig
Onderzoek TNO te 's-Gravenhage), onderzoekassistent

afdeling

fysiologie:

Dr. J. Tromp,hoofd en onderzoeker
C.A.R.Römer, onderzoekassistent
Mej. J.C. Ovaa,hoofd laboratorium
vacature, laborante

afdeling

kleinfruit:

Ir. J. Dijkstra,hoofd en onderzoeker
A.A.van Oosten, onderzoekassistent
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afdeling

economie:

J. Goedegebure (gestationeerd doorhet Landbouw-Economisch Instituut te
's-Gravenhage),onderzoeker

algemene

zaken:

Mej. J. Hamelink,hoofd
Mw. C.C.Geelhoed-Meulenberg, typiste
Mej. K.A.Korshuize,typiste en telefoniste
Mej. J.C.Versluis,typiste
Mw. J.G. de Schipper-van Dalen,huishoudelijke dienst
Mej. P.C. de Smidt,huishoudelijke dienst

redacteur/bibliothecaris/stafmedewerker:
Ing. T.vanderKooi

technische

dienst:

J. vanDalen

proeftuin

Withe Iminadorp :

J.J. Lemmens,chef
P. Proost,assistent-chef
A.A. Janse
M.C. vanMaris
A. deWitte

proeftuin

Kapelle:

L.Nijsse,chef
J.M. deGroene
A.M.Verhulst

Consulentschap inalgemenedienstvoordefruitteelt
Ir. R.K. Elema,consulent inalgemene dienst
Ir. J.Dijkstra,coördinator praktijkonderzoek
Ir. T.H. Edens,bedrijfstakeconoom
J. Bioiraners,algemeen specialist klein fruit
Ing. J.H. Bootsma,middelbaar technisch onderzoeker,gestationeerd opdeproeftuin te Kraggenburg
Ing. A.Pouwer,bodemkundige,gestationeerd bijhet Consulentschap voor Bodemaangelegenheden teWageningen
A. Scholtens,middelbaar technisch onderzoeker,gestationeerd op de proeftuin
teGeldermalsen
L.Uitterlinden,algemeen specialist groot fruit
D.L. Verwijs,middelbaar technisch onderzoeker,gestationeerd op de proeftuin
te Zaltbommel
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ALGEMEEN

Bestuur
DeheerMr.J.R.A.Jansen,afgevaardigdevandeVerenigingderNederlandse
Groenten-enFruitverwerkende Industrie,tradinditverslagjaaraf.Inzijn
plaatswerddeheerL.J.M.E.vanWagenbergbenoemd.
Hetbestuurvergaderdein1975op15meien4december.Hetdagelijksbestuur
kwambijeenop30september.

Personeel
Per 1februariwerd ophetbodemkundig laboratorium aangesteldalslaborant
deheerR.Denkelaardieper15juli ontslagnamwegenshetaanvaardenvaneen
anderewerkkring.
DeheerJ.J.Reinhoudt,tuinmanopdeproeftuin teWilhelminadorp,namontslag
per31maartwegenshetaanvaardenvaneenanderewerkkring.
Per31maartvertrokmejuffrouwH.vanZunderenvandehuishoudelijkedienst.
Haarplaatswerdop22april ingenomendoormevrouwJ.G.deSchipper-vanDalen.
DeheerM.J.Radema,redacteur/bibliothecaris/stafmedewerker,vertrokper
31mei.Zijnplaatswerdop1december ingenomen doordeheerT.vandeKooi.
Ophetbodemkundig laboratoriumwerdper1augustus aangesteld alslaborante
mejuffrouwJ.Nieuwenhuyse,dieper30novemberhaar ontslagnamwegenshetaanvaardenvaneenanderewerkkring.
Per30novembervertrokmevrouwJ.S.vanSoelen-vandeVoorde,laboranteop
het fysiologisch laboratorium.

Lezingen
J. Blommers
- Periodieke ontwikkelingvandeaardbei-26februari,Zaltbommel,Vereniging
totbevorderingenverbeteringvandeTuinbouwindeBommelerwaard.
-Deteeltvanlateaardbeien-20maart,Zwaag,Veilingvereniging.
Dr.Ir.

P. Delver

- Leaf analysisinplant nutritional research-25april,Wilhelminadorp,deelnemersM.Sc.CourseinSoil SciencevandeLandbouwhogeschool teWageningen.
- Toepassingsmogelijkhedenvanbladanalyses indefruitteelt-22mei,Wageningen,
Tuinbouwdagen.

Ir. J.

Dijkstra

- Cultivationofstrawberries_5th International CourseonVegetableGrowing23september,Wageningen (InternationaalAgrarisch Centrum).
Ir. T.H. Edens
- Rentabiliteitenmarktpositievanenkele appelrassen-13februari,KerkAvezaath,NFO,fruitteeltdagMidden-Nederland.
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Ir. R.K. Elema
- Deconcurrentiepositie vandeNederlandse fruitteelt-10januari,Klaaswaal,
NFO Kring Zuid-Holland enop24januariteNibbixwoud,NFOKring Noord-Holland.
-Hetfruitteeltkundig onderzoek gerichtop1980-17januari,Kapelle,NFO
Kring ZeelandenWest-Noord-Brabant.
-Hetfruitteeltkundig onderzoek inNederland-29april,Gent,Fruitteeltcongres
vandeBelgische Fruittelersorganisatie.
- Entwicklungstendenzen imholländischen Apfelanbau-21november, Seestermuhe
(B.R.D.),General VersammlungdesObstbauberatungsringes fürdasLand SchleswigHolstein e.V..
Ing. P.D. Goddrie
- Gebruikswaardeonderzoek nieuwe rassenenhetintroduceren ervan-15januari,
Tiel,Proefstationsdag.
-Nieuwe rassen-21januari,Schoondijke,NFOAfd.West-Zeeuws-Vlaanderen.
-Gebruikswaardeonderzoek groot fruit-27januari,Grubbenvorst,NFOKring
Limburg insamenwerkingmethetConsulentschap voordeTuinbouw.
-Gebruikswaardeonderzoek groot fruit-6maart,Hulst,NFOAfd.Oost-ZeeuwsVlaanderen.
- Gebruikswaardeonderzoek groot fruit-26maart,Krabbendijke,NFOAfd.OostZuid-Beveland.
J. Goedegebure
- Recenteentoekomstige bedrijfseconomische ontwikkelingen indefruitteelt13februari,Kerk-Avezaath, fruitteeltdagNFOKringen RijnenWaalenGeldermalsen.
Drs. D.J. de Jong
- Moderne bestrijdingvanplagenindefruitteelt vereist andere aanpak24maart, landbouwradiopraatje.
- Biologische aspectenbijdebestrijdingvanziektenenplagenindefruitteelt21 april,landbouwradiopraatje.
- Integrierte BekämpfungvonWickler imObstbau-22september,Goes, Tuinbouwvoorlichterskader Zuid-Tirol.
J.J. Lemmens
- Zomersnoei, resultatenvanproefveldenengebruikvanvirusvrij plantmateriaal19februari,NFOAfd. Tholen.
-Zomersnoeiindepraktijk,24maart,Steenbergen, fruitteelt-studieclub WestBrabant.
L.

Nijsse

- Ervaringen in1974enproefplannen voor 1975opdeproeftuin voorkleinfruitte
Kapelle-7maart,Houten,"Stichtse kleinfruit studieclub".
-Versuchsergebnisse vonBeerenobstprüfungen-10maart,Heinsberg (B.R.D.),
Provinzialverband Rheinischer Obst-undGemüsebauere.V.Kreisvereinigung,
Heinsberg Rheinland.
-Actualiteitenbijdekasaardbeienteelt -15december,Kapelle, Studieclub
"Glascultuur".
Dr.Ir.

H.J. van Oosten

- Standvanzakenbijhetonderzoek naardefruitteeltkundige waardevanvirusvrij plantmateriaal -10januari,Driewegen,NFOAfd. West-Zuid-Beveland;
15januari,Tiel,Proefstationsdag;21januari,Schoondijke,NFOAfd.West-Zeeuws13

Vlaanderen;27januari,Grubbenvorst,NFOKringLimburg;20februari,Barendrecht,
NFOKring Zuid-Holland;6maart,Hulst,NFOAfd.Oost-Zeeuws^Vlaanderen; 14maart,
Nibbixwoud,NFOKringNoord-Holland;24maart Swifterbant,JaarvergaderingVerenigingtotbevorderingvandeFruitteelt indeIJsselmeerpolders;26maart,
Krabbendijke,NFOAfd.Oost-Zuid-Beveland.
Drs. H.A.Th, van der Scheer
- Curative controlofscabonappleandpear-6mei,Gent,27eInternationaal
SymposiumvoorFytofarmacieenFytiatrie.
Dr. J. Tromp
-Hetonderzoeknaardesmaakkwaliteitvanappels-18februari,landbouwpraatje
radio.
-Growthandmineralnutritionofapple fruitsasaffectedbytemperatureand
relativeairhumidity-14april,LongAshton,Symposium "Environmental effects
oncrop physiology".
-Fysiologievandegroei-6maart,Tiel,LV-cursus fruitteeltpraktijkleraar.
-Rijpheidstoetsen getoetst-23april,Wageningen,NFOBewaarmiddag.
- Bloemknopvorming-1mei,Tiel,LV-cursus fruitteeltpraktijkleraar.
-Ervaringenmetrijpheidstoetsen-17november,Goes,NFOKring Zeeland,
Werkgroepbewaring.
L.
Uitterlinden
- Experimentele beplantingenindefruitteelt- 15januari,NFOKringOostBrabant.
Dr.Ir. S.J.

Wertheim

- Snoei-7januari,Numansdorp,LV-cursus fruitteeltpraktijkleraar.
-Nieuwsuithetfruitteeltkundig onderzoek-15januari,Tiel,Proefstationsdag.
- Chemisch dunnen-13 februari,Dieren,NFOKring IJsselstreek-Lijmers.
-Vruchtgroeien-val- 17april,Tiel,LV-cursus fruitteeltpraktijkleraar.
- Bloei,bestuivingenbevruchting-1mei,Tiel,LV-cursus fruitteeltpraktijkleraar.

Buitenlandse reizen
Op30januaribezocht Dr.Ir.H.J.vanOostendeProefstationsdagteGorsem.
Van 10tot13februaribezochtenDr.Ir.P.DelverenIr.C.J.vanderPost
(IMAG)Engelseproefstationsterbestuderingvanonderzoekvandruppelbevloeiing.
Van 13tot16aprilwasDr.J.Tromp aanwezigophetsymposium "Environmental
effectsoncropphysiology",datteLongAshtoninEngeland werd georganiseerd.
Inaansluitingdaaropbezochthijop17en18aprilhetProefstation teEast
Mailing.
Op29aprilnamIr.R.K.ElemadeelaanhetFruitteeltcongresvandeBelgische
Fruittelersorganisatie,datinGentwerd gehouden.
Van5tot10meibezochtenIr.R.K.Elema,Ir.L.Gijsberts (CB)enIr. P.A.
Spoor (LEI)fruitteeltgebiedeninNoord-Italiëomkennistenemenvandeteelttechnischeenbedrijfseconomische ontwikkelingen.
Op6meinamDrs.H.A.Th,vanderScheer deelaanhetInternationaal Symposium
overFytofarmacieenFytiatrie,waarbij tevenseenvoordrachtwerd gehouden over
de curatieve schürftbestrijdingbijappelenpeer.
Van29junitot5julimaaktenJ.Blommers,Ir.J.DijkstraenA.A.vanOosten
een studiereiskleinfruit inEngelandmetbezoekenaanonderzoekinstellingenen
bedrijven.
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Van 6tot 10julinamDrs.H.A.Th,vander Scheer op uitnodigingvanhet
Centraal Bureauvan Tuinbouwveilingen deel aaneen studiereisnaar Schotland om
zichop dehoogte te stellenvanhet onderzoek naar endebestrijding van roodwortelrot bij aardbei inhet laboratorium en indepraktijk terplaatse.
Op 10julibezochten J. Blommers, Ir.J. Dijkstra,L.Nijsse enA.A.van
Oosten de fruitteeltproeftuin teAnweiler (Duitsland)enbedrijven inverband
met deoogstmechanisatie van zwartebessen.
Op 11augustusbezocht Dr.Ir. H.J. vanOostenGembloux (België)terbestuderingvanhet kersenonderstammen onderzoek.
Van 25 tot 29augustusbezochten Ir.R.K.Elema, Ir.C.A.R.Meijneke(PD),
Dr.Ir. H.J. vanOosten enL.Uitterlinden (CADFruitteelt)deEngelse fruitteeltproefstations teEastMailing enLongAshton omdenieuwste ontwikkelingen te
zien ophet gebied vanvirus-enklonenonderzoek enonderstammenonderzoekbij
groot fruit.
Van 8 tot 12september bezochten Ing.P.D. Goddrie,Dr.T.Visser (IVT)en
Ing.J.J. Verhaegh (IVT)het Proefstation teAngers,Frankrijk,omeen indruk
tekrijgenvan de richting van de fruitveredeling ende inonderzoek zijnde
nieuwe rassenvan appel enpeer.
Van 15tot 20september namen Ir.T.H. Edens enJ. Goedegebure deel aanhet
Ae Symposium over Tuinbouweconomie vande ISHSteVeitshöchheim bijWürzburg in
West-Duitsland.
Van 9 tot 12november bezochten Ir.J. Dijkstra enenkelemedewerkersvanhet
Centraal Bureauvan TuinbouwveilingenGriekenland terbestuderingvan deaardbeienteelt in Noord-Griekenland.
Van 20 tot 22november bracht Ir.R.K. Elema eenbezoek aan Sleeswijk-Holstein
(BRD)voorhet houden van een lezing over deNederlandse fruitteelt en omkennis
tenemen vande fruitteeltsituatie aldaar.

Diversen
In 1975bezochten 1193personen hetProefstation.TeWilhelminadorp werden
inhet laboratorium enop deproeftuinbezoekers ontvangen,waarvan 653uithet
buitenland. Debuitenlandse bezoekers kwamen uit 29 landen:Afghanistan 1;
Amerika 3;Bangladesh 1;België 198;Birma 1;Bulgarije 5;Canada 1;Duitsland
60; Engeland 15;Frankrijk 191;Hongarije 18;Ierland 1;India2;Iran 2;Italië
93; Joegoslavië 3;Korea 1;Libanon 1;Maleisië 1;Mexico 4;Nieuw-Zeeland 1;
Nigeria 1;Noorwegen 30;Roemenië 1;TaiwanRep.ofChina 1;Turkije 1;Uganda 1;
Zuid-Afrika 5en Zwitserland 10.
Tijdens de opendagvoor deburgerij op 30augustuswerdenmeer dan 400bezoekers
ontvangen.Daarnaastwerden inhetverslagjaar 183 leerlingen vanregionale middelbare scholen rondgeleid.
Deproeftuin teKapelle ontving 263bezoekers,waarvan 167uitNederland,66
uit België,28uit West-Duitsland en 2uitAmerika.
Op 31 december 1975bedroeg het aantalbegunstigersvan hetProefstation 458
tegen 419vanhet jaardaarvoor.
Van februari tot 15juliverbleef Dr.W.Lordvan deUniversiteit te
Massachusetts ophetproefstation bijdeafdeling groot fruit,metname om studie
temakenvanhetmoderne plantsysteem bij appel inNederland.
Drie leerlingenvan deRijks Hogere Tuinbouwschool teUtrechtbrachten eendeel
vanhunpraktijktijd door opverschillende afdelingenvanhetproefstation;de
heerA.T.M.Verkley van 14april tot 11 juli,deheerM.P. Simonsevan 4 augustus
tot 3oktober enmejuffrouw S.A. Bonningavan 6oktober tot 19december.
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DeheerK.Massakowski studentaandeHumboldtUniversiteit teBerlijn ende
Akademie fürLandwirtschaft teWarschau liepvan 11augustus tot 15oktober stage
opdeproeftuin.
Op 15januarivond inTielde jaarlijkse doordeNFO georganiseerde Proefstationsdagplaats,waarop aan talvan actuele onderwerpen aandachtwerd besteed door
medewerkers vanhetProefstation,het Consulentschap voordeFruitteelt inalgemene dienst,het Consulentschap voor deTuinbouw teTiel enhet Consulentschap
voor dePlantenziekten-enOnkruidbestrijding indeTuinbouw teWageningen.
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DE PROEFTUINTEWILHELMINADORP

S.J. Wertheim enJ.J. Lemmens
In 1975was ernauwelijks sprakevanwinterweer.Vooral demaand januariwas
bijzonder zacht;de temperatuurkwamniet benedenhetvriespunt envarieerdevan
0,3 tot 13,1°C.De laagste temperatuur van-5 Cwerd inde tweedehelftvannovember gemeten.
Dehoge temperaturen van januari enbegin februari resulteerden dan ook ineen
zeervroege bloei.De eerste openbloemenbij depruimenwerden op 13februari
waargenomen,terwijldatvoor deperen op IAfebruarihet gevalwas.Van eennormale aanvangvandebloeibij deperenwaspas sprake op 11maart;debloei duurde
62dagen.
Ondanks de zeer langebloeiperiodebij deperenwas de zetting goed tot zeer
goed tenoemen;de zettingsruiwas echter zo sterk,dat een zeermatigeperenoogst het gevolgwas.
Debloei vandeappelsverliep vrijnormaal,waardoor deappeloogst goed tot
zeer goedwas.
De eerste helftvan 1975was over het algemeen tedroog;de totale hoeveelheid
neerslag bedroeg 759,8mm (240mmminder dan in 1974).
Ook dit jaar ontstond erenigehagelschade.Op 3juniwerd tijdens een
hagelbui ongeveer 50%vandevruchten geraakt.Door chemische dunning enhanddunningwashetmogelijk de schade tebeperken.
Eind februariwerd eenaanvang gemaaktmet hetplanten. Bijherinplantwerd
hetplantgat behandeld metpotgrond. Perplantgatwerd 10literpotgrond gebruikt
vanhetmerk Triomphno.17.Devolgende proevenwerden inhetvoorjaarvan 1975
geplant:

Herkomstenproef

peer (perceel

S)

Het doelvan deproef isna te gaanhoe een aantalvirusvrije herkomstenvan
de rassenConference,DoyennéduComice,BonneLouise d'Avranches en Supertrévoux
zichgedragen t.a.v.groei,produktie enkwaliteit.

Boderribehandelingsproef

appel (perceel

10)

Hier zalwordennagegaan ofer eenrelatie is tussenbodembehandeling,kalienvochtvoorziening en stip.Devoor dit doel gebruikte rassen zijn Schone van
Boskoop,Cox's Orange Pippin,Karmijn de Sonnaville,James Grieve enJonathan.

Onderstammendikteproef

(perceel

11 )

Door dezeproefwordt getracht de invloed na tegaanvan zes verschillende
onderstamdiktes opde groei endeproduktie.Deproefrassen zijn Schonevan
Boskoop enCox'sOrangePippin.

