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B E G U N S T I G E R S

Degenen,die belang stellen inhetwerkvan het proefstation enhet
onderzoek willen steunen,kunnen begunstiger van het proefstationworden.
De begunstigers ontvangen het jaarverslag en andere publikaties van het
proefstation gratis.De bijdragenvoor het begunstigersschap zijn:voor
natuurlijke personen inNederland minimaal ƒ 35,-per jaar,voor natuurlijke
personen inhet buitenland ƒ 50,-per jaar,voor rechtspersonen minimaal
ƒ 60,-per jaar.
Bijdragen kunnen ondervermelding van 'begunstiger'worden gestort op
postgirorekening nummer 49 50 17tennamevan het Proefstation voor de
Fruitteelt teWilhelminadorp.
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De inditverslag vermelde doseringen van gewasbeschermingsmiddelen hebben
betrekking opde dosering vanhet gebruikte merk. Het isonvermijdelijk dat
niet alle opdemarkt zijnde produktenmet dezelfde werkzame stof zijn
genoemd. Hieruitmag nietworden afgeleid dat eenvoorkeur bestaatvoor het
genoemde merk. Een overzicht van de inditverslag vermelde merkenmet
bijbehorende werkzame stof enhet gehalte daarvan isop blz.95 en96 opgenomen.
Met nadruk wordt erop gewezen dat indit verslag ook proeven worden
beschreven metmiddelen en/of doseringen, die op grond van de Bestrijdingsmiddelenwet niet zijn toegelaten. De gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen
dient zich te allen tijde eerstvan de ophet etiketvan deverpakking van
gewasbeschermingsmiddelen voorkomende gebruiksaanwijzing tevergewissen,welke
behandelingen inde praktijk mogenworden uitgevoerd. Een en ander geldt ook
voor in ditverslag genoemde groeiregulatoren.

T E R

I N L E I D I N G

DE FRUITTEELT IN 1985

1985 zalvoor deNederlandse fruitteelt beslist de geschiedenis ingaan als
het jaarmet degrotewintervorstschade aan appel-enperebeplantingen. Na een
ongekend zachte herfst 1984daalden de temperaturen begin januari snel tot erg
lagewaarden. Ineen dooiperiode eind januari werd insommige gebieden al
ernstige bruinverkleuring van debast van appelbomen waargenomen. Vanaf maart
werd duidelijk,datmetname inMidden-enOost-Nederland veel appel-en
perebomen geheel of gedeeltelijk door dezewintervorst waren gedood endit
ondanks het feit,datwe inons land in jarenmet lagereminima nauwelijks
schade doorwintervorst aan fruitbomen hebben ervaren. Deverklaring moet
worden gezocht inhetmildeweer inhet voorgaande najaar,waardoor de bomen
onvoldoende inwinterrustwaren gekomen. Bij appel kwamen duidelijke
verschillen ingevoeligheid voor wintervorst tussen de rassennaarvoren:de
triploîde rassen Jonagold, Schone van Boskoop enKarmijn de Sonnaville waren
erg gevoelig;het nieuwe rasElstar vertoonde ookveel schade,maar dit ras
herstelde zich inveel gevallen goed.
We nemen aandat circa 10%van het appel-en pereareaal inons land door
dezevorst verloren isgegaan.Aanhet eind van hetverslagjaar was nog niet
duidelijk inhoeverre perebomen,die aanhet eind van de zomervroegeherfstkleuren vanhet blad vertoonden, alsnog zullen sterven. Ditverschijnsel bij
perebomen komt ookvoor ingebiedenwaar devorst nauwelijks appelbomen
doodde, zoals Noord-Holland.
In de loopvan de zomerwerd verder duidelijk dat aan door devorst
beschadigde,maar niet gedode takken devruchten kleiner bleven en dat ze
ernstig verruwd waren.
Door het sombere envrij koude weer inmaart en april viel debloei circa
eenweek later dan normaal.Door dewintervorstschade, dematige bezetting met
gemengde knoppen en de plaatselijk ergmatig zettingwerd de appeloogst de
kleinste van de laatste 20jaar. Ook de perenoogstwas teklein.
1985was ookhet jaarmet ongekend veel hagelschade inde fruitteelt. De
fruittelershagelverzekering (OHF)boekte een triest record: zemoest bijna 15%
van deverzekerde som aan schade uitkeren. Gelukkig kon de pluk plaatsvinden
bij gunstigweer.
Bij de gewasbescherming viel op,dat er ergveel schurft voorkwam.
Verklaringen hiervoor zijn de zware aantasting inhetvoorgaande jaar en een
nog niet door iedereen verwachte infectieperiode inhet Paasweekend. Tegen
perebladvlooien hoefde heelwatminder teworden gespoten dan invoorgaande
jaren:een gevolg van het koeleweer envan de gewijzigde bestrijdingstactiek
met eenwinterbespuiting enhet hanteren van eenhogere 'schadedrempel'. In
heel wat perepercelenwerd bacterievuuraantasting gevonden,maarvan grote
directe schade was geen sprake.Het zeer regelmatig inspecteren van de
perepercelen endeomgeving blijft echter wel veel vragenvan detelers.
Doordat opdevruchtboomkwekerijen ergveel plantmateriaal door de
wintervorst verloren ging,kon inveel gevallen inhet najaar nog geen
herinplant plaatsvinden van de door devorst verloren gegane percelen. In
sommige gevallen isgebruik gemaakt van geïmporteerd plantmateriaal.
Bedrijfseconomischwas 1985voor de fruittelersmaar eenmatig jaar.De

appelvoorradenvan de oogst 1984werden inhetvoorjaar van 1985 tegenmatige
en dalende prijzenverkocht. Bij perenwas indie periode sprakevan redelijke
en stijgende prijzen.De appels van dekleine nieuwe oogstwerden afgezet
tegen goede prijzen.Kwaliteitsgebreken zoals hagelschade,schurft enverruwing hadden echter duidelijk eennegatieve invloed opdemiddenprijs. Bijpeer
was indeze periode de prijs ook goed. Door dekleine oogst bleef gemiddeld
per havoor appel en peer deomzet te laag. Door groteverschillen in
produktie envruchtkwaliteit waren per bedrijf de uitkomsten zeer uiteenlopend. Ook dit jaarwerdenweer erghoge prijzen betaald voor nieuwe rassen
als Elstar,Jonagold enAlkmene.
Door eenmatig prijspeil moesten de telers van glasaardbeien genoegen nemen
met lagere opbrengsten perm2kas danvoorgaande jaren.Deneiging om een
groter deel van de (verwarmde)kasruimte tebenutten neemt toe.Er isvooral
met de zogenaamde emmerteelt geëxperimenteerd. In tegenstelling tot de teelt
ingotenbestaathierbij geen gevaarvoor verspreiding vanwortelziekten.
Hoewel de planten van devollegrondsaardbeien ookhadden geledenvan de
wintervorst,werden bijdeze teelt toch gunstige resultaten behaald. De lage
produktie en de door het sombereweer in juni en juli goede aanvoerspreiding
leidden tothogemiddenprijzen.
Met name om aande toenemende exportvraag naar aardbeiplanten tevoldoen
hebben devermeerderaars van aardbeiplanten hun activiteiten weer verder
uitgebreid. Het Nederlandse sortiment (IVT)is inheel West-Europa gevraagd.
Dewintervorst leidde bijbramen tot een bijna totalemisoogst. Ook sommige
rode-besse- en frambozepercelen ledenvorstschade. De prijzenvoor rode bes
warenmatig, dievoor frambozen enblauwe bessen goed. De beperkte aanvoer van
herfstframbozenwerd opnieuw tegen erg goede prijzen geveild.
Devorstschade indevruchtboomkwekerij was relatief nogveel ernstiger dan
inde fruitteelt.Redenen daarvoor zijn,dat dit jonge gewasveel gevoeliger
isen dat deze teelt bijna geheel isgeconcentreerd ingebiedenwaar de
temperaturen het laagstwaren,namelijk Noord-Limburg,Oost-Brabant ende
IJsselmeerpolders. Gelukkig kan devruchtboomkwekerij zichveel sneller
herstellen. Een aantal kwekers hebben zelfs direct gereageerd door inde
winter van 1985nog grote aantallen zogenaamde handveredelingen op tezetten.
In deze situatiewas alhet plaatmateriaal,helaas ook de zogenaamde
B-kwaliteit, al snelverkocht. Devruchtboomkwekers doen alles om inde
komende jaren tevoldoen aande inhaalvraag naar bomenvanuit de fruitteelt.
Ervindt een (tijdelijke)uitbreiding van devruchtboomkwekerijplaats.