Plantsystemenproef

appel (perceel

11 )

Hiermeewordt nagegaan inhoeverre een tafelsysteemvannutkan zijnvoorde
praktijk.Deproefrassen zijnKarmijn de Sonnaville,Schonevan Boskoop,Golden
Delicious enCox'sOrangePippin.
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Teeltproef

met Jonagold

(perceel

11 )

Onderzochtwordtofditrasdoor produktieenkwaliteit eenplaatskaninnemen
inonshuidige appelsortiment.
Hagelschadeproef

appel (perceel

19a)

Indeze proefwordt nagegaanofhetplantenvanverhageld plantmateriaalinvloed heeftophetoptredenvankankerentakbreuk.
Onderstammenproef

appel

(perceel

19 )

Hetnutvandenieuwe onderstammenM.27,3426,PoolseM.9enM.13 Chimaere
voorderassen SchonevanBoskoopenCox'sOrange Pippinwordt vergelekenmetde
reeds langingebruik zijndeM.9.
Herkomstenproef

Triomphe de Vienne (perceel

20° -

zuid)

Hiermeewordtbeoogdnategaanofeenviertalnieuweherkomstenvanditras
verbeteringen inhoudeninvergelijkingmetdethansingebruik zijnde Triomphe
deVienne.
Onderstammenproef

peer (perceel

20 -

zuid)

Onderzochtwordtdeinvloedvaneentweetal onderstammen,teweten KweeA
(virusvrij)enKweeAdams (virusziek)opdegroei,produktieenkwaliteitvan
hetrasBonne Louise d'Avranches.
Klonenproef

Golden

Delicious

De invloedvaneenachttalklonenvanditrasopgroei,produktieenkwaliteit
zalwordenvergelekenmetdievanKloonA.
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AFDELING GROOT FRUIT

Project PFW2(IVT 258,Groot Fruit 6): Het gebruikswaardeonderzoek groot fruit
P.D. Goddrie

Appel
Inhetvoorjaar van 1975werden indeeerste toetsing zevennieuwe rassen aande
rassencollectie toegevoegd. Inhet algemeenkon devruchtzetting endeproduktiviteit vanvrijwel alle appelrassen in 1975goed tot zeer goedworden genoemd.
Ditwasvooral het gevalmet rassen alsb.v.Mutsu,Alnarps Favorit en Gloster
69. Maar ookDiscovery,vannature geenproduktief ras,gaf in 1975een opbrengst
van 17,9kgper boom,waardoor de totale produktie van dit inhetvoorjaar van
1967opM.9 geplante ras totnu toe 77,8kgperboombedraagt.
Van Karmijn de Sonnaville,geplant opM.9 inhetvoorjaarvan 1966,blijft de
opbrengst jaarlijks erg constant;in 1975was deproduktie 36,8kgperboom.
Hierbijmoet opgemerkt worden dathet uiterlijk van devruchtenvan dit ras ten
gevolge van sterkeverruwing aanzienlijk minder fraaiwas dan invoorgaande
jaren.
Het zeer indebelangstelling staande ras Jonagold blijkt totnu toe eveneens
een regelmatige produktie tegeven.De inhetvoorjaarvan 1971 opM.9 geplante
bomen gaven indejaren 1972 t/m 1975een opbrengst van 45,4kgperboom. Ineen
eind 1974opgezette oriënterende bewaarproef indekoelcellen van de proeftuin
teNumansdorp bleek dat dit ras zeer goed totbegin junibewaarbaarwas.Hoewel
de smaak injuninietmeer optimaalwas,werd deze tochdoorvelen aanzienlijk
beterbevonden dandievande opdatmoment beschikbare vruchtenvan Golden
Delicious. Hoeweldevruchtenvan Jonagold vaakminofmeer geblost zijn,moet
dit ras tochnietworden beschouwd alseen rodebewaarappel.
Opvallend vankleur zijnwel devruchtenvanhet ras Summerred,waarvande
bomen inhet voorjaar van 1971 opM.9 indeeerste toetsingwerdenopgenomen.
Tot enmet 1975bedroeg deproduktie vandit zwakgroeiende ras41,8kgperboom.
De tamelijk grotevruchtenvan Summerred hebben eenvrij goede smaak;de rijptijd valt indezelfdeperiode alsdievanJamesGrieve,zodatnietvan een
bewaarras kanworden gesproken.
Bijzonder fraaivankleurwaren in 1975devruchtenvanElstar,waarvan de
produktie vande in 1972opM.9 geplantebomenevenmin tewensen overliet.Tot
enmet 1975bedroeg de gemiddelde opbrengst perboom 27,3kg.De rijpingsperiode
vandeze goedsmakende appelvalt ongeveer gelijkmet dievanCox'sOrangePippin.
Doordat in 1975veelkankervoorkwam,kon eengoede indrukworden verkregen
over de gevoeligheid vanverschillende appelrassenvoor deze ziekte.Nadathet
rasWellspur indevoorgaande jaren reedsnogal gevoelig bleek tezijn,moest
dit rasnahet groeiseizoen van 1975uitdeproevenwordenverwijderd,omdat
vrijwel allebomen doorkankeraantasting werdenvernietigd. Zeergevoeligbleek
ookMacSpur,waarvannaverwijdering vandeaangetaste delennauwelijks meer
bomen overbleven.
Indeproefmet enkelemutantenvanWinstonblijktna drieproduktiejarendat
Dubbele Winstonwat hogere opbrengsten per boom gaat gevendandeandere typen.
Dit ishet gevolgvandebeterebekledingvan deboom,waardoorminder kale
takkenvoorkomen.Het gemiddeld vruchtgewicht vandeDubbeleWinstonwas in 1975
echter slechts 6gramhoger dandatvande standaard Winston;demaatsortering
van degehele opbrengstwees uit dat bij deDubbele Winston 87,3%van de vruchten
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Afb. 1.Het appelras Elstarvalt op inhet gebruikswaardeonderzoek.
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groterwas dan 70mm, terwijlditpercentage bij de standaard Winston 84,9
bedroeg.
Een opvallend zomerrasblijkt na tweeproduktiejarenhet Japanse rasAkane,
dat indeze tweejaren 6,2 kgperboomproduceerde.Devruchtenvandit zwakgroeiende rashebben een fraaie rodekleur,diedes temooierwordt naarmatede
vruchten langeraandeboomblijven.Lang latenhangen isbij dit ras goedmogelijk,omdat zelfs tweewekenna deeigenlijke plukdatumnog'geenvruchtenvande
boomvallen.
Inhetvoorjaar van 1972werd eengroot aantaluitFrankrijk afkomstige klonen
vanGoldenDelicious inderassenproeven opgenomen. Sindsdeeerste opbrengsten
in 1973blijkt elkjaarweer datbijvrijwel al dezeklonen gesproken kanworden
vanuitzonderlijk gladde vruchten,die inhet algemeenwelwatmeer geblost zijn
dandenormaal gebruikte GoldenDelicious.Enkelevandezeklonen zullenworden
opgenomen inhet klonenonderzoek.
Ook in 1975werdweer eenaantal smaakproevengehouden. Ineen'tweemaalherhaalde smaakproefmet verscheidene nieuwe rassen enenkele standaardrassen bleek
dat Elstar alsdebest smakende appelwerd beschouwd; de smaakvanJonagold en
Karmijn de Sonnavillevertoonde echter geenbetrouwbaar verschilmet dievan
Elstar.Het rasMacSpurkwam indeze toetsingen alsuitgesproken slechtsmakend
naarvoren.
Teneinde na tegaanof erverschilbestaat in smaak tussenhet groengele type
van Schone van Boskoop en rodemutantenvandit ras,werden infebruarienmaart
weer twee smaakproeven uitgevoerd.Uit deze en ookreeds in 1974genomenproeven
bleek dat de smaak dermatewisselend werd gewaardeerd datniet gesprokenkan
worden vanbetrouwbare smaakverschillen.De tendensbestond echterdat de smaak
vandeRode Boskoop SchmitzHübschwatminder werd gewaardeerd dandievan Rode
Boskoop (Lambrechts)ende gewone groengele Schonevan Boskoop.
Ook in 1975werden doorhet Sprenger Instituut teWageningenweer beperkte
hoeveelheden vannieuwe rassen gevraagd, teneinde tewordenbeoordeeld ophun
eventuele geschiktheid voorverwerking totmoes.
Op grond van gedurende een aantal jarenverzamelde gegevenswerdennahetgroeiseizoenvan 1975 twintig appelrassen gerooid vanwege diverse gebreken.

Peer
Inhetvoorjaarvan 1975werden inde eerste toetsingviernieuwe pererassen
opgenomen,waarvan drie afkomstig zijnuithetveredelingsprogrammavanhet
I.V.T. teWageningen.
Hoewel debloeivan deperen inde rassenproevenweinig tewensenoverliet,
was de zetting zodanig slecht datvanenige opbrengst nauwelijks gesproken kon
worden. Een uitzondering hierop vormden de stoofperen Gieser Wildeman enWinterrietpeer,dienog enigekgperboomproduceerden.

Pruim
Inhetvoorjaar van 1975werd éénnieuw ras indeeerste toetsing opgenomen.
Ookbijdepruimenkan gesprokenwordenvanhet uitblijvenvan opbrengsten in
1975.Zelfs Sanctus Hubertus,een rasdatvrijwel elkjaar een goede produktie
oplevert,bleef in 1975ver onder demaatmet slechts 11,9kgperboom.
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Landelijke

vassercproeven

Inde landelijke rassenproef 71.0.3.,geplant inhet voorjaarvan 1971,blijft
Karmijn de Sonnaville ook navijf groeijarennog steeds dehoogste opbrengsten
geven. Gemiddeld overvijf proeftuinenwas deproduktie van dit ras tot enmet
197541,8kg per boom.Vanhet als standaard opgenomen ras Cox's Orange Pippin
werd tot enmet 197536,9kgperboomgeoogst,vanOranje de Sonnaville en
Holstein respectievelijk 27,4en 27,5kgperboom. Alkmene bezette de laatste
plaatsmet 21,2kgper boom.
Ook inde landelijke rassenproef 73.0.1.,geplant inhet voorjaar van 1973,
ishet Karmijn de Sonnaville (virusvrij)diena drie groeijaren dehoogste opbrengsten geeft.Gemiddeld overvijf proeftuinen bedroeg deze tot enmet 1975
22,4kgperboom. Ook virusvrije Elstar envirusvrije Cox's Orange Pippin (T61)
gaven totnu toe goede opbrengsten met respectievelijk 17,3en 16,4kgper boom.
Niet-virusvrije Cox's Orange Pippin indezeproef bleef met 10,2kgper boom
duidelijk achterbij deT 61, terwijl Alofs' Cox Spurmet 8,6 kgperboomduidelijkdeminstevan dedrie Cox's-typenwas.Drie zomerrassen ondernummer,afkomstigvanhet I.V.T. teWageningen, schieten tekort inproduktiviteit, integenstelling tot eenvierde I.V.T.-ras, 5544-220,datmet 10,2kgperboom goed voldeed.
Inhetvoorjaarvan 1975werd invijf proeftuinen de landelijke rassenproef
75.0.13 geplant,met de rassen Jamba 69,Gloster 69,Jonagold en Septer,waarbij
JamesGrieve enGoldenDelicious als standaardrassen zijn opgenomen.

ProjectPFW43:Virus-enklonenonderzoekbijgrootfruit
H.J. van Oosten
Indeproef,waarin een aantal goedepraktijkherkomstenvanhet ras Cox'sOrange
Pippinwordenvergeleken,beginnen zich duidelijkeverschillen af tetekenen.
Sommige herkomsten vallen op door eenprimabladstand gedurende hethele seizoen,
anderen onderscheiden zichdoor een uitstekende vertakking of door een opvallend
vruchtuiterlijk. Bijde gegevensbetreffende debloei,de zetting ende produktie
vallenmet name de cijfersvan de zetting sterk op (tabel 1). De indeproefopgenomenherkomsten zijn reedsvirusvrij gemaakt. Innieuwe proeven zullenzij
opnieuw onderling worden vergeleken.
Ineen tweedeproefworden reeds langer beschikbare virusvrije herkomsten van
Cox's Orange Pippin vergeleken.Deze herkomsten zijn afkomstig uit Nederland,
Engeland en Zwitserland.
Tabel 1.Eenvergelijking van debloei,de zettingen deproduktievan enkele
praktijkherkomsten van Cox's Orange Pippin over 1974en 1975.
Herkomst

Bloemtrossen/
boom

Vruchten/
Vr
10 bloemtrossen
100

Opbrengst in
kg/boom

Gem.vrucht
gewicht (g)

a
b
c

190
177
164

75
75
75

15
15
14

157
158
152

d
e
f

219
261
155

45
42
39

14
15

188
181
191
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Debomen produceerden in 1975voor het eerst,maar de opbrengstwas gering.
Tochkoneenvruchtbeoordeling worden uitgevoerd. Vlakna de oogstwerdende
Engelse LA.62EendeNederlandse T 12het hoogst gewaardeerd (opvruchtuiterlijk). Nabewaring vanbijna 3maandenwaren deverschillen tussende herkomsten
echter afgenomen. Indeproefbleken ookenkele roodvruchtige herkomstenvoor te
komen.Hiervanwerd de Zwitserse herkomst 'Kummer'hethoogst gewaardeerd.De
appelsvandezeherkomst zijnmeerbruin-oranje enegaal gekleurd.Eennadeel
kanwellicht zijnhetvoorkomenvan smalle sectoriaal chimaeren,dieveelminder
gekleurd zijn.
Ineenderde proefwerden nog enkele praktijkherkomstenvan Cox'sOrange Pippin
uitNederland enEngeland vergeleken.DevruchtenvandeEngelseherkomsten bleken
inhet algemeen roder en gestreepter dandievan deNederlandse herkomsten.Bij
eenbeoordeling ophet ProefstationwerdendevruchtenvandeNederlandse herkomstenhoger gewaardeerd.
Inverschillende landelijke proeven (eenproef opmeerdere proeftuinen)komt
steeds duidelijker naarvoren dat er tussendeklonenA en BvanGolden Delicious
verschillen bestaan.Totvoorkortwas er in resultatenvanproevenmet deklonen
A en BteHorst enWerkhoven een tegenstelling.Denieuwe proeven op in totaal zes
proefplaatsen wijzen erop datbomenvankloon BopM.9 iets sterker groeien dan
vankloonA.Debomenvankloon Bhebben eenwat hogereproduktievan iets gladderevruchten danbijkloonA.
Ook dit jaar heeft de fruitteeltkundigebeoordeling vanvirusvrij gemaakte
rassen zijnnutweerbewezen.Bijhet ras Cox's OrangePippinbleek,dat de
vruchten van T60roodwaren.Bijde diverse spursvanGolden Delicious bleken
debomenvan allevijf beschikbare virusvrije topentenvanGoldenYellospur spurkarakter tebezitten.Bij dedriebeoordeelde topentenvanTestersspur bleken
zeerveel afwijkingen (normale groei)voor tekomen.Eenalsvirusvrij geïmporteerdeherkomst van Starkspur uit Zwitserland bleek inhet geheelgeen spur te
zijn.Eenvirusvrije herkomst van Starkspur uit Nederland behoeftnogverdere
beoordeling alvorens eenuitspraak mogelijk is.Vandevijf beschikbare virusvrije herkomstenvan rode Jonathanbleek eréén geenrodevruchten tebezitten,
tweebleken goed gekleurde vruchten tehebben,terwijl deresterende twee zeer
goed gekleurde vruchten gaven.Volledigheidshalve dient tevens tewordenopgemerkt,datbijveleherkomsten vanverschillende rassengeen afwijkingen werden
geconstateerd.
Deresultatenvanproeven,waarinvirusvrije enviruszieke (=standaard)bomen
van diverse rassenwerdenvergeleken,bevestigden de algemene conclusies welke
reedsnahet seizoen 1974werden getrokken.De zorg over de groeivan virusvrije
bomenvan sterk groeiende rassen opverse grondbleet bestaan, xneen geval
geluktehetbij Cox's Orange Pippin opverse grond degroeivanvirusvrije bomen
sterk tebeperken doorhet ombuigenvan deharttak indewinter (nahet 2egroeiseizoen), gevolgd door toepassing van zomersnoei.Bijderode Boskoopwerd weinig
nieuwe informatieverkregen,omdat op diverse proeftuinen eenzeer ernstige
kankeraantasting deproeven sterkverstoorde.Deverwachtingblijftbestaan,dat
virusvrije,vannature sterk groeiende rassen opverse groeikrachtige gronden
wijder opde rij geplantmoetenworden dan totnu toe gebruikelijk is.

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

Appel
Eeneerste,kleine produktie werdverkregen vandebomen indeproef,waarin
denieuwe onderstamM.27wordtvergelekenmetM.9 (virusvrij envirusgetoetst).
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Indezeproef zijn3rassen opgenomen.Deproduktieperboomwashethoogstbij
debomen opvirusvrije M.9.De groeivande 3rassenwas opvirusvrijeM.9 ook
het sterkst.BijCox'sOrange Pippin opM.27 toonden enkelebomen eennogal spurachtige ontwikkeling.Bijdit raswasdebladstand vandebomen opM.27het
slechtst,vooral tegenhet eindvanhet seizoen:eenwat genepenbladstand en
eenduidelijk eerdere roodverkleuring vanhetblad danbij debomen opM.27.
BijWinstonenRode Boskoop werden dergelijke verschillen tussenbomen opM.9
enM.27nietwaargenomen.
Inhetvoorjaarwerd een tweede onderstammenproefgeplant.Hierin zijnopgenomen de onderstammenM.9,M.27,nr.3426,Poolse 9 (ofBudagovski 9)enM.13
chimaere.Groeiverschillen manifesteerden zichalduidelijk bij de te planten
bomenvandeproefrassenCox'sOrangePippin enRode Boskoop.Alsuitersten zijn
tevermelden deminimale groeivandebomen opnr.3426 ende forse ontwikkeling
opM.13 chimaere.Debomen opdeandere drie onderstammen ontliepen elkaar
slechtsweinig.

Peer
Reedseerderwerd vastgesteld dat Beurré Hardy enDoyenné duComice opKwee
'selectieAdams'rijkerbloeien danopKweeMA enMC.Ditheeft totnu toe tevens
geresulteerd ineenhogere opbrengst perboom opKwee 'selectieAdams'.Debomen
opKweeMChebben totdusverdebeste zetting (aantalvruchtenper 100bloemtrossen)getoond.Di.tgegeven,samenmet het feit dat indezeproef de groeivande
bomen opKweeMC duidelijk achterblijft bij die opde andere onderstammen,maakt
KweeMC tot een interessante onderstam. Het tijdstip vanvollebloeivanDoyenné
duComice opverschillende onderstammen loopt ietsuiteen.Te Wilhelminadorp
bloeiden debomen opKweeMA enMC het eerst.Debloeivan debomen opKweeMA
virusgetoetst enKwee 'selectieAdams'volgde circa 3dagen later.
Ineen tweede onderstammenproef wordenvirusvrije KweeMA enMCvergelekenmet
derassenDoyenné duComice en Conference. Indezenogjonge proef groeien de
bomen opKweeMC zekerniet minder danopKweeMA.Welwas bijbeide rassen in
1975debloeivandebomen opKweeMC duidelijk rijker dan opKweeMA.De produktiewas danookhet hoogstbijdebomen opKweeMC.BijDoyenné duComicebleek
reeds duidelijk,dat doorhoger oculeren (tot 30cm)de groei ietswordt beperkt.
Tevens bleekbij dit ras,dat dehoogst geoculeerde bomen het rijkstbloeiden en
hetmeestproduceerden (tabel 2 ) .BijConferencewaren totopheden geenduidelijkeverschillen.
Tabel 2.De invloed van deveredelingshoogte opbloei enproduktie vanDoyenné
duComice op KweeMAenKweeMC in 1975
Onderstam

Veredelingshoogte (cm)

Bloemtro ssen/
boom

Totaal
kg/30bomen

MC

10
20
30

15,1
19,5
33,7

1,7
4,4
8,5

MA

10
20
30

1,1
1,8

0,2
1,2
3,6

17,8

Pruim
Inde eerste tweejaarnahet plantenbleken reeds groteverschillen ingroei
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vandebomenvanhet rasVictoria opPrunus pumila,P. spinosa en Brompton.De
groeivan debomen opP.pumilableek zeer uniform en zwak.Op Brompton groeiden
debomen eveneens zeer uniform,maar zeer sterk.Op P. spinosawasde ontwikkeling
zeer wisselvallig. Sommige bomen stierven,anderen groeiden slecht,matigof
juist zeer sterk. Het ligtvoor dehand aan tenemen,dat dit isveroorzaakt,
doordatwerd uitgegaanvan zaailingenvanP. spinosa. Indit tweede jaarwerd
reeds een eerste produktie verkregenvandebomen opelk der onderstammen.De
produktie perboomwas het geringst op Brompton.

Vermeerdering
Vorig jaarbleek dat onbewortelde,dochwel gebleekte afleggersvanM.27 na
het uitplantenmoeilijk wortelsvormen.Getrachtwerd dit teverbeteren door een
groeistofbehandeling. De onderzijde van onbewortelde afleggerswerd 5 seconden
gedoopt ineenoplossing van0, 1250of 2500dpm IBZ (ß-indolylboterzuur)in50%
alcohol.Debehandeling werd eind januari uitgevoerd. De onderstammen werden
daarna gewoon opgekuild tot deplantdatum (beginmaart). Debehandeling werd
tevens uitgevoerd bij onbewortelde virusvrijeM.9.
BijM.27bleek de groeistofbehandeling zeer gunstig te zijn.Het percentage
bewortelde onderstammen (tot 9mm dik)steegvan 28% (controle), tot 62%(1250
dpm)en 83% (2500dpm).Bij dikkere onderstammenwerd geenpositief resultaat geboekt. BijM.9was de stijgingvanhet percentage bewortelde plantenminder groot.