HET PROEFSTATION IN 1985

Inhet kader van de zogenaamde knelpuntenexercitie 1985voor de
proefstations plantaardige produktie kreeg het PFW een formatieplaats
toegewezen voor een entomoloog (in feite opvolging van de IPO-gedetacheerde)
en \ formatieplaats voor een systeemanalist/-beheerder (automatisering).Er
werd aanhet PFWechter tevens eenkortingvan 1formatieplaats opgelegd.
Hierdoor kon eenvacature voor een onderzoekassistent Teelt Groot Fruit niet
worden vervuld.
Voor de periode,waarin de regionale fruitteeltproeftuinen zelf de
waarnemingen aanhun proeven nog niet ineen computer kunnen invoeren, isdoor
de fruitteeltproeftuin teHorst eenbeeldschermtypist (met eenwerkweek van 19
uur)gedetacheerd ophet PFW. Deze voert de gegevens van de regionale proeven
in inde computer van het proefstation.
In degebouwensfeer werden inhetverslagjaar een aantal knelpunten
opgelost:het C-laboratoriumvoor het zogenaamde groeistofproject kwam gereed

evenals eennieuwmycologisch laboratorium inhet zogenaamde 'Schooltje',een
opslagruimte voor gewasbeschermingsmiddelen en dieselolie,de padverharding op
de proeftuinwerd sterkverbeterd,vóór hethoofdgebouw werd eenparkeerterrein aangelegd en opde zoldervan hethoofdgebouw werden enkele kamertjes
gemaakt.
Ophet automatiseringspad werd eenvolgende stap gezet:de administratie
kreeg debeschikking over een eenvoudige tekstverwerker envoor het doenvan
waarnemingen aan proeven inde proeftuin konden handterminals worden ingezet.
Via een tussenstap komen dewaarnemingen zo zonder opschrijfboekje inhet
computergeheugen.
De sectie Teelt Groot Fruit besteedde inhetverslagjaar veel aandacht aan
het doenvanwaarnemingen aandevorstschade en aan de analyse daarvan.De
sectie Economie stelde tenbehoeve van devoorlichters schema's opover het
bedrijfseconomisch effect vanhetwel ofniet rooienvan percelenmet
vorstschade. De sectie Entomologie begonmet het volgenvan depopulaties van
perebladvlooien bij zeerverschillende spuitschema's. Tenslotte zijvermeld
dat de afdeling Bodemkunde het onderzoek naar de toepassing van fertigatie bij
pas geplante fruitbomenvoortzette.

HET CIADVOOR DEFRUITTEELT IN 1985

Inhetverslagjaar belegde het CiADvoor deFruitteelt 9bijeenkomsten met
de bedrijfstakdeskundigen fruitteelt. Programmering en organisatie van de
voorlichting stonden hier centraal.Voor de fruitteeltvoorlichters werden6
bijeenkomsten georganiseerd. Eénwerd besteed aan gezamenlijk bedrijfsbezoek
omkennis tenemenvan de ontwikkelingen van plantsystemen bij peer;opde
overige werd bedrijfseconomische informatie doorgegeven of onderzoekers van
het PFWhielden er inleidingen over hun onderzoekresultaten.
Demedewerker voor kleinfruit organiseerde enkele bijeenkomsten met de
werkgroepen 'glasaardbeien', 'vollegrondsaardbeien' en 'houtige
kleinfruitgewassen'. Voorstellen voor nieuw onderzoek enbespreking van
nieuwe resultatenwaren hier de belangrijkste onderwerpen.
De ingenieur bedrijfssynthesewas nauwbetrokken bij de introductie van de
bedrijfsregistratie inde fruitteelt. Demogelijkhedenvoor automatisering
daarvanwordenmet NFO en SITU onder ogen gezien.
Innauw overleg met debedrijfstakdeskundigen fruitteelt ende redactie van
'deFruitteelt' iseen eerste aanzet voor een schrijfplan fruitteelt gemaakt.
Veel werk isook in 1985verzet voor de landelijke Kleinfruitdag envoor de
Proefstationsdag. Beide trokkenveel belangstellenden enkunnen als zeer
geslaagd worden beschouwd.
Met regionale consulentschappen enmet vakCiAD's werd regelmatig overlegd;
ookmet het bedrijfsleven (NFO,CBT,NTS)werden regelmatig contacten
onderhouden.
Tenslotte werden ook dit jaar dewaarnemingen in julivoor de oogstraming,
volgens de zogenaamde methode Winter,verzorgd door de ingenieur bedrijfssynthese.