Project PFW 45:Het teeltkundig onderzoek groot fruit
S.J. Wertheim enJ.J. Lemmens

Snoei

Snoeimechanisatie
In 1975werd op tweepercelenvoor het tweede jaar demogelijkheid vande
etagesnoeimachine onderzocht voorGoldenDelicious opM.9.Eénproefwordt genomen opvolwassenvrije spil,de tweede op slanke spil.De driebehandelingen zijn:
1.handsnoei;2.volledig machinale snoeien 3.machinale snoeigevolgd dooraanvullende handsnoei. Bij demachinale snoeiwordenvijfmessenbalkendoor debomen
gehaald.
Door demachinale snoeiwerd meer groei opgewekt,watverklaarbaar is,omdat
meer takkenen twijgenworden doorgeknipt danbijhandsnoei,waarmeer takken en
twijgenwordenweggesnoeid. Hetbleek datvan demachinaal gesnoeidebomenmeer
(vrije spil)of evenveel (slanke spil)kgworden geplukt danvan handgesnoeide
bomen.Dewinst bijdevrije spil zat echtervrijwel geheel indekleinerevruchten, beneden 70mmdoorsnee.Bijde slanke spilwaren de opbrengsten inbeide
jarenmatig,watmogelijk heeft bijgedragen aanhetverschil inreactie tussen
beideboomvormen.Door dewinst aankleinere,veelalverruwde vruchten,afkomstig
vanhet éénjarigehout,was deaanblik vandevruchten indekistenvandemachinaal gesnoeidebomenminder dandievandehandgesnoeide.
Hetplukkenvande gedurende tweejaarmachinaal gesnoeide bomenwas -doorde
vele taks-tompenindebomen - moeilijker danhetplukkenvan debomen,diede
beideanderebehandelingen hadden ondergaan.Deproevenwordenvoortgezet.

Zomersnoei appel
Opperceel 7vandeproeftuin teWilhelminadorp werd opeen drietal appelras-
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sen-Karmijn de Sonnaville,GoldenDelicious enMelrose -bij enkeleplantdichthedenvoor hetvierdeachtereenvolgende jaar alleen zomersnoeitoegepast.
Naast dereedseerder vastgestelde gunstige invloedvan zomersnoei opdekwaliteit (vruchtscheurtjesbijKarmijn)bleek deze snoeimethode eveneens een gunstig
effect tehebben op debewaring.Hetpercentage stip totenmethet derdegroeijaarbij de inde zomer gesnoeide plantdichthedenwas 1,1%,terwijlhet percentage
stip indenormaal gesnoeide plantdichtheden 8,1%was.Ookbleek zomersnoeiduidelijkvan invloed tezijn ophet optreden van scald.
Nabewaringvanhet rasMelrose inde fruitschuur totfebruari bleek hetpercentage scald tijdens hetbewaarseizoen 1973/1974voor de inde zomer gesnoeide
plantdichtheden 26,2%te zijn,terwijlhetpercentage scald indenormaal
gesnoeide plantdichtheden 37,7%was.Voorhet bewaarseizoen 1974/1975wasdat
respectievelijk 1,6%en 21,3%.
De invloed van de zomersnoei zal indekomende jarenverderworden onderzocht.

Plantgatbehandeling

appel

Bijhet inplantenvanperceel 7inhetvoorjaar 1972werd voorde rassen
Karmijn enGoldenDelicious eenplantgatbehandelingsproef opgenomen.
Devolgendebehandelingenwordenmet elkaar vergeleken:onbehandeld, 10liter
potgrond, 20 literpotgrond,wortelbehandeling metnorit, 10literpotgrond plus
norit en 20 literpotgrond plus norit.Als potgrond werd Triomph no.17gebruikt.
Allebehandelingen gaven tenopzichtevan onbehandeld eenduidelijke groei-en
produktietoename te zien.Demeeropbrengst in tonnenper 0,9 ha over de jaren
1972 totenmet 1975 tenopzichtevan onbehandeld varieerde van ± 7tot ± 17ton.
De cijfers indezeproef zijnechterniet allewiskundig betrouwbaar;deproef
had slechts eenoriënterend karakter.Omdepositieve invloed vannorit en andere
plantgatbehandelingen opde groei enproduktie tekunnen nagaan,wordt inhet
plantseizoen 1975/76 een grotere proefopgezet.

Plantsysternen

en

belichting

In 1975werden opperceel 1 van deproeftuin teWilhelminadorp lichtmetingen
verricht tussen,inen onder debomen.Daarnaastwerden opbrengsten,vruchtgrootte
en-kleur afzonderlijk bepaald inverschillende delenvanhet gewas.Hetbetrof
Winston opM.9 inenkele rijengeplant op 3,25 x 1,25 m endubbele rijen geplant
op 3,50 + 1,25 x 1,25 m,beide inNoord-Zuid richting.Debomenwaren inhet
achtste groeijaar.
Uit afbeelding 2blijkt dat onder deenkele rijennog 50%vanhetbovenhet
gewas aanwezige licht opde grondkwam,bij dubbelrijen isdit ongeveer 45%.In
het gewasbestonden erweinigverschillen. Inhethartvan deenkele rijen ende
dubbele rijenwasnog ongeveer 60%vanhetbovenhet gewas aanwezige licht.De
pluk,die inbanenvan 50bij 50cmdoorhet gewaswerd uitgevoerd,bracht de
volgende gegevens aanhet licht.Bij deenkele rijen liephetvruchtgewicht niet
duidelijk uiteen indeverschillende delenvanhet gewas.Bijdedubbelrijenwas
eralleenhelemaal onder indebomen sprake vanwatkleinerevruchten,maar als
geheelwas hetvruchtgewicht vrij constant.Het grootste aandeelvruchtenhing
bij deenkele rijen indevakken 4,5,6en 8. Bijde dubbelrijenblijkt deopbrengstwatmeerverdeeld endroegen devakken 7totenmet 11en 14totenmet
16hetmeeste.Het isdusduidelijk dat demeestevruchten opgroeien inhethart
vandehagen.
Watvruchtkleur betreft,isduidelijk uit afbeelding 2dathetpercentage fraa:
gekleurdevruchten hethoogste is inde toppenvan debomen.Inhethart enonder
indedubbelrijen komen lagerepercentages fraai gekleurde vruchtenvoor dan in
deenkele rijen,ondankshet feitdat slechts een geringverschil in lichtsterkte
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Afb.2.
Doorsnede door enkele rij (beneden)endubbele rij (boven)van Winston opM.9
inhet achtste groeijaar,geplant inNoord-Zuid richting.
De lichtraeetpuntenzijnweergegeven doorverticale streepjes indevakjes en
naast deboomrijmet daarbijhetpercentage lichtdat terplaatse aanwezigwas,
waarbij het percentage lichtbovenhet gewas op 3mhoogte op 100%isgesteld.
De oogstwaarnemingenperbaanbepaald zijnvanbovennaarbeneden:
percentage vruchtenvanhet totaal aantal aanwezige vruchten;
percentage mooi gekleurdevruchtenmet fofmeer van devrucht rood gekleurd;
het gemiddeld vruchtgewicht(g).
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wordt gevonden.Kennelijk zijnde smallerehagenvan de enkele rijen inditopzichtwat gunstiger.Uit de lichtwaardenvan de rijpaden - gemetenmidden tussen
deboomrijen -blijkt ook geennoemenswaardig verschil tussenbeide systemen.
Totaalbezienwas er in 1975echterweinigverschil inkleursortering vande
vruchten tussendubbele enenkele rijen (tabel 3 ) .Dubbelrijen teldeneenwat
hogerpercentage Jrodevruchten,enkele rijenhadden eenwathoger percentage
Jrodevruchten.
Tabel 3.Kleursortering vanvruchtenvanWinston opM.9van twee plantsystemen
in1975.
Plantsysteem

% vruchten

± ï

Geheel groen

±i

± l

Geheel rood

34,8
35,4

0,2
0,5

rood gekleurd
Enkele rij
Dubbelrij

0,1
0,2

11,3
18,0

53,6
45,9

Uit tabel 4blijkt dat over de acht groeijaren dedubbelrijen per boom iets
meer hebben opgebracht,maar vooralmeerper ha.Dit laatste komt,doordat bij
dedubbelrijen 3032bomenper 0,9 ha geplant zijn tegen 2215bij deenkele rijen.
Doorhet aantalbomenperha op tevoerenwerd duseen aanzienlijke meeropbrengst
bereikt over de eerste acht groeijaren.Dit is totnu toeniet duidelijk tenkoste
van dekwaliteit van devruchten gegaan.Debereikbaarheid vande dubbelrijen
voor teelthandelingen was de laatste jaren slecht.
Voor depraktijk zal daarom deonderhavige dubbelrij geen oplossing zijn.
Belangrijkste conclusie totnu toe is,dat bijhet opvoeren vanhet aantal bomen
perha ookbij een rasalsWinston deopbrengst perhabelangrijk isop tevoeren.
Ditwas aleerder voorGolden Delicious gevonden.Voor Cox'sOrange Pippin,ook
op ditperceelvoorkomend,geldthetzelfde.
Tabel 4.OpbrengstvanWinston opM.9 in tweeplantsystemenvan 1969 totenmet
1975. Bomen geplantvoorjaar 1968.
Ton/0,9 ha

Plantsysteem

Bomen/
0,9 ha

Kg/boom
1969 1970

1971

1972

1973

1974

1975

Tot.

1969-1975(%)

Enkele rij
Dubbelrij

2215
3032

1,6
1,9

7,5
7,2

4,8
6,5

9,5
9,0

9,6
11,9

14,5
16,3

53,0
58,6

117 (100)
178 (152)

5,5
5,8

Project PFW 46:Regulatie van vruchtzetting, -groei, -valenvegetatieve groei
S.J. Wertheim

Vegetatieve groei
Vertakking plantmateriaal
TeWouwwerden in 1975op eenboomkwekerij viervertakkingsmiddelen beproefd
op groeiende oculaties van Schonevan Boskoop enWinston,beide opM.9.Demidde-
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lenwaren Off-Shoot-0,PP.528,M&B 25,105enNC 9634.Demiddelenwerden verspoten
toende oculaties gemiddeld 55 cm langwaren,gerekendvanaf deveredeling.Onbespotenenmet dehand getoptebomen dienden alsvergelijking.Demiddelen
M&B 25,105 (0,15%)enNC 9634 (0,8%)voldeden opbeide rassenuitstekend. Het
laatstemiddelwerdmet 0,72% Lissapol,eenuitvloeier,verspoten.Bij Schone
van Boskoopwerden 4,8 respectievelijk 4,1 goed geplaatste zijscheuten perboom
gevormd tegen géénbij onbehandeldebomen.
BijWinstonwerden 3,9 respectievelijk 3,6 goede zijscheuten gevormd tegen
0,1 gemiddeld bijonbehandelde bomen.Toppenhadniet veel zin,er ontstonden
teweinig of te steile zijscheuten.Off-Shoot-0 gaf ook redelijke resultaten,
maarminder danbeide eerdergenoemde.PP528voldeed niet;erwerd een te bossige en te steilevertakking mee opgewekt.De indrukbestaat dat demiddelen
die goedvoldeden,het groeipuntminder drastisch beïnvloeden dande stoffen
dieminder goedeuitkomsten gaven.

Generatieve

ontwikkeling

Vruchtrui DoyennéduComice
Omdat devruchtrui bijDoyenné duComicevaak devruchtzetting weer geheelof
tendele teniet doet,werd in 1975eenproef opgezetmet hetmiddel Curbiset.Dit
middelverhoogt devruchtdracht bij augurk enwel doorhetblokkerenvanauxinetransport vanuit devruchtjesnaar deplant.Eendergelijke groeiremming zouook
devruchtruiwel eenskunnen verminderen.
Op eenbedrijf teNissewerden tienjarige bomenvanDoyenné duComice opKwee
Aeerst inhet beginvan debloei gespotenmet BerelexA4/A7 (1gramop 60 liter
water). Ditwerd gedaan omvruchtzetting op tewekken.Daarnawerd aanhet einde
van debloei 0,08%of 0,16%vanCurbiset gespoten.De gevolgenwaren echter
desastreus. Erontstond eerst ernstige groeistofschade en laterhevigebladval.
De schadewasvandienaard datdeproefbeëindigd werd.Voor ruibeperking bij
peerblijkt ditmiddel ongeschikt.

Handdunning

Benoni
Omdat indepraktijk Benoni,ondankshanddunning,tochvaakbeurtjarenvertoontendevruchtgrootte ooknogaleens teleurstelt,werd eenproef opgezet
omna tegaan oferniet eennormvoor demate enhet tijdstip van handdunnen
van dit ras is teontwikkelen.
Opbomen inhetvijfde groeijaar opM.9 teNisse werdenopdrie tijdstippen
(roze-knopstadium, 15en 30dagen invollebloei)vier duntrappen gelegd enwel:
dunnen op 1vrucht per tros,per 2trossen,per 4 trossen,of allevruchtenwegnemen.Geheel ongedundebomendiendenalsvergelijking.De dunningvond plaats
op 2mei,27-28mei en9juni.Vandeéénjarige lange twijgenwerdenbij alle
proefbomen debloemtrossenverwijderd.Devollebloeiviel op 9mei.De invloed
vandebehandelingen opdebeurtjarigheid zalpas indebloeivan 1976tot uiting
kunnenkomen.Welkon in 1975al een invloed op devruchtgroei endus op demaatsortering wordenvastgesteld. Reeds op 12juniblekendedunbehandelingen,die
inhet roze-knopstadiumwarenuitgevoerd, devruchtgroei vande overblijvende
vruchtjes tehebbenbevorderd. Dit goldniet meer bij eendunningvan 1vrucht
op 4trossen.
Bijdeoogstblekendegesteldenormenniethelemaal gehaald tezijn,omdat
in 1975opditperceel enige juniruivoorkwam,dit isoverigens een ongewoon
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verschijnsel bijdit ras.Intabel5 zijndebelangrijkste gegevens samengevat
naarduntijdstip en-trap.
Tabel5.Resultatenvaneenhanddunproefbij Benoniop M.9.
Behandeling

Ongedund
Gedund op 1vrucht per
1tros
2 trossen
4 trossen
Gedund in
Roze-knopstadium
+ 15dagen
VB
+ 30dagen
VB

Aantal
bomen

8
24
24
24
24
24
24

Vruchten/
Boom

100bloemtrossen

Kg/
boom

Vruchtgew.(g)

Kg/boomvan
vruchten
> 65 >70

78

1,1

12,6

111

9,6
6,1

139
164

7,2
8,3
5,8

3,4
5,7
5,0

9,7
9,4
9,2

136
129
122

8,0
6,9
6,3

5,7
4,8
3,6

196

146

15,4

14
69
37

79
48
26

72
73
75

50
51
53

* VB=volle bloei
Het blijkt uitdekolomvruchten per 100bloemtrossen,dat het object "eenvrucht
per tros"doorderuiniet gehaald is;erzijn 79 inplaatsvan 100vruchten per
100bloemtrossen.Debeide andere duntrappen voldeden wel aan degestelde eis
(50respectievelijk 25vruchtenper 100bloemtrossen),wat erop zoukunnen wijzendat de ruialléénvoorkomt bij onvoldoende gedunde bomen. Inderdaad toonden
ookongedunde bomen duidelijkrui.
Belangrijker isdat toename inmate van dunning van éénvrucht per trosnaar
éénvruchtper twee trossenheeft geleid tot eenbetere maatsortering. Verdere
dunning deed welhetpercentage grotevruchten stijgenmaar niet het absolute
aantal,zodatminder kgvan de gewenste maten (boven 65of 70mm)werden geoogst
danvanbomen die gedund waren tot éénvrucht per twee trossen.Voor devruchtgroottewas denorm "éénvrucht per twee trossen"wel ongeveer dejuiste.Afgewachtmoetworden ofdit ook geldtvoorhet tegengaan vanbeurtjaren.
Wat duntijdstip betreft,was een uitstel nadeligvoor demaatsortering (tabel
5 ) . Dit isbekend,maarwordt hierdoorweer eens onderstreept. Benonidient zo
vroegmogelijk gedund teworden.De gegevensvan debloei in 1976 zullenmoeten
uitwijzen ofditvoor debeurtjarigheid ookhet gevalis.

Chemische dunning -

Ethrel-A

Benoni
Opvijfjarige bomenvan Benoni opM.9 teWilhelminadorp werd 0,3% Ethrel-A
gespoten tijdenshetballonstadium van debloemen ophet oudere hout.Er trad een
zeer goede dunning op.Vanniet gespoten bomenmoesten 946vruchtjesperboommet
dehandworden afgedund,van demet Ethrel-A behandelde bomen 445.Per 100bloemtrossenwaren dit 556 respectievelijk 168vruchten.
Aanvankelijk bleek de scheutgroei endebladgroeinabehandelingmet Ethrel-A
iets geremd tezijn,maar inde loopvanhet groeiseizoenverdween ditverschil.
Debehandeling hadverder geennadelen.Het aantalvalvruchten voor deplukbedroeg 1vruchtperboombijonbehandeld en 3vruchtenperboombij behandelde
bomen. Opgemerkt moet worden dat alleproefbomen 10dagenvoor deplukmet
Fruitone-T tegen latevalwaren gespoten.Gezien de goedehanddunningkonden alle
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0,2

vruchten inéénkeerworden geplukt.Devruchtenvanbehandelde bomenwaren iets
kleiner danvanonbehandelde.Devruchtgewichtenwarennamelijk 156tegen 176g.
Het aantalkgperboomvanvruchten groter dan 70mmbedroeg indezelfde volgorde
echter 14,0en 13,4,zodatnietvaneenbelangrijk effectkanworden gesproken.
Devruchten van demet Ethrel-Abehandelde bomenwaren ietsbeter gekleurd.
Deproefwordt opdezelfdebomenvoortgezet.

Schone van Boskoop
Voor het derdeachtereenvolgende jaarwerd op dezelfdebomenvanhet ras
Schone van Boskoop Ethrel-A beproefd als dunningsmiddel.Ethrel-A (0,05 en
0,075%)werd éénmaal gespotenbijhetbegin vandebloei (10%openbloemen).
De zetting ophetperceel teBaarlandwas licht.Ethrel-Àbleekniet (0,05%)of
wel (0,075%)tedunnen.Omdat de lichte zetting elke dunning onnodigmaakte,
heeft 0,075% teveel gedund.
In 1974dundenbeidedoseringen ookbijeen lichte zetting testerk.Het is
dus gevaarlijk ombij lichte zettingmet Ethrel-A tedunnen.Omdat dit ophet
moment van spuiten-begin bloei -nogniet teoverzien is,blijft Ethrel-Avoor
dit raseen zeer riskant middel,overdedrie jaren totaalhebben ongedunde en
onbespotenbomen 87,6kgperboom opgeleverd,handgedunde 86,4kg,met 0,05%
Ethrel-Abespotenbomen 77,2kgenmet 0,075%bespotenbomen64,3kg.Het isdus
duidelijk dat dechemische bloemdunning opbrengstverlies heeft veroorzaakt.Het
enigevoordeelvande Ethrel-Abehandeling indezeproefwas dewatbetereregelmaat inbloei.Zoteldenhandgedunde bomen in 1973,1974en 1975 achtereenvolgens
572, 336 en895bloemtrossenperboom. Bijbomen diemet 0,05%Ethrel-Awaren
behandeld 504,515en889bloemtrossenperboom.

Laxton's Superb
Opdezelfde bomen als in 1974werd in 1975Ethrel-A getoetst alsbloemdunningsmiddel. In 1974was 0,25% Ethrel-A gebruikt,wat een lichte dunning tot gevolg
had. In 1975bloeiden denuvijfjarige bomen navoorafgaande Ethrel-behandeling
wat beterdande in 1974alléénhandgedunde.De aantallenbloemtrossen perboom
waren 150respectievelijk 103.Aanhetbegin van debloeiwerd nu 0,30% Ethrel-A
verspoten,wat een licht dunnend effect had.Van onbehandelde bomenmoesten gemiddeld 173vruchtjesperboomwordengedund,vanbespotenbomen 123.Over detwee
jaren getotaliseerd droegen handgedunde bomen 15,6kgperboomen chemisch gedunde
met aanvullende handdunning 17,2kg.
Op eenpraktijkbedrijf teKrabbendijkewerden inhet voorjaarvan 1975tellingenverricht aanvijfjarigebomen opM.9, die in 1974met 3liter Ethrel-Aperha
warenbespoten tenbehoevevande chemischebloemdunning. Tabel 6geeftvan deze
praktijkproef de resultaten.
Tabel 6.Aantal (%) beurtjarige bomenvanLaxton's Superb opM.9 in 1975 inhet
vijfde groeijaarnaEthrel-A dunning in1974.
Behandeling
1974

Onbehandeld
Ethrel-A

Vak1

Vak 2

Aantal
bomen

Aantal
beurtjarig (%)

Aantal
bomen

Aantal
beurtjarig (%)

206
206

65
7

206
199

92
6

(31,6)
( 3,4)

(44,6)
(3,0)

Duidelijk blijkthoe sterkEthrel-Ahetbeurtjaarritmeheeftdoorbroken.Opgemerktmoetworden datde 'beurtjarige'bomen inderdaad nietbloeiden,terwijlde
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niet-beurtjarigevoldoendebloemtrossenbezatenvoor eennormale opbrengst.
Tenslotte zijnogopgemerkt dat dedunning doorEthrel-A in 1974niet te sterk
was.

Winston
Op tienjarige bomen opM.9 te 'sHeerArendskerkewerd Ethrel-Avoor het
tweede achtereenvolgende jaar beproefd. Gespotenwerd 0,25% of0,30%bij 15%open
bloemen.Evenals in 1974dundenbeide concentraties te sterk.Dedunning leidde
wel tot groterevruchten,maar ditkonhet verlies aan aantalvruchtenniet goedmaken (tabel 7 ) .Bloemdunningmet Ethrel-A inde gebruikte concentraties kan
daaromniet aanbevolenworden.
Tabel 7.Resultaten van chemischebloemdunning met Ethrel-AbijWinston in 1974
en 1975.Getallen zijn gemiddeldenvan 10banen per behandeling.
Behandeling

Bloemtrossen/
boom
1974 1975

Ongedund
245 227
0,25%Ethrel-A 244 293
0,30%Ethrel-A 241 309
Handgedund ') 249 269

Vr./100
bloemtr.
bij oogst
1974 1975
77a 102a
38b 6 1 c
3 3 b 49 c
75a 77b

Kg/boom

Kg/boom
van vruchten
>65mm

1974 1975 Totaal 1974 1975 Totaa
23,2 30,5 53,7
13,9 25,6 39,5
12,4 23,5 35,9
24,0 27,3 51,3

17,7 25,4 43,1
12,5 23,0 35,5
11,6 21,8 33,4
18,9 24,2 43,1

B

Getallen gevolgd door deverschillende letter,verschillen betrouwbaar(P=0,05).
1)In 197446en in 197583vruchtenperboommet dehand gedund of 19resp.31
per 100bloemtrossen.

Carbaryl en Amid thin

Cox's Orange Pippin
Ineenproef teNisse op zesjarige bomen opM.9werd nagegaan of devruchtgrootte eenmaatstafkan zijnvoorhet spuitenmet carbaryl voorde chemische
vruchtdunning inplaatsvanhet aantal dagennavolle bloei.Bij Golden Delicious
isdit ookmogelijk gebleken.Verder werd dewaarde vanAmid-thin alsdunningsmiddel voorCox'sOrange Pippinbekeken.
Carbaryl (0,15%vaneen50%handelsprodukt)werd gespoten op 15,20,27of35
dagennavolle bloei;bij 6,5, 9,8, 14,4en 22,6mm gemiddelde vruchtdoorsnede.
Tijdensbloeiwas dit 2,8 mm.Amid thin (0,072%)werd gespoten 8, 15,20of 27
dagennavollebloei.Acht dagennavolle bloeiwas de gemiddelde vruchtgrootte
3,5 mm.De zettingwas redelijk; 116vruchtjes per 100bloemtrossen voor derui
aan onbespotenbomen.Door eenflinke rui echterbehoefdeweinig gedund teworden;
20vruchtjes perboomof 6per 100bloemtrossen aandehandgedunde controlebomen.
Géénvandebehandelingen dundebetrouwbaar.Door de laatsteAmid thinbehandelingwerd integendeel devruchtdracht betrouwbaar verhoogd,namelijk van 50
vruchten per 100bloemtrossen bij ongedunde bomen tot 79vruchten.Dit iseen
bekend effect van een te latebespuitingmet een auxine-bevattend dunningsmiddel.
Deproef beantwoordde dusniet aan zijn doel. Het onderzoekwordtvoortgezet.

Golden Delicious
Ineenproef te 'sHeerArendskerkewerd nagegaanwat het gunstigste tijdstip
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isvoorhet toepassenvanhetmiddel Amid thin.Op achtjarige Golden Delicious
bomen opM.9werd daartoe 0,072%Amid thinverspoten op 7, 14,21 of 27dagenna
devollebloei.Devruchtdoorsnee ophet oudehout,die tijdens debloei gemiddeld 2,8 mmbedroeg,was op debehandelingsdata 2,9,4,5, 7,3 en 10,3mm.De zettingwas goed;309vruchten per 100bloemtrossen voorde rui aande onbespoten
controlebomen. Per boomwerdenvan dehandgedunde controles 62vruchtjes afgedund
ofwel 20vruchtenper 100bloemtrossen. Géénvan deAmid thin behandelingen
dundebetrouwbaar. Het aantalvruchtenper 100bloemtrossen bij deoogst bedroeg
80vandeongedunde bomenen68van dehandgedunde.DevierAmid thinbehandelingen telden achtereenvolgens 76,78,77en83vruchtenper 100bloemtrossen.
Hiermee zijnvorige ervaringen bevestigd,namelijk datAmid thineenweinig
sterk dunningsmiddel isen daarom geen geschikte vervanger lijktvoorcarbaryl.

Nieuwe

middelen

Golden Delicious
Opvijfjarige bomenvanGoldenDelicious opM.9 teWilhelminadorpwerd het
middel Rhodofixvergeleken met carbaryl enAmid thin.Rhodofix iseenmiddel op
basis van a-naftylazijnzuur (NAA),waarmee inbepaalde landenwel chemisch gedund
wordt. Gespotenwerd 0,12%Rhodofix,0,072%Amid thin en0,15%vaneencarbarylbevattend middel.Amid thinwerd gespoten op 2junibij 7,9 mmvruchtdoorsnee op
het oude hout;beide andere middelenwerden toegepast op 10junibij 12,2mm
vruchtdoorsnee.De zettingwas goed; 239vruchtenper 100bloemtrossenvoor de
rui aan deongedunde controlebomen.Van dehandgedunde controlebomenmoesten 34
vruchtjes wordenverwijderd ofwel 20per 100bloemtrossen.
Amid thin dundeniet betrouwbaar,Rhodofixen carbarylwel en inbevredigende
mate. Het aantalvruchten per 100bloemtrossen bedroeg 45 (onbehandeld),42
(Amid thin), 37 (Rhodofix), 31 (carbaryl)en 31 (handgedund). Tussen carbaryl en
Rhodofixwas het verschilnietwiskundig betrouwbaar.Het onderzoekwordtvoortgezet.

Bestuiving

Nieuwe rassen
In 1975werden evenals invoorgaande jarenverschillende kruisingen uitgevoerd
tussennieuwe enbestaande rassen omna te gaanhoe dewaarde isvan debetrokken
rassen alsbestuiver. Inonderstaand overzicht zijnderesultaten samengevat,
waarbij een +duidt op eengoede,-opeen slechte en±op eenmatige uitkomst.
De resultaten zijn steeds gerelateerd aanvrijebestuiving vanhetzelfde aantal
bloemen (100stuks)dat ookbij dekruisingenwerd gebruikt.Bijeen+ ligthet
aantalvruchten datnakruising ontstond boven datwat navrijebestuiving ontstond;bij-erduidelijk onder enbij ±washet aantal ongeveer gelijk.
Moederras

Bestuiverras

Cox'sOrange Pippin
Karmijn de Sonnaville
Discovery
Laxton's Superb
Lombarts Calville
Melrose
Jonagold
Jonagold
Jonagold
Gloster
Gloster

Discovery
Discovery
Cox's Orange Pippin
Benoni
Benoni
Gloster
Winston
Cox'sOrange Pippin
Lombarts Calville
Golden Delicious
Cox's Orange Pippin

Uitkomst
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Vanenkele rassenwerd nagegaan ofervruchtdracht na zelfbestuiving optreedt.
Zowel Karmijn de Sonnaville, Septer enGloster zettenenigevruchtennazelfbestuiving en zijndus gedeeltelijk zelfverdraagzaam.

Sierappel alsbestuiver
Voorhet tweede jaarwerden in 1975opeenperceel te Borssele,waar negen
rijen Schone vanBoskoop naast elkaarvoorkomen,tijdensdebloei pottenmet
Malus 'Aldenhamensis'tussen debomen geplaatst.Erwerden daarbijvakken van
vijf rijenbreed en zesbomen lengte gemaakt met 0, 10of 33%bestuiverbomen.
Devakkenwaren van elkaar gescheiden door strokenvandriebufferbomen per rij.
Elke bestuiverdichtheid kwamdriemaalvoor.Op dezelfde plaatswaarde potten
inbeide jaren stonden,was inhetvoorjaarvan 1974ook eenjongeboomvan Malus
'Liset'opM.26 geplant.Dezebomen bloeiden in 1975ookalenigszins.
Evenmin als in 1974had het tussenplaatsen van sierappels invloed op devruchtdracht.Het aantalvruchten per teltakvan alleproefbomen bedroeg 17voorde
vakken zonderbestuivers, 14voor diemet 10%bestuivers en 12voordiemet het
hoogste percentage bestuivers.De gevondenverschillenwarenwiskundig nietbetrouwbaar.De zetting ophet perceel wasvrij licht,zodat erwelmogelijkheid
geweestwasvoor opbrengststijging.Debloeivan de Schonevan Boskoop en
'Aldenhamensis"laggelijk (afb. 3 ) .Hetwachten isnu op debomenvan 'Liset'
die hopelijk in 1976voldoende bloemen zullen geven.Het tijdrovendewerkenmet
potten zaldanoverbodigworden.Gezien deresultatenmoet debestuivingswaarde
van 'Aldenhamensis'voor Schonevan Boskoop twijfelachtigworden genoemd. Zelfs
aande 'Aldenhamensis'grenzendebuurbomen lieten geen enkeleverbeteringvande
vruchtdracht zien.

Sierappels als enten voordebestuiving
Inmaart 1974werden op tweebedrijven teWissenkerke en teLewedorp opbomen
vanCox's Orange Pippin opM.9entenvan sierappels gezet omna tegaanofde
vruchtdracht is teverbeteren.TeWissenkerkewerd Malus 'Hillieri'gebruikt en
teLewedorp Malus 'Aldenhamensis'. In 1975bloeiden deentenwel,maar helaas te
laatvoor de Cox'sOrange Pippin (zieafb.2 ) .Dit probleemwerd aleerder door
ons gevonden enmaakt dewaarde vanhet entenvan sierappelsdubieus.
Opbeide percelenwaren driebehandelingen invierherhalingen aanwezig,namelijk géénbestuiverenten,één ent op zesbomen enéén ent op driebomen.De enten
waren gezet op de topvan deharttak. In 1975was er geenbetrouwbare invloed op
devruchtdracht van de sierappels.Het aantalvruchtenvan teltakkenbedroeg 28
(onbehandeld),25 (éénent op zesbomen)en25 (éénent op drie bomen). Dit ontbrekenvan eeneffectmoet zeker ook gewetenworden aanhet late bloeitijdstip
van desierappels.

B l o e i t i j d s t i p sierappels en appelrassen
Omdat debloeivan sierappels dievoor debestuiving inaanmerkingkunnen
komen,gelijkmoet liggen aandievan de appelrassen diebestovenmoetenworden,
werden ook in 1975weerbloeiwaarnemingenverricht aaneen aantal sierappelcultivars die teWilhelminadorp zijngeplant.
Inafb. 4zijnvoor 1974en 1975debloeitijdenweergegeven van zes cultivars
envan eenaantal appelrassen.De Malus bomen zijnook indevolle grond geplant.
Duidelijk blijkt uit afbeelding 4devroegebloeivan 1974zowelvoor desierappels alsvoorde appelrassen.Duidelijk isverder dat 'Liset'een vroegbloeiende
sierappel is,geschiktvoorvroegbloeiende rassen. 'Aldenhamensis', 'Hillieri'en
'Wintergold'komen als latebloeiersnaar voren.Er isbij beide groepen enige
variatie indebloeivolgorde.Het isomdezevariatienodig debloeitijden van
sierappels nogmeer jaren tevolgen alvorensmet zekerheid uitspraken tekunnen
35

doenover debestuivingswaarde.
Vergelijking van deafbeeldingen 3en4leert datdebloeitijd van 'Hillieri'
en 'Aldenhamensis' tenopzichtevan Coxnogalkanvariëren.Kennelijk bloeien
Malus enten eerder danhelebomen.
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DEPROEFTUIN VOOR KLEINFRUITTEKAPELLE-BIEZELINGE

J. Dijkstra,L.Nijsse enA.A.van Oosten
Het slechteweer indeherfstvan 1974was erdeoorzaak vandat dewaohtbedplanten teklein bleven.De opbrengsten vande glasaardbeienwarenhierdoormatig.
BijGlasawerd deopbrengst ook ongunstigbeïnvloed door hetvoorkomenvanveel
voorbloei.Demeeste rassen indekasbloeiden een tweedekeer.BijRedgauntlet
was de tweede oogst groterdande eerste.Ook indevollegrondsteelt blevende
opbrengsten laagdoor de slechte ontwikkeling vandeplanten inhetnajaar van
1974. Vooral Gorellagafweinig bloemen.Doorhet droge,warmeweer tijdensde
oogst groeiden devruchten onvoldoende uit.
Bij dedoordragende aardbeienwerd doorhetwarme zomerweer deregelmaat in
debloemaanleg verstoord,waardoor deproduktie enige tijd laagbleef.Dekwaliteitvan deaardbeien uit denateelt,zowelvandoordragende rassen alsvangekoelde planten,was uitstekend.
Op deproeftuin ondervonden deframbozenweinig schadevandenatteherfst in
1974. Stengelsterftekwam er,in tegenstelling tot indepraktijk,weinigvoor.
Door dedroogte tijdens de oogst bleven devruchten echter kleiner dannormaal.
De rodebessenhaddenopvallend lange trossen.Doorhet gunstigeweer tijdens
debloei trad weinig rui op.De opbrengst endekwaliteit van derodebessen
waren goed tot zeer goed.
De zwartebessen gavenhoge opbrengsten,met uitzondering vanhet ras Black
Reward.Dit laatbloeiende ras trof in 1975ongunstigweer tijdens debloei.
Debramen gaveneenhoge opbrengst van goedekwaliteit.Ook de kruisbessen
gaveneen goede oogst.Dekleinfruitgewassen,met uitzondering vandebramenen
zwartebessen,ondervonden veel lastvanvogels.De enigeafdoende bescherming
ontstaat doorhet aanbrengenvannetten.
Per 31 decemberwerd het onderzoek opdekleinfruitproeftuin teKapelleBiezelinge afgesloten.Het onderzoekwordt voortgezet op eenperceel vande
proeftuin teWilhelminadorp. In 1975werden deeerste proevenbij aardbei,braam,
rodebes en zwartebes ingeplant.In 1976zullennog een aantal framboze-en
zwartebesserassen worden geplant.
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Project PFW 5:Teeltonderzoek aardbei
J.Dijkstra,L.Nijsse enA.A.van Oosten

Glasaardbeien
Omdat gekoeldevermeerderingsplantenveelmeer uitlopers vormen dan gewone
vermeerderingsveldplanten,vraagthetverwijderenvan deuitlopers veelmeer
werk.Onderzocht isof dezeuitlopervorming met het chemischemiddel R.38807
kanworden afgeremd.Wachtbedplantenvande rassenGorella enRedgauntlet werden
op 15of 30augustusbespotenmet resp.0,5, 1,0 en 2,0 kgR.38807per ha.Naarmate de concentratie hogerwas,werd deuitlopervorming sterker geremd,maar ook
degroeivan deplanten zelfwerd sterk geremd. Indekasbleven degroeiverschillen aanwezig. Bij dehoge concentraties was ermeervoorbloei enwaren de
bloemen klein engroen.Bij demet de laagste concentratie behandelde planten
was de opbrengst bij Gorella al 10%enbij Redgauntlet 20%lager danvan deonbehandeldeplanten.
Het onderzoek naar de invloed van de temperatuur innovember op debloemknopontwikkeling endeopbrengst werd voortgezet.Vande rassen Glasa,Gorella en
Redgauntlet werden op 21 juni en 8juli 1974gekoelde planten ophet wachtbed
gezet. Beginaugustuswerdenverse planten daaraan toegevoegd. Voordat deplantenhalf december indekaswerden geplant,werden ze0, 3of 6weken gekoeld
bij een temperatuur van 1C.
Dekoelperiodes hadden een duidelijk positief effect op de opbrengst vanGlasa.
Deopbrengst vandit ras steegmet 0,3 kgperm 2 ,maar demiddenoogst was 3tot
5 dagen later danvandeniet gekoelde planten. BijGorella enRedgauntlet was
het effect vankoelen op deopbrengst niet betrouwbaar,wel gaf het koelen bij
Gorella een geringe oogstvervroeging. Bij Glasa enGorella had koelen eenenigszinsnegatieve invloed op dekwaliteit.Deversevermeerderingsveldplanten gaven
inalle gevallen een lagere opbrengst dan degekoelde,diedoor devroegeplantdatumminder vandenatteherfst hadden geleden.Het ras Redgauntlet werd met
succesdoorgeteeld voor een tweede oogst.De opbrengst varieerde van 2,4 tot 3,8
kgperm 2 . Deversevermeerderingsveldplant bleef ookbij de tweede oogst in
produktie achter.Deplantendievoorhet indekasbrengen 3of 6weken gekoeld
waren,gaven als gevolgvaneenbetere groei inhet voorjaar bij de tweede oogst
eenhogere opbrengst dandedirect indekas gezetteplanten.
Door tijdens debloei tweemaal tespuitenmet kalksalpeter isgetracht de
zettingvandebloemen vanRedgauntlet teverbeteren.De gebruikte concentraties
waren 0,05,0,1 en0,2%.Devruchtzetting bleek indebehandelde objecten gelijk
te zijnaandie inhet onbehandelde object.

ProjectPFW6:Gebruikswaardeonderzoek aardbeirassen
J.Dijkstra,J. Blommers,L.Nijsse enA.A. van Oosten

Glasaardbeien
Omdatvan lichtplantmateriaal moestworden uitgegaan,vielen de opbrengsten
algemeen erg tegen. Indevroege,verwarmde enbelichte teeltwerden vergeleken
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Glasa,Primella,Senga Gigana enKarina (IVT 6808).
Glasableeknog steedshet vroegstrijpende ras te zijn,maar de opbrengst was
het laagst endevruchtenwarenklein.OokPrimella gafkleinevruchten eneen
laagpercentage eerstekwaliteit. Senga Giganawas,ondanks dematige kwaliteit
vanhetplantmateriaal,hetproduktiefstmet grotevruchten.Karinableek in
alleopzichten eenmiddelmatigras.
Inde lichtverwarmde teeltwerden Redgauntlet,Gorella,Mida, Sivetta enIVT
67100vergeleken. Opvallend washet slechte resultaat vanRedgauntlet.Opbrengst,
gemiddeld vruchtgewicht enpercentage eerste kwaliteit waren laag.Midavoldeed
evenals gedurendehetvorig jaar slecht.Gorella,Sivetta en IVT67100warenongeveer gelijkwaardig. Sivettahad hethoogste percentage eerstekwaliteit.

Vollegrond
Ook de opbrengsten van devollegrondsaardbeien vielen tegen. Ineenproefmet
zevenrassen gaf de selectie Zb6855 duidelijk dehoogste opbrengst.De eerste
vruchten van deze selectie zijnhol,later zijnerveelkleine vruchten.De smaak
van devruchten ismatig enhet ras isgevoelig voorverticillium. Hetkanniet
als een aanwinstwordenbeschouwd.Van deandere rassen steldeGorella teleur
door een lage produktie enwas Jesco erg gevoelig voor roodwortelrot.Meko en
IVT 70060gaven goed smakendemaar vrij kleine vruchten. Sivetta gaf een relatief
goedeproduktie vanmooie vruchten envoldeed indezeproefhetbeste.
Een in samenwerking met deNAK-B opgezette klonenproef bij Gorella enRedgauntletmislukte door eenernstige virusaantasting.

Project PFW 7:Teeltonderzoek bijframbozen,bessenenbramen
J. Dijkstra,J. Blommers,L.Nijsse enA.A.van Oosten
Debodembehandelingsproef bij framboos,rasMailing Promise,gafook inhet
derde jaar geen opbrengstverschillen. De gemiddelde opbrengst over drie oogstjarenvarieerde van 142tot 147kgper areper jaar.Eenwindbeschermingsproef
bij framboos gaf geenverschillen.
Inde snoeiproef bij rodebessen gafkorte snoei over vijf jaar gemiddeld een
lagere opbrengst dan langeenmechanische snoei.Dekwaliteit vandebessenwas
echter het bestebij dekorte snoei.Indezeproef gafJonkheer vanTetshogere
opbrengsten dan Stanza enRondom. Ookbesgrootte en troslengte warenhetbeste
bij Jonkheer van Tets.
Inde snoeitijdstippenproefmet de rode-besserassen JonkheervanTets en
Rondomwerd gesnoeid injanuari (planten in rust),halfmaart (beginvanbladontwikkeling),half april (beginbloemtros zichtbaar)enbeginmei (begin bloei).
Snoei ophet laatste tijdstip was nadeligvoor opbrengst enkwaliteit vande
bessen.
Indeplantafstanden-en stekproef bij zwartebessen blijkt erna zesgroeijaren slechts een geringverschil inopbrengst tussendeobjecten tezijn.
De opbrengstwerdnadelig beïnvloed alsdeoorspronkelijke afstand vande stekken
op 15cmnaenkele jarenverruimd werd tot 30of60cm.
Inde snoeiproef bij debramenwas er in 1975nochbijHimalaya,nochbij
ThornlessEvergreen eenverschil inopbrengst tussennajaars-envoorjaarssnoei.
Gemiddeld over 4jaar gaf snoei inhetnajaar bij Himalaya eenopbrengstvermin-
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deringvan 11%,bij Thornless Evergreenwas er geenverschil tussendebeide
snoeitijdstippen.
Ineen tweede snoeitijdstippenproefbij Himalayawerd vroeg (eind januari),
normaal (halfmaart)en laat (half april)gesnoeid. Het late snoeienhadopbrengstdaling tot gevolg.

ProjectPFW8:Gebruikswaardeonderzoek frambozen,bessenenbramen
J. Dijkstra,J. Blommers,L.Nijsse enA.A.van Oosten
Inde frambozerassenproefwas GlenClovagemiddeld over tweeoogstjaren het
productiefst.Dit ras rijpt gelijk of iets laterdanMailing Promise.Het laatrijpende ras Schönemannvoldeed goed.De opbrengst vanhetnieuwe,ook laatrijpende ras Siriuswas laag.De opbrengst vanMailing Promise en Spica,dieongeveer gelijk rijpen,was redelijk.
De ineenrassenoriëntatie geplante Mailing Orion,Mailing Admiral,Veten en
Multiraspa vielen inopbrengst tegen.Deze rassen lijken geenverbetering vande
inNederland reeds geteelde rassen.
Inde reedsvorig jaar afgesloten haaghoogteproef bij rodebes gaf Stanza,
gemiddeld overvijf oogstjaren,dehoogste produktie (276kg/are). Rondombleef
sterk inopbrengst achter doordeaanwezigheid vaneen aantal onvruchtbare struiken. In 1975voldedenMaarses Prominent enRed Lakegoed,erwas ergweinigrui.
Deze rassenbenaderden doordeze goede opbrengst degemiddelde opbrengst van
Jonkheer van Tets.
Vande zwarte-besserassen viel de opbrengst van Black Reward voorhet eerst
tegen.Het laat bloeiende ras trof dit jaar ongunstig bloeiweer.Gemiddeld over
zesoogstjarenwas deopbrengstvan BlackReward echterhogerdandievan
Wellington XXXen Baldwin Hilltop;deopbrengsten bedroegen resp. 76,66 en62
kg/are.
Inde rassenproef braamgaf Himalaya voorhetvijfdeachtereenvolgende jaar
dehoogste opbrengst (364kg/are). Thornless Evergreen gaf een opbrengst van 264
kg/are, Smoothstem gaf 194kg/are en Thornfree 162kg/are.Smoothstem rijpt nog
enkele dagen later danhet al late ras Thornfree en iserg gevoeligvoor botrytis,
Door stengelziekten valt de opbrengstvan Thornfree indezeproef erg tegen.
Elderswordenmet Thornfree somsechter goede resultaten behaald.

ProjectPFW9:Teeltonderzoek blauwebes
J. Dijkstra,J. Blommers enA.A.van Oosten
Deblauwe-besserassenproef werd in 1975afgesloten.DeEuropese Goldtraubeselecties H IenG 71voldedenhetbeste.H Igafdebeste groei enwas hetproduktiefst.De groeikracht vanG 71 iswatminder,maar deproduktiebenadert die
vanH Ienkandoor eennauwereplantafstandnogwordenverbeterd.Debessen van
G 71 zijnwat groter enmooiervankleur dandievanH I,ook de smaak isbeter.
DeGoldtraubeselectie G53groeit beter danG 71en isevenproduktief,maar de
bessen zijnklein enmoeilijk teplukken.Deopbrengstvan deAmerikaanse rassen
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viel indezeproef tegen,doordat door taksterfte veel struiken geheel ofgedeeltelijk verloren gingen.Het percentage uitgevallen struikenvarieerde bijde
Amerikaanse rassenvan 25 tot 75%.Mogelijk stellen deAmerikaanse rassen hogere
eisen aande grond.
Indeplantafstandenproef teHorst gafdenauwste plantafstand (6000planten
perha)dehoogste opgrengst,gemiddeld overvijf rassen 15tonperha.Bij 4000
plantenwas de opbrengst 10tonperha enbij 2000planten 6tonperha.Debeste
rassen indezeproef zijn Bluecrop enG 71.Taksterfte komt ookhiervooralvoor
bijdeAmerikaanse rassen Berkeley,Coville,Collinsen Ivanhoe.

41

AFDELING BODEMKUNDE

Project PFW10(IB75):Landelijke bodembehandelingsproevenindefruitteelt
P. Delver
In 1972werd eenproef aangelegd met vier plantdichtheden (beddenteelt en
enkele rijen:300x 102cm,355x 136cmen 395x205 cm),waarinvijf stikstofgiften (0,70, 140,210en 280kgNperha)wordenvergeleken bij twee breedten
vande onbegroeid gehoudenboomstrook.Meer gegevens overdeze proef zijn inhet
vorige jaarverslag (blz. 39)tevinden.Hetproefras is SchonevanBoskoopM.9.
Inverbandmet deopkweek vandebomenbij de genoemde plantdichtheden wordt
verschillend gesnoeid. Zowerden deboompjes directnahet planten al opverschillende hoogten ingesnoeid (gemiddeld inde genoemde volgorde tot 99,94, 87
en 73cmhoogteboven de grond). Bijwijde plantingheeft relatief diep insnoeien
totdoel de groeivan deonderste takken tebevorderen, zodat flinke gesteltakken
ontstaan.Ook in latere jarenwordt hier "prikkelend" gesnoeid;datwil zeggen
jonghout,vooral scheuten,wordenweggenomen,waardoor nieuwe scheutgroei ontstaat diedebeschikbare ruimte snelvolgroeit.Tegelijkertijdwordt een te zware
ontwikkelingvandekop tegengegaan. Bijnauwebeplantingwordt aanvankelijk hoge
ingesnoeid omdegroeivan deonderste takkenminder te stimuleren,zodat een
slankeboomvormontstaat.Ook laterwordt hier minder prikkelend gesnoeid.
Het een enanderkwamreeds totuitdrukking in 1972,toenhet verband tussen
insnoeihoogte en scheutproduktie werdnagegaan:bij insnoeien tot gemiddeld 70,
80, 90en 100cmhoogtebedroeg de lengte aannieuw schot respectievelijk ca.
280, 260,230en 190cmperboom. Steekproeven betreffende de scheutgroei in 1973
endedaaropvolgende snoeiwezen uit dat indehierboven genoemdevolgorde van
plantsystemenrespectievelijk 13,17 (26),24 (25)en 34 (38)%vande totale
lengte aan in 1973geproduceerde scheutenwasweggesnoeid. De getallen tussen
haakjes gevendewaardenweer voorbomen in smalleboomstroken,deoverige hebben
betrekking opdebeddenteelt enop debrede stroken.
Devraag of sterker snoeien,zoalsbij dewijde beplanting,door extra scheutgroei ook spoedig tot groterebomenmetmeer draaghout zal leiden,hangtmedeaf
van degroeikracht van degrond.Deze ishierniet grootmede door dedroge jaren
1973en 1974.De snoeiheeft daardoor totnu toeniet duidelijk tot deverwachte
verschillen in lengte aanvruchtdragend hout geleid. Blijkbaarheeftdeextrapro
ductie aan scheuten de groterehoeveelheid bij de sterke snoeiverwijderd hout
niet duidelijk overtroffen.Uit de stamdiktegroeiover 1972-1974bleekwel datde
"395x205 cm"beplantinghet sterkstwas gegroeid,maar debeddenteelt bezat
begin 1975degrootste lengte aandraaghout.
De stikstofgehalten inhetblad,weergegeven intabel,8,weerspiegelen een
duidelijke invloed vandebemesting envan de concurrentie omwater en stikstof
bij de smalleboomstroken (30-40cmbreed). Vooralbij stikstoftekort (smalle
boomstroken, lageN-giften)komtbovendien een invloed van deplantdichtheid
naar voren diedoorde snoeiwordt veroorzaakt:sterke snoei (wijde beplanting)
mobiliseertwaarschijnlijk N-reserves indeboom of activeert de opname,waardooi
hetbladhogere N-gehaltenkrijgt.
Tabel9geeft tenslotte de opbrengsten van 1975weer.Omeen indruk tekrijger
vandepijoduktieperhamoeten zevoor devierplantsystemen respectievelijk met
3430, 2930, 1860en 1110 (bomen,nettoperha)wordenvermenigvuldigd. Daaruit
blijkt daneenenorme voorsprong inproduktie bij dedichtereplantsystemen.
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Tabel 8. Stikstofgehalten in%op droge stof inbladvan Schonevan Boskoop M.9,
op 6augustus 1974,bijvijf bemestingstrappen.
Plantsysteem

Beddenteelt
300x 102cm,
355x 136cm,
395x205 cm,
300x 102cm,
355x 136cm,
395x205cm,

KgNper

bredeboomstrook
bredeboomstrook
brede boomstrook
smalle boomstrook
smalle boomstrook
smalle boomstrook

ha

0

70

140

210

280

2,26
2,29
2,37
2,33
1,81
1,96
2,03

2,48
2,41
2,46
2,47
2,04
2,25
2,16

2,52
2,46
2,53
2,48
2,28
2,37
2,39

2,50
2,56
2,55
2,52
2,40
2,47
2,48

2,51
2,54
2,52
2,51
2,45
2,51
2,45

Tabel 9. Opbrengsten inkgperboomvan Schonevan BoskoopM.9bijvijfbemestingstrappen.
Plantsysteem

Beddenteelt
300x 102cm,
355 x 136cm,
395 x205 cm,
300x 102cm,
355 x 136cm,
395 x205 cm,

KgNper

brede boomstrook
brede boomstrook
brede boomstrook
smalle boomstrook
smalle boomstrook
smalle boomstrook

ha

0

70

140

210

280

13,6
12,5
14,6
15,7

13,6
13,1
15,5
19,9

12,9
13,7
18,2
20,2

6,9
8,1
9,0

11,0
11,8

13,3
13,5
16,5
19,4
10,0
10,7
14,8

12,6
12,6
16,5
18,6
10,3
13,2
12,7

9,5

9,9
13,6
13,6

De opbrengstenperboomhangen op gecompliceerdewijze samenmet deuiteenlopende omstandighedenvanvoeding, snoei,groei,belichting enwellicht zelfs
beschutting. Inde eerste plaatsblijkt dat concurrentie omwater en stikstof bij
de smalleboomstroken onder devrij droge omstandighedenvan deze proef (ondiep
bewortelbaar profiel,droge jaren)sterknadelig isgeweest.Hetverschil tussen
smalle enbredeboomstrokenmoet blijkens degegevensvan deboomgrootte niet in
deeerste plaats aangroeiverschillenworden toegeschreven.Achteruitgang vande
vruchtbaarheid vooral bij lage stikstofvoorziening (minderbloei of zwakkere
knoppen,minder zetting,meer rui)heeft vermoedelijk een grotere rol gespeeld.
Ookde reactie op stikstofwas sterkverschillend:demaximale opbrengstverhoging door stikstof bedroeg bij de systemen zonder concurrentie respectievelijk
0, 10,25en 29Z. Bij concurrentie (smalleboomstroken)was dit 49,68en64%.
Deopbrengstverhoging verkregen door stikstofwasbij denauwebeplantingen dus
minder spectaculair danbij dewijde.Verschillen insnoeienbelichting zullen
hierbij een grote rolhebben gespeeld.Uit proefmetingen,begin 1975,bleekbijv.
datbij debeddenteelt meervruchtdragend hout perboom aanwezigwas danbij de
"395x205 cm"beplanting. Tochwerd perboomveelminderkg-opbrengst geproduceerd,onderandere doordat devruchtenkleinerbleven (201 grampervrucht tegenover 228grambij dewijde beplanting). Devruchtgrootte reageerdebij debeddenteelt slechts zwakpositief op stikstof,bij dewijdebeplanting gaf stikstof
duidelijk groterevruchten.
Ondervoorbehoud, omdatvolledige gegevens over groei,bloei etc.niet ter
beschikking staan,zoudereactie op stikstofbemestingalsvolgtkunnenworden
geformuleerd:bijweinigprikkelende snoeien ongunstige omstandigheden van
belichting (nauwebeplantingen zonder concurrerende ondergroei)heeft stikstofbemesting eenminder positieve of zelfs ongunstige invloed op deproduktie,dit
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laatstewaarschijnlijk door afnamevandevruchtbaarheid. Bijwijde beplantingen
waarin regelmatig scheutenwordenweggenomen,heeft debemesting veel eerder
een gunstige invloed.
Indebovenstaande proef trad nadenatte zomer enherfstvan 1974ende
daarop volgende zachtewinter veel scheutkanker op.Bij debeddenteelt werden
demeestekankersweggesnoeid opde onbemeste veldjes en opplekkenmet slechte
bodemstructuur.
In 1975 iseenkleine proef opgezetmet druppelbevloeiing bijdrie appelrassen:
Cox's Orange Pippin, Schonevan Boskoop enWinstonM.9. Debehandelingenwaren,
naast decontrole:8 literperdagperdruppelaar perboom (8 l/d/b); 16liter
per druppelaar per tweebomen (8l/d/b)en 16literper druppelaar per boom
(16 l/d/b). Tussen 29april en 13septemberwerd bijna dagelijks water gegeven.
Aandebomenkonnog geen reactiewordenwaargenomen.Hoewel de installatie via
een fijn filter direct ophetwaterleidingnet was aangesloten, liepde afgifte
regelmatig terug doorverstoppingmet roestdeeltjes.
Doordat inverschillende bodembehandelingsproeven gegevensperboomworden
verzameld enmeestal de stamdikte albijhet plantenwordt geregistreerd,kon
inde loopvandejarenwordennagegaanwat het effect isvan zwaarder plantmateriaal opdeproduktie indeeerste jaren.Bijverscheidene appelrassen werd
eenduidelijk positief effectvastgesteld. Zowerd bij Cox's Orange PippinM.9
ineen 400x 237cmbeplanting,geplant in 1966 als tweejarige boompjesmet
stamdikten tussen 16en 25mm,vastgesteld dat in 1968-1972bij stamdiktenboven
20mm totaal 13kgperboommeerwas geproduceerd danbij diktenvan 17mm.

ProjectPFW11(IB111): Betekenisvanstikstof voor opbrengstenkwaliteitvan
fruitgewassen
P. Delver
De stikstofgiften inde fruitteelt zijn de laatste jaren sterk verlaagd.Voor
een groot deel isdit toe te schrijven aan de geringe N-behoefte bij de teelt
met grasstroken.Daarnaast hebben slechte bedrijfsresultaten,dewat sterkere
groeibij de strokenteelt,enwellicht ook eenverminderde N-behoefte door dichterplanten enminder snoeien (zieproject 10)mede eenrol gespeeld. Inverscheideneveldproeven zijnbijhetweglaten van debemesting slechtskleine ofgeen
opbrengstdepressies waargenomen. Somswerd daarbij eenverbetering vandekwaliteit geconstateerd (minder stip,gladdere,beter gekleurde,beter houdbare
vruchten). Devraag isonderwelke bodemomstandigheden een tot0à80kgNperha
verlaagde bemesting verantwoord isenwelke risico'svan zwakkebloemknoppen,die
slechte zetting opleveren,daarbij optreden.Dit zou insommige jarenmet droogte
of extrauitspoeling het gevalkunnen zijn.Dewinst aanarbeid (snoeien,maaien)
meststof envruchtkwaliteit moet daarbijworden afgewogen tegenhet risicovan te
sterke opbrengstderving.
Inverband methet bovenstaandewerd hetbemestingsproefveld op zeeklei te
Numansdorp, tegendeoorspronkelijke bedoeling in,ingewijzigde vorm gehandhaafd
Vanaf 1970werd hier inzesherhalingenmet zesGoldenDelicious envijf Cox's
Orange Pippinbomen opM.9,onbemestvergelekenmetkalkammonsalpeter en twee
"langzame"organische mestsoorten "Gekro" (kadavermeel uit eendestructiebedrijf)
De onbemesteveldjesbleven gemiddeld bij GoldenDelicious iets,bij Cox's Orange
Pippin echterniet achterbijbemest.Erviel indeperiode 1970-1974 eenrijeffect teconstateren: indewestelijke rij (dehelftvan develdjes)werd door
stikstof bij GoldenDelicious geen invloed,bij Cox's Orange Pippin een zwakon44

gunstige invloed op deopbrengst ondervonden. Inde oostelijke beterbelichte en
minder luwe rijhad stikstof bij Golden Delicious een ietsgunstige,bij Cox's
Orange Pippin echter geen invloed op de opbrengst.Dewestelijke rijveldjes lag
dicht langseenwindscherm. De stikstofgehalten inhetbladwarenhier steeds
hoger endebomenwaren groter dan inde oostelijke rij. Luwte enbelichting
hebbenblijkbaar eenbelangrijke invloed opde reactie van eengewas op stikstofbemesting.
Tabel10.Opbrengsten inkgperboomvan Cox's Orange Pippin enGolden Delicious
bijvierbemestingssituaties.
Behandeling

Kgperboom
Cox's Orange Pippin

Kgper boom
Golden Delicious

Onbemest sedert 1970
Onbemest sedert 1975
60kgN sedert 1975
120kgN sedert 1975

45,4
40,2
39,5
40,9

52,7
48,7
47,7
50,3

Deverandering van deproefopzet,begin 1975,hield indat alle0-veldjes
gehandhaafd bleven en dat deoverige gelijkwerdenverdeeld overdrie nieuwe
objecten:0,60en 120kgNperha inéénvoorjaarsgiftvankalkammonsalpeter.
Uit de gegevens inbovenstaande tabelblijkt dat in 1975de sedert 1970niet
bemeste veldjes dehoogste opbgengst gaven.Voor Cox's Orange Pippinwaar de
opbrengstdaling door stikstof het duidelijkstwas,konwordenvastgesteld dat
"bemest invroegere jaren",in 1975,samengingmet eenwat groterevariatie in
vruchtdracht tussen debomen onderling.Dit zou eropkunnenwijzen dat onderde
omstandigheden van deze proef een gestimuleerde groei,wellicht door eenwat
sterkere snoei,meer kans opvruchtrui geeft.
Met Schone van Boskoop appelsvande oogstvan 1974vanhet bijproject PFW 10
vermelde proefveld werd infebruari 1975een smaakproef uitgevoerd. Erwerden
twee partijen vergeleken: appelsvan goedbemeste veldjes envanveldjesmet
uitgesproken stikstofgebrek.Aan 28personenwerd gevraagd hunvoorkeur uit te
sprekenvoor éénvanbeidepartijen.Gemiddeld bleek er geenenkelevoorkeur te
bestaan.De smaakproef werd opveel uitgebreidere schaalherhaald met appelsvan
de oogst 1975.Erwerdennu appelsvergelekenvanveldjesmet 0, 140of 280kgN
per haenwel indrieherhalingen bij driepluk-endriebewaartijden.De proef
isnogniet beëindigd maar uit laboratoriumanalyses op appelsbewaard tot december iswel gebleken dat appelsvanveldjesmet stikstofgebrekduidelijk hogere
suiker-en zuurgehalten bezitten dan andere endat deze gehalten iets achteruit
gaanbij laterplukken.Verder leeker eenpositief verband met de kalitoestand
vandeveldjes tebestaan.

ProjectPFW15:Chemischeonkruidbestrijding bijgrootfruit
P.J. Bolding
Op deproeftuin "Naar BeterFruit"teNumansdorp is in samenwerkingmet het
CentrumvoorAgrobiologisch Onderzoek inhetvoorjaarvan 1975eenbodembedekkingsproef opgezet. Indeproefwordt nagegaanofmen ter tijdelijke beperking
vanhet gebruikvanherbiciden een lichte ondergroeivan laagblijvende onkruiden,
eventueel tijdelijk,zoukunnen toelaten zonder dat debomen teveel concurrentie
ondervinden.
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Hetproefras isGolden Delicious opM.9 ineen dubbelrij-systeem geplant in
hetvoorjaar van 1973.Deproef omvat 7behandelingen in3-voudmet slechts 4
bomenperveldje.
Debehandelingen zijn:
1.Het toepassenvannatuurlijke begroeiing (grassen,veenwortel,akkerwinde,
kruiskruid),eventueel chemisch behandelen,dochniet met Simazin;
2. Idem,maar zonder gebruikvanherbiciden eneventueelmaaien;
3.Het toepassenvan rood-zwenkgras,niet uitlopervormend (zonodig maaien);
4. Het gebruikvan straatgras (zonodig maaien);
5.Het gebruikvanhoornbloem(laaggroeiend);
6. Het gebruikvanmuurpeper;
7. Controle (Simazin +Gramoxone of Aamitrol).
De gewassen zijnop 25april 1975 ingezaaid enhebben zich inde loopvanhet
groeiseizoen goed ontwikkeld. Op 18juli en 17september zijnbladmonstersverzameld.Uit deanalysedjfersvan 18julibleek datbegroeiingmet straatgras een
verlaging vanhetN-gehalte inhetblad (2,03%)tot gevolghad.De controle toonde
opdat tijdstip eenblad-N-gehaltevan 2,45 %.
Dekg-opbrengstwasbij debehandelingen 1t/m 4ook lager danbij 5t/m 7,
mogelijk als gevolgvanmeervoedsel-en vochtconcurrentie.

ProjectPFW35(IB 216):Relatie tussen kaliumgehalte van appelblad engrond
P. Delver
Dekaliumvoorziening inde fruitteelt vraagt de laatste jarenbijzondereaandacht.Met het oogopdepositieve samenhang diebestaat tussen dekaliumtoestand
vanblad envrucht ende gevoeligheid voor stip en zacht,wordt gestreefd naar
een zeerbescheiden kaliumvoorziening. Op zeeklei bedraagt dezebijv. alverscheidene jarennietmeer dan ca.40kgK20perhaper jaar.Devraag isnu tot
welkkaliumniveaude gehalten inblad envruchtmogen dalen inverband metmogelijke opbrengstderving. Het onderzoek beoogt daarnaast dekalihuishouding bijde
strokenteelt tebestuderen.
De in 1974met tweejarige boompjes Schone van Boskoop M.9 opgezette potproef
werd in 1975voortgezet enbeëindigd. Depottenwaren gevuld met grond afkomstig
vanverschillende diepten uitdeboomstroken van een tien jaar oude grasstrokenbemestingsproefmet peren.Opveldjeswaarvan de grasbaanverscheidene jaren geen
of zéérveel stikstof (360kgNperha)had ontvangen,was opdeboomstrook respectievelijk zeerweinig en zeerveel gras terecht gekomen.Debemonsterde grondlagenwaren bij deze twee series afkomstig van 0-1, 1-3,3-7, 7-15 en 15-20cm
diepte,respectievelijk van 0-2, 2-4,4-9, 9-12, 12-20en 20-30 cm.Met dediepte
veranderden verschillende eigenschappen:diepere lagenhaddenveel lagere kalium-,
stikstof-enorganische stofgehaltenen slechtere bodemstructuren, terwijlde
sterk gemulchte boomstroken bijeenzelfde diepte hogere K- enorganische stofgehalten bezaten dan deweinig gemulchte.
Uit debladanalyse kwamalhet eerste jaarnaarvoren dat de opname van stikstof enkali sterk afnammet de dieptevanherkomst van de grond:boompjes in
"bovengrond" (0-4cm)hadden stikstofrijker,groter en groener blad enveel
hogerekaligehalten (1,60-1,86%K)danboompjes ingrondvan 20-25 cmdiepte
(0,54-0,93 % K ) . Verder bleek dat bij eenzelfde kaligehalte inde grond,deKgehalten inhetblad bij sterk gemulchte grond hoger uitvielen danbij vrijwel
niet gemulchte grond.De ondergrond dieper dan± 10cmblijkt slechtsweinig tot
dekalivoeding bij tedragen: Ie.omdatdeK-gehalten hier laag zijn;2 .omdatde
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kalihiermeer aanklei- dan aanhumusdelen isgebonden,dusminder opneembaar
is; 3 e .omdat deondergrond eenminder goede structuur bezit,daarom ijlwordt
beworteld wat deactiviteit bij dekaliopname beperkt.
Het laatste puntwerd bevestigd bij het opruimenvan depotten:dewortels
vanboompjes inondergrond hadden de scherpblokkige aggregatenniet doorworteld
en lietenzegemakkelijk los.Bovengrond wasechter sterk doorworteld.
Indevruchtenvan 1975kwamwat boomstip voor.Dezehingwelmet een lage
vruchtdracht enmet een inbeide series toegepaste kalibemesting samenmaarniet
zozeermet de dieptevanherkomst:ook inboompjes in "ondergrond"kwamwat stip
voor,bij zeer lagekalitoestanden dus.Vermoedelijkwas een onregelmatiger
vochtvoorziening indeze pottenhierbij eenbelangrijke factor.De grond had bij
deze objecten eenveel slechtere structuur.Dezewaarneming wijst opde betekenis
vandevochthuishouding voor het stipvraagstuk.
Inde zomervan 1975zijn enkele gevallen vankaligebrekwaargenomen,driein
Noord-Holland, éénopdeZuidhollandse eilanden.Van 300bomen zijnallerleigegevensverzameld methet doel de samenhang tussenK-grond,K-blad en groei enproduktie te lerenkennen.Kaligebrek blijkt vooral devruchtgrootte ongunstig te
beïnvloeden mede omdat kaligebrek vaak samengaatmet eenzwarevruchtdracht.
De invloed op devruchtgrootte isalmerkbaar bij zeer lichte gebrekssymptomen.
Ook de scheutgroei blijft achter.Cox's OrangePippin enJamesGrieve zijn sterk
gevoelig, Schonevan Boskoop ietsminder enGoldenDelicious ishetminstgevoeligvoor kaligebrek. Invruchtenvan SchonevanBoskoopmetkaligebrek, geplukt
eind juli endaarna sterk gekoeld bewaard,ontwikkelde zich alna 12dagenduidelijk lage-temperatuurbederf.Van eenbeurtjarig gewas Benonihadden alleen
dragendebomen ernstige gebrekssymptomen.
Zeer ernstig kaligebrek werd aangetroffen op eenbedrijf teHem (N.H.). Hier
bleek het gebrek inverband te staanmet grondverzet endiepe grondbewerking
tijdens een in 1964/'65uitgevoerde ruilverkaveling. Het perceelbestond uit
lichte, slempgevoelige,humusarme zavel (kreekrug).Hetwas gediepploegd en
geëgaliseerd waardoor structuurverval enbodemverdichting optraden.De tochal
dunnekalileverende bovengrond waspleksgewijsverwijderd. Hetprofiel bevatte
veel dodewortels,was droogtegevoelig enhad een geringvochtbergend vermogen.
Opplekkenwaar kaligebrek voorkwam,werd bodemverdichting geconstateerd.
De invoering van de chemische onkruidbestrijdingheeft een duidelijkeverhogingvandekalitoestand vanhet gewasveroorzaakt.Ditbleekweer eens inhet
bodembehandelingsproefveldmet Cox's Orange Pippin teOosthuizen,waarhetverband tussenK-HC1 inde0-20 cm laagvan deboomstroken enhet K-gehalte inhet
blad voorbewerkte enniet bewerkte stroken opeenverschillend niveau lag:
zonder grondbewerking hadhetLladbij eenzelfde K-gehalte indegrond ± 0,20%
hogere K-gehalten danbij gefreesde boomstroken.
Het genoemdeverband werd ook door demaaimethodebeïnvloed. Werd opde grasbaan gemulcht danhad hetblad,althansbij lageK-HC1 indeboomstrook,hogere
K-gehalten danbijmulchenop deboomstrook. Inhet eerste gevalvindt weliswaar
een flinke dalingvan deK-gehalten indeboomstrook plaats (doorhet achterwege
blijvenvankaliaanvoer ingemulcht gras), maar deboomvindt danonderde grasbaaneenbelangrijke kalibron doorhet daar verterende gras,waardoor deK-gehalten inhet blad relatief hooguitvallen.
Indezeproefwerden deverschillen in stikstofbemesting opgeheven.Bemesting
opdeboomstrook,de grasstrook,ofbeidehad indeperiode 1968-1974 geeninvloed opde opbrengst. Inplaats daarvanwerdenvierkaligiften toegepast:0,100,
200of 300kgK2Operhaper jaar.Een invloed daarvan op de opbrengstkonnog
nietwordenvastgesteld.
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Project PFW49(IB305):Stipinappel
P.Delver enA. Pouwer
Verbeteringvan demethodevanvoorspelling van dekans op stip en zachten
het daarop gebaseerde pluk-enbewaaradvies wordt alseenvan de belangrijkste
doelstellingenvanhet stiponderzoek gezien.Ook dit jaarwerd daaraanweerveel
aandachtbesteed.Totvoorkort isbij dezevoorspelling gebruik gemaakt vande
samenhang tussende stipgevoeligheid enerzijds endevruchtdracht en deK+Mg/Caverhouding inhetblad anderzijds.Dezeverhoudingwerd berekend uit de inmilliequivalenten uitgedrukte gehalten.Debeoordeling van devruchtdracht envande
bladanalysegegevens was echter aandeervaring van slechts enkele specialisten
gebonden.Omdit ook door eencomputer tekunnen latenuitvoeren iseen nieuw
systeemuitgedacht doorA. Pouwer (C.A.D.,fruitteelt), P.Oud (C.T.IJsselmeerpolders)en S.Bommeljé (C.A.D.Bodemaangelegenheden inde Tuinbouw). Hierbij
wordtvooral betekenis toegekend aan de gestandariseerd vastgestelde vruchtdracht enhetkaligehalte inhet blad,terwijlook deeventuele gevoeligheid
voor lage-temperatuurbederfmeewordt beoordeeld. Ook aanvruchtanalyses wordt
veel aandacht besteed maar dezemethode iswat bemonstering, transport,opslag
enanalyse betreft teduurvoor toepassing indepraktijk.
Omhet gewijzigde beoordelingssysteem te introduceren en te toetsen isdoor
A.Pouwermetmedewerking vanhet C.A.D. voor Bodemaangelegenheden inde Tuinbouw
envele anderen opnieuweenproefplekkenonderzoek uitgevoerd. Hetbetrof aanvankelijk een zestigtal aanplantingenvan elkvan de rassen Cox'sOrange Pippin en
Schonevan Boskoop.Nabladanalyse,eind juli,werd hieruit eendertigtal aanplantingenmet extreemhoge tot lagekaligehalten geselecteerd,waarvan partijen van
ruim 100kgwerdenbewaard.Deproefplekken lagen inLimburg,Zuid-West Nederland
enNoord-Holland. Eind juli zijnvan alleproefplekken ookvruchtmonstersverzameld en geanalyseerd. Voor de geselecteerde groepwerd dit herhaald met vruchten
nabewaring.
Inverband met zeerwarmweervaneind juli tot± 10augustuswerdenvaneen
aantal op ±24juli,kortvoorhet beginvan dewarmte albemonsterde proefplekken, totaal 32,op 12augustuswederomblad- envruchtmonsters verzameld. Doel
was de invloed van extreemwarm,droog en zonnig zomerweer (temperaturen 30-32 C)
opdeminerale samenstelling en opde calcium-import vandevrucht inhetbijzonder te lerenkennen.Debladanalyse liet een lichte stijging inde kaligehalten
zienmet 0,05 tot 0,10%,overigens waren er overdezekorte periode geenbijzondereveranderingen tebespeuren.Wat devruchtanalyse betreft,werd -naaranalogievanbevindingen elders -verwacht,dat onderde extreemwarme omstandigheden
een export vancalciumuit devrucht zoukunnen wordenwaargenomen.Dit bleek
nergenshet geval te zijn geweest.Devermeerdering van dehoeveelheid calcium
pervrucht leek indezeperiodevan ca. 3weken zelfs iets groter te zijndan
normaal.
Vaneenvorig onderzoek met 15proefplekken Cox's Orange Pippin,waarbijvooralde snelheid vanvruchtgroei onderwerp van studiewas (zievorig jaarverslag
blz. 44),kwamen debewaarresultaten en tevens vruchtanalyses terbeschikking.
Vanverschillende herkomstenwerden gezonde,iets,matig en sterk stippigevruchtenendaarnaast vruchtenmet zacht enbruinverkleuring alle indemaat 70-75mm
individueel geanalyseerd. Daarbijkwamhetvolgende naarvoren.
Gavevruchten hadden sterk variërende hoeveelheden Caper 100gversvruchtvleesnamelijk tussen 2,9 en 6,1 mg (gemiddeld 4,1 m g ) .Afwijkende vruchten hadden
tussen 2,3 en4,1 mg Ca (gemiddeld 3,2 mg).Ditwaren zowelvruchtenmet in-en
uitwendig stipalsvruchtenmet zachtofbruin.Vruchtenmethoge Ca-gehalten
kunnenniet stippig,zacht ofbruinworden;vruchtenmet lage gehalten behoeven
niet stippig,zacht ofbruin teworden.Devariaties incalciumgehalten bijgezondevruchten en indemate van stippigwordenbijvruchtenmet lage calciumgehalten
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hangenwaarschijnlijk samenmet niet-meetbare factoren zoals celgrootte enrijpheidstoestand bij depluk.Met demate van stippig etc.worden ging eenhogerKen een lager Ca-gehalte samen.
Eendergelijkvruchtonderzoek alshierbovenbeschrevenwerd ookuitgevoerd met
individuele vruchten Cox's Orange Pippinvanhet bodembehandelingsproefveld te
Oosthuizen. Indezepartij kwamvergeleken methet gemiddelde van de genoemde
15proefplekken (3,8%stip)ongeveer evenveel stipvoor (2-4%).Vruchtenmet
stipvan de sortering 70-75mmhaddenhier tussen 2,3 en 4,2 (gemiddeld 3,1)mg
Caper 100gversvruchtvlees.Gezondevruchten hadden gemiddeld 4,5 mgCa.
Indit proefveld bestondenvrijwel geenverschillen inopbrengst tussende
bodembehandelingen. In 1975bedroeg deopbrengst perboombij deobjectenCC,
CM,MC enMM respectievelijk: 37,8;38,8;38,4en 36,0kg (CCbetekent: chemische
onkruidbestrijding enmulchen opdeboomstrook;MMbetekent:grondbewerking op
deboomstrook,gras op de grasbaan laten).
InWilhelminadorp iseen 1,4hagroot perceel beplantmetvirusvrije Cox's
Orange Pippin en Schonevan Boskoop.Bedoeling is,de invloed op stip na tegaan
van grondbewerking op deboomstrook,mulchen opde gras- ofboomstrook,kalibemesting envier systemen vanwatervoorziening doormiddelvan druppelbevloeiing.
In 1974zijn 300appelsWinston verzameld indebijproject PFW40 (IB 272)
vermelde bodembehandelingsproef.Vanelkevruchtwerd depositie indeboom,de
kleuring en de afmetingvastgelegd. De analyses daarvan zijn gereed gekomen.
Ze zullen per computer wordenverwerkt.Reeds isgebleken dat deboom grote invloed uitoefent opde samenstelling van alledoordieboom voortgebrachte
vruchten.
Inde zomer van 1975zijnbij enkele appelrassenvruchtmetingenverricht in
bomen,waarin kort vóór depluk stippige appelshingen.Binnen eenboombleek
geen correlatie tebestaan tussen stipendevruchtgrootte.
Door depomologische afdelingwordt tenbehoevevanhet gebruikswaardeonderzoek een groot aantal appelrassen bewaard. Innovember 1975kwamen al grote
verschillen in stipgevoeligheid naarvoren.Van een aantal rassen zijn gezonde
en stippigevruchten geanalyseerd omna te gaan oferrasverschillen insamenstelling en ingrenswaarden voor stippigworden,bestaan.Voorlopige analyseuitkomsten lijkendit,wat deK-enCa-gehaltenbetreft,wel tebevestigen.
Bijdemeeste rassenwaren devruchten gezond bij K/Ca verhoudingen indedroge
stofkleiner dan 30;iets stipwerd aangetroffen bijwaardenvan 28tot 35en
veel stipbijwaarden van 35totmeer dan 50.Enkele zoete appelrassen bleven
echtervrij van stipbijwaardenvan ca.40.
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Project PFW 14:Onderzoek naardeachtergrond vanderelatie groei-vruchtbaarheid
bij vruchtbomen
J.Tromp

Regulatoren
In 1974werd eenpotproef met éénjarige Cox's Orange Pippinboompjes opgezet,
waarinbij onbemeste boompjes enbijboompjes die hetzij inhetvoorjaar hetzij
inhet najaarmet nitraatstikstof werdenbemest,de invloed van "vroeg" (enkele
wekenna debloei)en "laat" (kortna het afsluitenvan de groei)toegediend
GAij+7incombinatie met de standvandeboom (verticaal ofhorizontaal)opde
groei enbloemknopvorming werd nagegaan.
Devroege toediening vanGAit+7bevorderde de groeibij dehorizontale boompjes
vrij sterk,aanzienlijkmeer danbij de rechtopstaande boompjes.Het positieve
effectvan dehorizontale stand opdebloemknopvorming werd grotendeels tenietgedaandoor de toediening vanGA^+7;het tijdstip van toediening was daarbijvan
weinigbelang.
Erwas geen duidelijke invloed van de stikstofbemesting,watwellicht tewijten
isaanhetvrij stikstofrijke grondmengsel datwerd gebruikt.Erwerd daarombeslotendeproef opdezelfdewijze nog een jaar voort tezetten.
Ineennieuwepotproefwordt nagegaanwat de invloed van enkele behandelingen
metGAij+7en SADH (Alar-85)op de groei enbloemknopvorming van Rode Schonevan
Boskoop is.Op grond vanaanwijzingen inde literatuur,dat eenbemesting met
ammoniumstikstofdebloemknopvorming begunstigt,wordt dezeproef uitgevoerd bij
onbemeste,bijmetnitraat bemeste enbijmet ammonium bemesteboompjes.

Stikstofonderzoek
Inhetvoorjaar van 1975werd met driejaar oude,in grote potten geplante,
stikstofarme GoldenDelicious bomen eenproefbegonnen,waarin de invloed van
drie stikstofbehandelingen, teweten onbemest,bemestmetnitraat enbemestmet
ammonium op scheutgroei,vruchtgroei endebloemknopvormingwordt nagegaan.
Tevenswordt door een frequentebemonstering het verloop inminerale samenstellingvanbladeren envruchten gevolgd. De oplosbare stikstoffractiewordt
tevensnog geanalyseerd opamidenenaminozuren.Deze proef kanwellicht buitenlandse ervaringenbevestigen,dateenbemestingmet ammoniumdekansophetoptredenvan stipbevordert.
In 1975waser-watbetreft scheut-envruchtgroei - geenverschil tussen
demet nitraat enmet ammoniumbemesteboompjes;deonbemeste blevenwat achter.
Analyseresultaten zijnnognietbeschikbaar.

Invloed van de worteltemperatuur

op het gedrag van geoculeerde

onderstammen

Indeklimaatkamers werd vanafbegin februari totbeginmei eenproefuitgevoerd,waarinbij inaugustus 1974met Cox's OrangePippin geoculeerde onderstammenM.9,M.26 enMM.106 de scheutgroei,debladontwikkeling, dedroge-stofproduktie,hetwaterverbruik endeminerale samenstellingwerd onderzocht bij
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alle combinaties vandrieworteltemperaturen (10 ,17 en 26 C)eneenhoge
(85-98%)en lage (40-50%)relatieve luchtvochtigheid. Indit bestek kunnen
slechts enkele uitkomstenwordengegeven.
Dedroge-stofproduktie namglobaal genomen toe indevolgorde M.9,M.26 en
MM.106. De toename indroge stofwas bijeenworteltemperatuur van 10Cvrijwel
steedshetkleinst enbij 17Chet grootst,althansbijM.9 enM.26.MM.106produceerde demeeste droge stofbijeenworteltemperatuur van 26C.Devorming van
droge stofwas inhet algemeen bijdehoge luchtvochtigheid het grootst.
Watbetreft deminerale analysesbeperkenwe ons totKen Ca inde nieuwe
scheuten. Integenstelling metwatwerd gevondenvoorniet geoculeerde onderstammen (zievorige jaarverslag,blz. 47),was de invloed van deworteltemperatuur ende luchtvochtigheid betrekkelijk gering. BijM.26namdeK/CA-verhouding iets afbij stijgendeworteltemperatuur. BijM.9was dezeverhouding het
hoogst bij 17C,terwijlbijMM.106bij dehoge luchtvochtigheid geenenbijde
lage luchtvochtigheid een lichtverlagend effect bijde laagste worteltemperatuur
waarneembaar was.DeK/Ca-verhoudingwas steeds hethoogstbij dehoge luchtvochtigheid.

De invloed

van de temperatuur

op de bloemknopvorming

bij Cox's Orange Pippin

Inde onderproject 39beschreven proef,waarinvanaf debloei in september
1974tot januari 1975boompjes van Cox's Orange Pippinwerden blootgesteld aan
vier temperatuurregimes,werd in 1975demate vanbloei bepaald. Hetbleek dat
dehoge temperatuur (24C)gedurende enkeleweken direct nadebloei de bloemknopvorming sterknadelig heeft beïnvloed.Ditwas alleenhet gevalwanneer de
temperatuur indedaaropvolgende twee perioden laag (17C)werd gehouden.Het
effect werd namelijk volledig tenietgedaanwanneer gedurende de laatste zes
weken voor de oogst dehoge temperatuur werd aangehouden. Indat gevalwerd de
bloemknopvorming bevorderd van debomen die gedurende deeerste periodebij 24C
stonden,maar juist ongunstig beïnvloed indebehandelingwaarbij de temperatuur
aanvankelijk laagwas.Dekwaliteit van debloemtrossen (gebruikt criterium is
het aantal goed ontwikkelde bloemenper tros)was slecht indebomen dieblootgesteld waren aandehoge temperatuur gedurende de laatste periodevoor deoogst.

Project PFW 39:Defysiologie vandevrucht voordeoogst inverband metde
vruchtkwaliteit
J. Tromp

De invloed van de lucht- en worteltemperatuur
en van de luchtvochtigheid
scheut- en de vruchtgroei en op de minevale samenstelling
van bladeven
vruchten van appel

op de
en

In 1974werden indeklimaatkamers driejarige Cox's Orange Pippinboompjes,
waarvan dewinterrust was verlengd tot inaugustus,vanaf vollebloei onderworpen
aanvier temperatuurregimes,teweten:
15/9- 16/10
17°C
24°C
17°C
24°C

16/10- 19/11
17°C
17°C
17°C
17°C

19/11 - 7/1
17°C
17°C
24°C
24°C

Deworteltemperatuur was steeds gelijk aan de luchttemperatuur.
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Dehoge temperatuur gedurende deeerste 4-5 weken gafeenveel sterkere
scheutgroei danwanneer detemperatuur op de lagewaardewerd gehouden.Ditverschilbleef bestaan gedurende de tweede periode,toen inallebehandelingen de
temperatuur 17Cwas.Het aanhoudenvan dehoge temperatuur gedurende de laatste
periode stimuleerde de scheutgroei aanzienlijk van debomen die deeersteweken
navollebloei aan 17Cwaren blootgesteld (behandeling 17-17-24),maar had geen
invloed meer indebehandeling24-17-24.
Wat devruchtgroei betreft,isdebelangrijkste uitkomst dat deverhoging van
de temperatuur van 17Cnaar 24C inde laatste periodevoor deoogst zowel in
debehandeling 17-17-24 als indebehandeling 24-17-24 devruchtgroei uitgedrukt
inhetversgewicht, stimuleerde.Eendergelijke stimulering trad niet op wanneer
devruchtgroei aandehand vanhet drooggewicht werd gevolgd. Inde behandelingen
24-17-17 en 24-17-24was dehoeveelheid Capervrucht gedurendehet gehele seizoei
steeds gelijk.Opmerkelijk isdat daarentegen het aanhoudenvandehoge temperatuur gedurende dederde periodebij deboompjes die indeeerste periode bij 17C
groeiden (behandeling 17-17-24)deCa-toevoer naarde vruchtbevorderde enhet
niveau indevrucht op eenwaardebracht ver boven dat bijbehandeling 17-17-17.
Ineen tweede proefmet driejarige Cox'sOrange Pippinboompjes werd de invloe<
van deworteltemperatuur (vijfwaarden:6 , 12 , 17,24 en 30 )en devochttoestandvan de grond (drievochttrappen: 30,25en 20%;grondmengsel zand +potgron<
nagegaan.De luchttemperatuur was steeds dezelfde (circa 20C ) .De scheutgroei
namonder invloed vandeworteltemperatuur over het gehele traject sterktoe.
Ditzelfde gold voordevruchtgroei slechts tot 17C,daarnahad eenverhoging van
degrondtemperatuur geen invloed meer. Scheut-envruchtgroei namen beide sterk
toebij een stijgingvanhetvochtgehalte van de grond.Vrucht-en bladanalyses
zijn inuitvoering.
Tenslottewerd in septemberwederommet boompjes van Cox's Orange Pippin,waarvan dewinterrust wasverlengd, eenproef begonnenwaarinvier luchtvochtigheidsregimeswordenvergeleken,teweten:continu hoog (80-100%); continu laag (40-50%'
'snachts laag,overdag hoog en 'snachtshoog,overdag laag.De luchttemperatuur
was steeds dezelfde enwas gelijk aandeworteltemperatuur.

Vruchtkwaliteit,

pluktijdstip

en bewaareonditie

Het onderzoekwaarin overeen aantal jaren in samenwerkingmet een aantal
Consulentschappen voor deTuinbouw de invloed vanhet pluktijdstip endebewaarconditie op dekwaliteit bij een aantalherkomsten vanGoldenDelicious wordtnagegaan,werd voortgezet.Deopzetvan deproef 1974/75was gelijk aan dievan het
voorgaande jaar.Partijen afkomstig uit Zuidwest-Nederland, de IJsselmeerpolders,
Midden-Nederland enLimburg werden geplukt op drie tijdstippen (25/9, 10/10en
18/10)en centraalbewaard bij drie condities:gewone CA-bewaring (6-7%CO2,
14-15%0 2 )bij 3°C,gescrubde CA-bewaring (3-5%C0 2 , 3%0 2 )bij 3°Cen gescrubde
CA-bewaring (3-5%C0 2 , 3%0 2 )bij 1C.Het gevenvanbewaaruitkomsten valt buiten
ditbestek.
De ademhaling lag in 1974op eenzelfde of ietshogerniveaudan in 1973.De
kleurwaarde verschildeniet vandievoorhetvoorgaand jaar.Hetverloop vande
kleur-en zetmeelwaarde tijdens deplukperiode vertoonde hetzelfde beeld als
beschreven inhetvorige jaarverslag (blz.48).Opmerkelijk isdatpartijenmet
eenzelfdekleurcijfer een sterk verschillend zetmeelcijferkunnen hebben.Zowas
bijv.hetkleurcijfer voordeherkomsten Geldermalsen enLimburg 5,4 resp. 5,1
maarde zetmeelwaarde 3,0 resp.6,9. De smaakwerd beoordeeld metbehulp vaneen
smaakpanel enkele dagennahetbeëindigen vandeproef (begin juni). Het effect
vanhetpluktijdstip bleekniet groot,hoewel devroeg gepluktevruchten toch
steeds ietsminderwerden gewaardeerd. Debewaarconditie wasnietvan invloed.
Behalvevoor GoldenDelicious,werd ookvoor Cox'sOrange Pippin tijdens de
plukperiode de ademhaling voor enkeleherkomsten gevolgd.De uitkomstenbevesti52

gendeook al invorige jaren opgedane ervaring,dat de stijgingvan deademhalingsintensiteit naarmate derijpingvoortschrijdt tegeleidelijk verloopt en
veelal tegering isomophetmetenvan deademhaling eenbetrouwbare methode
terbepalingvandematevanrijpheid tebaseren. Indeherfstvan 197'Awerden
eveneens op uitgebreide schaal ethyleenmetingengedaan. Integenstelling totde
produktie van CO2namdeafgifte vanethyleen tijdens de rijpingvan de vrucht
inbetrekkelijk korte tijd sterk toe.De uitkomsten bevestigen deconclusie uit
hetvorig jaarverslag (blz. 48)datdeethyleenafgifteeenbeteremaat isomde
rijping tevolgen dan deademhalingsintensiteit. Eenbezwaar isoverigens dat
de spreidingvan deuitkomsten groot is,watwaarschijnlijk wordt veroorzaakt
door éénof enkele vruchtenwaarvan derijping toevalligerwijswatverder is
voortgeschreden.
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Project PFW 19:Onderzoek naar vruchtrotbijappel enpeer
H.A.Th,van der Scheer
Vruchtenvanvier appelrassen werden getoetst opvatbaarheid voor sporenvan
Peziaula
malicortiois
(H.S.Jacks.)Nannf.en P.alba Guthrie.Een afnemende mate
vanvatbaarheid voorbeide schimmelswerd gevonden indereeks GoldenDelicious,
Cox's Orange Pippin, Schonevan Boskoop enWinston.Als devruchten niet direct
na deplukwerden geïnoculeerd maar op een later tijdstip ontstond meerrot.
Evenals inhetvorig jaar gaf TopsinM een goedebestrijding van
GloeosporiumrotbijGolden Delicious.Twee maal spuitenmet 0,1%TopsinM gaf geen betrouwbaarbeter resultaat dan éénmaal spuiten,alwaswel een tendens daartoeaanwezig. Ook alsde laatste bespuiting met TopsinMvierweken voorde plukwerd
uitgevoerd,werd tocheen goedebestrijdingverkregen.Ditbetekent dat met in
achtneming van eenveiligheidstermijn van tweeweken deplukperiode daarnanog
zeker tweewekenmagbeslaan.
In 1973trad inenkele partijen GoldenDelicious inhet oostenvan deprovincii
Groningenvruchtrot op,veroorzaakt door Alternaria
altevnata
Nees. en
Stemphyliui
botryosum Wallr.. Ineendaarop uitgevoerde veldproef gafcaptan geen bestrijding
vanhet rot. Ineen laboratoriumproef resulteerde eenbespuiting met TopsinM in
eenversterkte vruchtaantasting door beide schimmels.Bespuitingen met maneb of
mancozeb,welke inde groenteteelt tegenylZ-temarta-aantastingenworden aanbevolen, veroorzaakten veel zichtbaar residu opvruchten in laboratoriumproeven.

ProjectPFW49:Bastaantasting bij appelenpeer
H.A.Th,van der Scheer

Vruchthoomkankev
Indeperiodevan 1maart 1974tot 1maart 1975werd onderzocht wanneer infectiesdoor Nectria galligena
Bres. optraden.Daartoewerden gedurende twee-maandelijkseperiodenverkankerde takstukkenboven Lobo appelbomen gehangen.Demeeste
infecties tradenop indeperiodenovember/december. Indeperioden september/
oktober en januari/februaribedroeg het aantal infecties slechts dehelft enin
deoverige drieperioden eenkwartvandie indeperiode november/december.
Kankerplekken boven ineenboom zijn gevaarlijke besmettingsbronnen voor de
omgeving.Ditbleeknogeensduidelijk ineenproef,waarinverkankerde takstukkenboven scheutenvan eenmoerbed van appelonderstammenM.2hingen.Werden de
infectiebronnen daarentegen opdegrond gelegd langsdemoerbedrijen,danbedroeg
hetaantal infecties slechts eenkwart van diewaarin de infectiebronnen boven
de scheutenhingen. Bovendien ishet niet uitgesloten dat eendeelvan dezeaantasting inde scheutenwaar deverkankerde stukken op de grond lagen,veroorzaakt
werd doorhooghangende infectiebronnen innaburigeveldjes.Inhoeverreversnipperenvanverkankerd snoeihout inplaats van opruimenenverbranden bijdraagt
tot infecties ineenboomgaard,wordt onderzocht.Naéén jaarkonnog geen toenamevandematevande aantastingvan eengemengdeappelaanplantwordenvast-
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gesteld,als gevolgvanhetversnipperenvanverkankerd snoeihout.
Ineenproef op scheutenvaneenmoerbedvan appelonderstammenM.2 gaven twee
bespuitingen met 0,2%TopsinM tijdens debladvalperiode in 1974een goede
bestrijding vanvruchtboomkanker. Eénbespuiting met 0,2%TopsinM aanhet eind
van debladvalperiode was slechts ietsminder dan tweebespuitingenmet ditmiddel engelijk aan twee bespuitingen met 0,5% Bayerkoperoxychloride. Eenwat
slechterewerking danbespuitingenmet genoemdemiddelengaven twee bespuitingen
met 0,2%0rtho-Difolatan-80.De slechtste bestrijdingwerd verkregen door twee
bespuitingen met 0,1%TopsinM. Eenvermindering van dedoseringvan 0,2%Topsin
Mnaar 0,1%beïnvloedde in sterkemate dewerking.
Dit effect zoueenverklaring kunnen zijnvoorhet indepraktijk soms falen
van TopsinM.Deveronderstelling dat er indepraktijk Topsin M-resistente
stammenvan Nectria galligena
vóórkomen,konnietworden bevestigd.Alle getoetste
isolatenwerden bij 10en 25dpma.s. TopsinM sterk tot zeer sterk geremd inhun
groei invitro;bij50dpma.s.TopsinMkwam geen groeimeervoor.

Phytophthora

syringae

(Kleb.)

Kleb.

Indewinter van !973/'74en 1974/'75werd bijplantgoed van enkeleappelrasseneen aantasting rondom deknoppen geconstateerd,diebleek tewordenveroorzaakt door P.syringae.
Demeeste aantastingkwamvoor bij de roodvruchtige mutant
vanhet rasMantet.Daarnaast werd regelmatig aantasting gevondenbijbomenvan
de rassen Cox's Orange Pippin,James Grieve enWinston.Gezien deherkomst vande
bomen lijkt de groeikracht van de grond gekoppeld aan deweersomstandigheden een
belangrijke rol tespelenbijhet optredenvan deziekte.
Inhet laboratoriumwerd een aantal fungiciden getoetst op dewerking tegen
P.syringae.
Daartoewerden appels,diemet een fungicidewarenbespoten,opvan
nature besmette grond gelegd,dievervolgens goednatwerd gehouden.Weinig rot
vertoonden vruchten diebespotenwarenmet 0,4%Bayerkoperoxychloride,0,2%
0rtho-Difolatan-80 en 0,2%Du-Ter Spuitpoeder Extra.Eenbespuitingvande
vruchtenmet 0,1%TopsinM resulteerde ineenversterkte aantasting.Opbasis
van deze gegevensworden tweeveldproeven uitgevoerd.

Loodglans
Onderzocht wordt of door Stereum purpureum (Pers.exFr.)Fr.aangetaste Cox's
Orange Pippin appelbomen enConférence perebomen curatief genezen kunnenworden.
Daartoewerden inaprilveenpelletsmet Trichoderma
harzianum,
terbeschikking
gesteld doorJ. Ricard uit Zweden,alsmede ponsjes uiteen T.viride
culture op
voedingsbodem inde stammenvanaangetaste bomen gebracht.Tot opheden kon echter
nog geen antagonistische werking vanbeide Trichoderma soorten tenopzichtevan

Stereum purpureum wordenwaargenomen.

Project PFW 34:Toetsing vanfungiciden enspuitmethoden indefruitteelt
H.A.Th,vander Scheer

kppel
Inproeven op scheutenvan opgepotte appelonderstammen (typeM.7)en ineen
veldproef opGolden Deliciouswerdenenkelenieuwe fungiciden getoetst ophun
werking tegen Podosphaera
leucotricha
(Eli.&Ev.)Salm.,deveroorzaker van
appelmeeldauw.Hoewel met bupyrimate effectenwerdenverkregen opdeappelonder-
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stammen,die even goedwaren als dievanvijfmaal zohoge doseringen vandinocap,
bleek het effect indeveldproef minder gunstig.Het omgekeerde deed zichvoor
met triadimefon,waarbij indeveldproef effectenwerdenverkregen,die even goed
waren als die vanvijfmaal zohoge doseringenvan dinocap. Beidemiddelen zouden
geenwerking bezitten tegen roofmijtenvan spint endaarom inaanmerking komen
voor eventueel gebruik ingeïntegreerdebestrijdingsschema'svoorboomgaarden.
Bij toepassing van genoemde fungicidenwerd geenverschil geconstateerd indemate
vanvruchtverruwing bij GoldenDelicious.

Braam
Stengelsterfte,veroorzaakt door Leptosphaeria
aoniothyrium
(Fuck.)Sacc.,
komt bijbraamvoor indoornloze rassen. Ineenveldproef op Thornless Evergreen
werd geen ofeen zeermatigebestrijding verkregen,als ziekeplekkenwerden uitgesneden en debetreffende struiken direct daarna indeherfst en inhet volgend
voorjaarwerden behandeld met 0,5% Bayer koperoxychloride,0,25% Luxan TMTD80%
spuitpoeder, 0,2%TopsinM of 0,1%Benlate.

Project PFW 33:Onderzoek naar infectiesviadewortelsenhetrhizoom van aardbeiplanten,inhet bijzonder van rood wortelrot,stengelbasisrotenverwelkingsziekte
H.A.Th,van der Scheer

Rood

wortelrot

Om teonderzoeken ofpercelen besmet zijnmet Phytophthora
fragariae
Hickman
werdenmet behulp vaneen steekboor grondmonsters genomen uit debovenste 20cm
van de grond.De grondwerd inplastic bakjes onderwater gezet enhierin werden
vervolgens jongeaardbeiplanten vanhet ras Senga Sengana gehangen.Met deze
methodewerdenmeer en ernstiger aangetaste plantenverkregen dan doorhet brengen
vanveelwater opde grond en inditwater dewortels van de toetsplantentehanger
De aantastingen van dewortelsbegonnenvijf dagennahet inzetten van de proeven
zichtbaar teworden enbereiktenna 10tot 14dagenhunmaximum. De overigewortelswerdennietmeer aangetast,zoalsbleek bij doorsnijden een en twintig dagen
nahet inzettenvandeproeven.
Eenpotproef isingezet omna te gaan of er gewassen zijn,die de grondbesmettingmet P.fragariae
kunnenverminderen.Tevenswerden enworden percelen op
grondbesmettingonderzocht,waar inhet verleden roodwortelrot werd geconstateerd.De eerste resultaten,diebetrekking hebben op grasland waar inhetverleden roodwortelrot bij aardbeiwerd gevonden,wijzenniet opeen duidelijke
afname van degrondbesmetting.
Potproeven zijn opgezet omfungiciden te toetsen opbestrijding van
P.fragariae
Onder anderenwordt de duur vandepreventieve werkingvanverschillende doseringenPrevicur Vloeibaar getoetst.Eenveldproef,diewerd uitgevoerd op deproeftuinvoorkleinfruit teKapelle,mislukte door langdurigewateroverlast.Een
nieuweveldproefwordt uitgevoerd in samenwerkingmet het C.v.d.T. Tilburg.Daarinworden onderzocht dewerkingvanPrevicur Vloeibaar,de invloed van deteeltwijze op dematevan aantasting endevatbaarheid van enkelenieuwe aardbeirassen.
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Vertici Ilium-verweIkings ziekte
Hetherhalen vaneen in 1972uitgevoerde proef,waarbij de invloed vande
bodemtemperatuur opde symptoomexpressie van de ziektewerd onderzocht, leverde
ongeveer dezelfde resultatenop.Bij 16Cvertoonden plantenvande rassen
GorellaenTalisman laterverwelkingsverschijnselen danplantenvanElista.Bij
12C lekendebesmette plantenvan Gorella enTalismannormaal teblijven.De
besmette plantenvan Elistavertoonden bij de lagerebodemtemperatuur wel ziektesymptomen.
Invoorgaande jarenkon doorbespuitingenmet 0,1%.TopsinM geenafdoendebestrijding van Vertiaillium
dahliae Kleb,wordenverkregenbij kunstmatig besmette
Gorella planten. Ineen veldproef in 1974/'75werd wel eenbestrijding verkregen
door tweebespuitingen, éénbijhet planten en éénbij dehergroei inhet volgend
jaar,met 0,8%TopsinM (1500liter per ha over de rijen spuiten).
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Project PFW 22(IPO 3-5-15): Bladrollers inboomgaarden
D.J. deJong

Bestrijding
(IGR))

van rupsen met juveniel

hormoon analogen (insect

growth

regulators

InLewedorpwas deheggebladroller Arahips rosana gevoelig voor eenjuveniel
insektehormoon analoog.Zeer goede resultatenwerdenbereikt alsde rupsenvan
het laatste ontwikkelingsstadium het IGRnaarbinnenkregen.De opgewekte rupsafwijkingenwarenvergelijkbaar met de scores vandevruchtbladroller. Sterke
onderdrukking van depopulatie werd bereikt.Doorvoorjaarsbehandelingmet een
dergelijkmiddel kandepopulatieontwikkeling sterk onderdrukt wordenmet kleine
kans opernstige vruchtaantasting,omdat nadieperiode nog dejuniruivolgt.
Bovendien zijneraanwijzingen,datdebehandeling betrekkelijk selectief is ten
aanzienvannuttige insekten enmijten.

Fenologie

en populatieontuiikkeling

van de vruchtbladroller

Adoxophyes orana

De eerstevluchtvan devruchtbladroller vond zeer compact plaats tussenca.
4 en 23juni. Het gunstigewarmeweer zorgde voor een even compacte tweede vlucht
van ca.2 tot22 augustus,met slechts een gering aantalnakomers inseptember.
Als gevolghiervan envanhet niet tekoudeweer tothalf oktober,kon zicheen
partiële derdevlucht ontwikkelen van ca. 3tot 20oktober.Terwijl de volledige
augustus vlucht zicheffecteerde innakomelingen,bleek thansbij uitzondering
juist het eerste gedeelte van dezevlucht geenoverwinterende nakomelingen te
geven.Ditkwam doordat een aantal rupsen doorgroeide,verpopte eneen"doodlopende"derdevlucht gaf.
Depopulatieontwikkeling van Adoxophyes is inmei,juli enoktober door tellingen op debomen enmet sex-en lichtvallenvastgesteld ineenboomgaard bij
Wilhelminadorp. Ineenperceelvan fha resulteerden de 450rupsen inmei ineen
rupsenpopulatie van ca.2600 injuli en84.000 inoktober.Ditkomtneer opeen
vermenigvuldiging met slechts 6x tijdens deeerste vlucht (er isevenwel een
bespuiting met een fosforester uitgevoerd injuni)eneenvermenigvuldiging met
30x tijdens de tweedevlucht. Ineeneven groot perceel vanhetzelfdeboomgaardcomplex teldeP.Vollaard, studentbiologie,mei enjuli-populatiesvan ca.400
respectievelijk 3000rupsen.Depopulatiedichtheid ineenboomgaard wordtmede
bepaald doorde aanwezige vruchtrassen,waarbij opJames Grieve bijv.een grotere
populatiewordt opgebouwd dan op Schonevan Boskoop,en opCox's Orange Pippin
een grotere danop GoldenDelicious.
Mede door degunstige populatieontwikkeling moet inveleboomgaarden inhet
komende voorjaar met grote aanvangspopulaties rekeningworden gehouden,tenzij
thanseen zeer ongunstige (vochtigekwakkel-)winter volgt.De fenologischeecologischewaarnemingen enberekeningen zijnvoor de laatste jarenuitgewerkt.
Debetere kennisvan de fenologie-ecologie van Adoxophyes ende invloed vanhet
weer op devermeerdering hebbenhet inzicht indekwantitatieve populatieontwikkeling endepraktische toepassing ervan ingeleide engeïntegreerde schema's
belangrijk verbeterd.

58

Laboratoriumonderzoek
Driepesticiden zijnonderzocht alsbestrijdingsmiddel tegen rupsenvande
vruchtbladroller.Gezienhet effect indeeerste proeven,lijkenverdere toetsen
met eennog experimenteel preparaat ophunplaats.

Project PFW 40:Deinvloed vandestikstofvoeding vandewaardplantopdeontwikkeling van mijtenpopulaties PANONYCHUS ULMI (Koch)enopdeproduktieenkwaliteit
bijappel
Medegewerkt isaan debijsturing en devoorbereiding ter uitvoering ervan,
waarvoor eenbiologisch studentwordt aangetrokken in 1976,omdat eenpromotieassistent niet meer tot demogelijkhedenbehoort.

ProjectPFW47(IPO 3-5-17): Veldonderzoek met geïntegreerde bestrijdingsschema's
in boomgaarden
D.J.deJong
Ter ontwikkeling van efficiënte methodenvoor de introductievan roofmijtenin
boomgaarden zijn indeproefboomgaarden teRockanje,Sommelsdijk,Melissant,
Noordwelle,Numansdorp,Wilhelminadorp (Z)en Bergenop Zoomdevroegeregewasbeschermingsschema's gewijzigd ingeïntegreerde.Hierbij staat de introductievan
biologische bestrijding vanhet fruitspint doormiddel van roofmijten duscentraal.
De introductie van de roofmijtengeschiedde proefsgewijs,waarbij verschillende
factoren onderzocht worden namelijk:
- periode vanvrijlating (begin juli enbegin september);
- afkomst roofmijtpopulatie (eenappelboomgaard eneenkersenboomgaard);
- boomconditie (leeftijd-schorstoestand).
Devrijlatingenvondenplaatsdoor indeboomkruinbladrozetten of takdelen te
hangenmetmeestal 10-20roofmijten.
De gewasbeschermingsschema's werdenbij debiologische regulatie van defruitspintpopulatie aangepast.
Uit de twee-àdriewekelijkse monsternamen bleek dat populatievermeerdering
van de roofmijten pasna enige tijd duidelijkwerd waargenomen. Onbehandelde
gedeeltenvan deboomgaarden teMelissant enRockanjewerdenna enige tijd toch
met roofmijten besmet,vermoedelijk vanuit omliggende geïnfecteerde bomen.De
roofmijtpopulaties lijkenvoldoende omhetvolgend jaar regulatievan de spintpopulatie tekunnenverwachten.
Indeproefboomgaardenwerd twee tot zeskeer gespoten (gemiddeld drie àvier
keer)waarvan tenminste éénkeer tegenblad-ofbloedluis.Bestrijdingvanvoorjaarsrupsenwas overalnodig;inNumansdorp tastten deze rupsen desondanksnog
6,5% vandevruchten aan.Alleen inMelissantwasvolgens denormenvan geleide
schema's eenbespuiting tegendevruchtbladroller nodig in augustus;ondanks de
bespuiting vertoonde 7,8%vandevruchten daarnog augustus-beschadigingen. In
Rockanje enWilhelminadorp vormen thans respectievelijk de vruchtboomblaasmijnmot

(Lithocolletis

aorylifoliella)

endeappelbladmineermot (Stigmella

malella) een

bedreiging. In Sommelsdijk moest tegendegroene appelwants (Lygus
pabulinus)
gespotenwordenmet 0,07%propoxur 50%spuitpoeder (Undeen).De selectieve fungicidenschema'swaren gebaseerd op 0,09%dodecylguanidine 65%spuitpoeder en 0,150,12%Captan 83%spuitpoeder.
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Indemeestepercelenkomen thansvrijveelwintereieren vanhet fruitspint
voor.Voorzichtig bijsturen vandevoorjaarsgeneratiemet lage selectieveacaricidenconcentraties wordt in 1976misschien wenselijk.
Debemonstering vande insektenpopulaties en debeoordelingvolgens de geleide
normen (schadedrempels)voldeed vrij goed.Devoorjaarsuilen,wintervlinders en
wantsen lijken somsvrijmoeilijk voldoende nauwkeurig bemonsterd tekunnen
worden.
InNumansdorp worden deuitkomstenvanhet geïntegreerde schema vergeleken
met dievaneen chemisch geleid schema.
Perebladvlooien (Fayllidae)
waren ookdit jaar inenige boomgaarden moeilijk
tebestrijden.Vooral indeN.O.P.was dit het geval.Somswas deniet geheel
toereikende bestrijdingstechniek debet aanhet steedsweer oplopenvan depopulatie,dochdit losthetprobleemniet geheelop.

Fosforesterresistente

roofmijten

In Bergenop Zoom zijn inde geïntegreerd behandelde boomgaard,behalve de
inheemse Amblyseius
potentillae
proefsgewijs ook twee soorten fosforesterresistente roofmijten,namelijk Amblyseius
fallaais
en Typhlodromus
pyri, afkomstig
uitU.S.A., uitgezet.Deze resistentie-eigenschap kanwel eenseenvoordeel zijn
voor geleide-en geïntegreerde schema's.Gezien deoverwinteringswijzevan A.
fatlaais
zijnrond debomenmet deze roofmijtensoort overblijvende kruidengeplant.Het zeer slechteweervlaknadevrijlating iswaarschijnlijk oorzaak van
het slecht aanslaan indezeproef,waarbij de roofmijtvrijlatingen geschiedden
met behulp van indeboomkruin bevestigde buisjes.De afscherming van deproefveldjesmet fosforesterresistente roofmijtenblijktmoeilijk te zijn.De laboratoriumkwekenworden aangehouden voor eventuele nieuwe vrijlatingen.

Biologische bestrijding
Phytoseiulus pessimilis

van kasspint Tetranyohus urtioae met roofmijten
op doordragende aardbeien in kassen

Inproefkasjesvan deproeftuin Zaltbommel zijnproeven genomen om langsbiologischeweg eenoplossing tevindenvoorkasspintaantasting op doordragende
aardbeien (Ostara),omdat geenenkel chemischmiddel voor dit doel is toegestaan.
Vierwekennabehandelingvan dejonge aardbeiplantenmet endosulfan tegenaardbeimijt Tarsonemus pallidus
wasvrijlatingvan deroofmijtenmogelijk. Op deze
datum (9juli)werden allekassenkunstmatig geïnfecteerd met kasspint
{Tetranyohus
urtioae), terwijl respectievelijk 1,2en 3wekennadien roofmijten
werden uitgezet door per 6planten eenbladstuk met 30roofmijtenneer teleggen.
Met 0,15% captan 83%spuitpoederwerd vruchtrot (grauwe schimmel) Botrytis
oinere
bestreden,terwijl later inde zomer zwavelverdampt werd tegenmeeldauw

Sphaerotheca

alohemillae.

Inalleproefkassen hebben deroofmijten dekasspintpopulatie tot beneden de
schadedrempel teruggedrongen.Ditniveauwerd,afhankelijk van devrijlaatdatum,
tussen 12augustus en 2september bereikt en tothet eindvandeproef op4novem
ber gehandhaafd. Blijvende regulatie op eenbruikbaarniveau lijkt dusmogelijk.
Door ietsvroegere vrijlating der roofmijten kunnenvermoedelijk oogstreducties
tengevolge vanbruinverkleuring vandeaardbeibladeren doorvroege spintaantastin
volledigwordenvoorkomen.De roofmijtenverspreiden zichbijzonder sneldoorde
kasruimte,zodatmethetneerleggenvanblaadjesmet roofmijten op slechts een
beperkt aantal plaatsenkanwordenvolstaan.
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Laboratoriumonderzoek

met fytofage

mijten en

roofmijten

Endosulfan47%spuitpoeder (Thiodan sp.p.Conc.)-0,l%,Pyrethrinenpiperonylbutoxide/rotenon vloeibaar (Spruzit Nova flüssig)-0,1%,dialifoor 50%spuitpoeder
(Asepta Torak)-0,2%,oxamyl 25,2%vloeibaar (Vydate L)-0,3%,chloordimeform-HCL
26,7%/formetanaat-HCL 13,3%spuitpoeder (FundalForte 330)-0,l%encarbaryl50%
spuitpoeder (AArupsin 50%sp.p.)-0,15%zijngetoetst tenaanzienvan deroofmijtsoorten A.potentiltae
en A.fallaais
waarvan de laatste als fosforesterresistent
bekend staat.Anders danverwacht werd,blekenbeide soortenbetrekkelijk weinig
gevoelig voor endosulfan,dialifoor enpyrethrinen(piperonylbutoxide).De soorten
verschillen weinig in gevoeligheid voor dedrie andere getoetstemiddelen: 0,3%
oxamyl doodde alle roofmijten binnen 24uur,terwijl dit effect voor 0,1% carbaryl
en 0,1%chloordimeform/formetanaat paseendag laterbereiktwerd.Deze toetsen
zijnbelangrijk voor het "afschermen"van deproefvakken met fosforesterresistente
roofmijten teBergen op Zoom (zie fosforesterresistente roofmijten,pag.63).
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Project PFW40(IB272,IPO3-10-8): Invloed vandestikstofvoedingvandewaardplantopdeontwikkeling vanmijtenpopulaties (PANONYCHUS ULMI (Koch))enopde

produktieenkwaliteitvanappel
P.Delver enD.J. de Jong
Bijvroegerveldonderzoek enbijbemestingsproevenmetappelboompjes inpotten
isgebleken dat depopulatieontwikkeling van de rode fruitspint-mijt sterkwordt
vertraagd alsdewaardplant stikstofgebrek lijdt.De eiproduktie daalt danende
mortaliteit neemt toe.De populatiedichtheid waarbij schadebegint op tetreden,
wordt danniet,ofminder snelbereikt.Hierdoor vermindert denoodzaak tothet
gebruikvanacariciden.
Stikstofgebrek iseenniet-aanvaardbare voedingstoestand, omdat de produktie
van devruchtboom dan ook al spoedig afneemt. Inde praktijk isechter een tendens
totverlaging vande stikstofbemesting tebespeuren.Onder omstandigheden vanvrij
sterke groeibijv. door gunstige bodemomstandigheden enbijvrij dichte beplanting
kande stikstoftoestand vrij sterkdalen,voordat produktieverlies optreedt.
Dit isuit bemestingsproeven gebleken.
Inverband met hetbovenstaande iseenproef opgezet met in 1972geplante bomen
Winston M.9. De bomenkregenvan 1974af devolgende behandelingen. Deze beogen
kleine verschillen inN-toestand van debomen teveroorzaken:
A. 250kgNperha inéénvoorjaarsgiftvankalkammonsalpeter toegediend;
B. 100kgNperha idem;
C.250kgNperha in zeven giften gespreid overhet groeiseizoen;
D. 100kgNperha idem;
E. witteweideklaver gezaaid in1972;
F. zwart gehouden grond;organische mest en groenbemesting van de zomeraf.
Hetproefveld is invierblokkenverdeeld.Daarvanworden er twee in april 1976
besmet metwintereieren vanhet fruitspint.De twee overige blijven vrijvan
spint.Debedoeling isderelatie tebestuderen tussendeontwikkeling van het
spint endevoedingstoestand van debomen.Daarnaast kande relatie wordennagegaan tussen depopulatiedichtheid ende schade aande vruchtboom.
Totjuni 1975 stondendebomen in smalle ±50 cmbrede onbegroeideboomstroken.
Door concurrentie,door derelatief grote grasoppervlakte, isdeproduktie totnu
toevrij laaggebleven.Op27juni 1975zijndeze strookjesverbreed tot 1meter
(objecten A-E). Tabel IIgeeft enkelewaarnemingen die laten zien dat debeoogde
geringe verschillen instikstoftoestand totnu toezijnverwezenlijkt.Met deze
verschillen gingenkleine opbrengstverschillen gepaard, terwijl enkele andere
kenmerkenvrij duidelijk met de stikstoftoestand samenhingen.Erkwam inde loop
van 1975vrijveel tak-en scheutkanker voor,vermoedelijk als gevolgvan de zeer
natte zomer enherfst van 1974ende daaropvolgende zachte winter.De aantasting
bleek duidelijk met de stikstofverschillen samen tehangen.
Deproef omvat 864proefbomen.Van elkeboom zijn totnu toe gegevens over groei
enopbrengst bijgehouden.
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Tabel1].Gegevensover de invloed van de bodembehandelingen.
Behandeling
inkgper ha

A. 250N
B. 100N
C.250N (gesprei
D. 100N (gesprei
E. Klaver
F. Zwart gehouden

d)
d)

Kg/b oom

6-81974

13-81975

dikstelen

aantal vr.

'74

'75

%

boomst]P

Dec. 1975
aant.kankeraantastingen
perboom

3,03
2,73
2,81
2,67
3,05
2,91

2,36
2,11
2,31
2,11
2,25
2,25

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

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

13,5

27
5
6
5
6
8

1,9
1,4
2,2
1,4
1,3
1,9

% N inblad

Oogst 1975

9,5
11,5

8,8
15,3
16,2
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AFDELING ECONOMIE

Project PFW 32:Onderzoek naardeeconomische betekenisvannieuwe plantsystemen
en boomvormen bijdeteeltvan hard fruit
J. Goedegebure
In samenwerking met de afdeling groot fruit zijn gegevensverzameld enverwerkt over deproduktiecapaciteit van zeer intensieve beplantingen.Met name de
relatie tussen deproduktie enhet aantalbomen perha endebetekenis vande
meerrijensystemen stondenhierbij centraal.Verder zijn gegevens bijeengebracht
over eventuele investerings-enkostenverschillen om tekomen tot een economische
vergelijking vanverschillende plantdichtheden.De publikatie van de resultaten
van dit onderzoek is inhetverslagjaar inconcept gereedgekomen.
Uithet onderzoek bleek datbij grotere aantallen bomen perha -onderzocht is
het traject van 2000-4000bomenperha-een duidelijke stijgingvan de produktie
perhavaltwaar tenemen (tabel12).
Tabel 12.Opbrengstverschillen perha vanbeplantingen met 3000en4000bomen per
ha tenopzichte van 2000bomen perha (x 1000kg).
4000bomen/ha

3000bomen/ha
Opbrengstverscb.ilt/m 8e groeijaar
Opbrengstverschil t/m 15egroeijaar

28,3
48,3

56,1
92,6

Naast demeeropbrengsten wordt het financiële resultaat echtermedebepaalddoor
verschillende andere factorenwaarvan deaanlegkosten perboomen deopbrengstprijs debelangrijkste zijn.Onder dehuidige omstandigheden (vrijhogekosten
vanbomen enpalen enmatige opbrengstprijzen) ishet planten van grote aantallen
bomenperha uit economische overwegingen eendubieuze zaak.Weliswaar wordt na
het 7eà8e groeijaar eenpositief saldovan demeerdere bomenverkregen,doch
metname op oudere leeftijd bestaat over deprestaties van de zeer intensieve
beplantingen (produktie enkwaliteit)nogveel onzekerheid.
Relatief kleineveranderingen indekostenvanbomen enpalen of indeopbrengstprijzenhebben een grote invloed ophet economisch resultaat,zodat bij
eenverlagingvan dezekosten of eenverhoging van deopbrengstprijzende zeer
intensieve beplantingen spoedig aantrekkelijk worden.

Bedrijfsvergelijkend
onderzoek ter verklaring van de verschillen
komsten van
fruitteeltbedrijven

in

bedrijfsuit-

Het doelvan dit onderzoek,datwordt uitgevoerd opbasisvan doorhet L.E.I.
gevoerdebedrijfsboekhoudingen,isde onderlinge samenhangen ende invloed van
een aantal factoren ophet bedrijfsresultaatnader teonderzoeken.Hierdoor kan
eenbeterkwantitatief inzichtwordenverkregen inde factoren diede verschillen
inrentabiliteit veroorzaken.
Het onderzoek,waarmee inhetverslagjaar een aanvang isgemaakt,wordt uitgevoerd volgens demethodevan de factoranalyse enheeft betrekking op ruim80
bedrijven.
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Van ca.50vandezebedrijvenwerden debedrijfsboekhoudingenopgesteld inhet
kadervanhet rentabiliteitsonderzoek inde fruitteelt.De overigebedrijven hadden onderzoeksboekhoudingen, die tot doelhaddenbasismateriaal te leveren voor
het bedrijfseconomisch onderzoek.
Van dezebedrijven iseen groot aantalkengetallen (±55)opgesteld enbewerkt,
diewellicht van invloed ophet bedrijfsresultaat kunnen zijn.
Hoewel het onderzoek nog indeverwerkingsfaseverkeert, lijken deeerste
resultaten veelbelovend. Voorde totale groepbedrijven bleek ca.70%van deverschillen inbedrijfsresultaatmet de opgenomen kengetallen samen tehangen.Van
deonderzoeksboekhoudingen die,daar overmeerkengetallen beschikt kanworden,
apart worden geanalyseerd,bedroeg dit zelfs90%.
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LIJST VAN MIDDELEN,voorkomende indit verslag

BandeZsprodukt

Bevat:

Groeiregulatorenenmiddelen voor chemische bloem-envruchtdunning
Amid thin (NAAm)

8,4%a-naftylaceetamide

BerelexAi*/A7 (GA 4 + 7 ) 0,89% gibberelline kh+k7 +0,06% gibberelline Aj3
Curbiset

5%chloorflurecol

Ethrel-A

480gethephon/liter

Fruitone T (2,4,5-TP) 64gfenoprop/liter
M&B 25,105

nogniet vrijgegeven voor publikatie

NC 9634

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

Off-Shoot-0
PP 528
Rhodofix

45%methylesters van C 6 -C 1 2 vetzuren
ethyl 5-(4-chloorfenyl)-2H-tetrazol-2-ylacetaat
1,1%a-naftylazijnzuur

Fungiciden,insekticiden,acariciden
Bayer6681

25% triadimefon

Benlate

50% benomyl

DupharDithane M-45
spuitpoeder

80% mancozeb

Du-Ter Spuitpoeder
Extra

47,5% fentin-hydroxide

Koper Bayer
Koperoxychloride
Spuitpoeder

50% koperoxychloride

Liro-Maneb-80
Spuitpoeder

80% maneb

Luxan Captan83%
spuitpoeder

83% captan

Luxan TMTD80%
spuitpoeder

80% thiram

Nimrod

25% bupyrimate

Ortho-Difolatan-80

80% captafol

Previcur Vloeibaar

700g/liter prothiocarb

TopsinM

70% thiofanaat-methyl
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