R.K. Elema,directeur/consulent
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V O O R

A L G E M E E N

BESTUUR

Per 1januari 1985werden de leden en adviseurs vanhet Bestuur
(her)benoemd door deMinister van Landbouw en Visserij. Deheren Ir.M.
Miedema en Ing.J.S.M.J.Mulders verlieten het bestuur. Nieuw inhet bestuur
waren deheren Ir.J.L. Ebbens,A.G. Elshof en Dr.Ir. E.A. Goewie.Het bestuur
koos uit zijnmidden deheer J.L. Nijsten alsvoorzitter. Dezevolgde de heer
Ir. J. Minderhoud, die sinds 1967voorzitter van het bestuurwas geweest,als
zodanig op.Verder werden deheren A.G. Elshof (vice-voorzitter),W. de Jager
(secretaris), Ir.J.L. Ebbens enDr.Ir. E.A. Goewie tot ledenvanhet
dagelijks bestuur gekozen.
De heren Ir.J.L. Ebbens en Ir.L. Vellekoop keerden niet terug als
adviseur.Als zodanigwerden benoemd deheren Ir.A. Groot (NFO)enH.
Hagenaars (NTS).
Het Bestuur vergaderde op 5 februari en op 22mei teUtrecht en op II
september teWilhelminadorp. Het Dagelijks Bestuur kwam op 14augustus ophet
proefstation bijeen enop 15november teUtrecht.

MEDEWERK(ST)ERS

Op 1augustus overleed na een slopende ziekte vanmeer dan 1-5jaar deheer
J.J. Lemmens, sinds 1april 1971 chefvan de proeftuin vanhet PFW. Inhem
verloor het proefstation een enthousiast, toegewijd en deskundig medewerker.
Veel collegae vanhet proefstation envan devoorlichtingsdienst en
vertegenwoordigers vanhet fruitteeltbedrijfslevenwoonden zijnbegrafenis op
5 augustus teGoesbij.
Aanvankelijk werden tijdens de ziekte van deheer Lemmens zijn
werkzaamheden waargenomen door deheren J.L. Baarends,P. Proost en Dr.Ir.
S.J. Wertheim. Per 1juliwerd deheer Baarends van zijn taak als
onderzoekassistent opde sectie Teelt Groot Fruit ontheven enbelast met de
waarneming van de functievan proeftuinchef. Met ingang van 1november werd
hij als proeftuinchef benoemd. Van 23 april tot 24 december was deheer J.
Versprille inverband met deze situatie op arbeidscontract werkzaam als
proeftuinmedewerker.
Per 1maart werd deheer Ir.J. Woets,onderzoeker biologische bestrijding
van plagen ophet proefstation te Naaldwijk, overgeplaatst naarhet PFW. Daar
werd hij aangesteld als entomoloog. Hierdoor werd in feite de open plaats,per
15oktober 1981 ontstaan door hetvertrek van deheer Drs.D.J. de Jong,de
door het IPOgedetacheerde entomoloog,weer bezet.
Eveneens met ingang van 1maart werd mevrouw A.M. Braam als
beeldschermtypiste voor halve dagen aangesteld bij de fruitteeltproeftuin te
Horst en gestationeerd ophet PFW omde onderzoekgegevens van de regionale
fruitteeltproeven in tevoeren inde computer van het proefstation. Mevrouw
Braam nam per 1oktober ontslag. Deze vacature werd per 14oktober weer
vervuld door de aanstellingvanmevrouw J. deGroene.
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Net alsvoorgaande jaren assisteerdemevrouw H.M. Leeuwenstein weer als
arbeidscontractante vanhet RIVRO opde sectie Gebruikswaardeonderzoek Groot
Fruit. Zewas indemaanden februari tot enmet juni en september tot enmet
december voor halve dagenwerkzaam ophet proefstation.
Inhet najaarwas deheer J. Janse tijdelijk als arbeidscontractant
werkzaam opde sectie kleinfruit. Inverband met langdurige ziektevan mevrouw
P.C. de Smidtwerden inde zomer enhet najaar achtereenvolgens enkele
uitzendkrachten ingezet bijdehuishoudelijke dienst.
Vanaf 9november werden dewerkzaamheden vanmevrouw E.J.M. Satink in
verband met haar afwezigheid wegens zwangerschapsverlof waargenomen door de
heer A. Verhoeven. Deze werd voor halve dagen op arbeidscontract aangesteld
als laborant ophet laboratorium van de afdeling Bodemkunde.
Verder zijvermeld dat inhetverslagjaar een aantal studenten uit het
(hoger)beroepsonderwijs een deel vanhun stageperiode doorbrachten ophet
proefstation,namelijk:
- J.H. Balk (HTuSUtrecht)van 25maart tot 17meibijCAD: automatisering
kwantitatieve gegevens voor de fruitteelt.
- B.M. Bijl (HTuSUtrecht)van 22 april tot 12juli bij de sectie
Entomologie.
M.P. deDreu (ZACG Goes)van 14januari tot 17junibij de afdeling
Bodemkunde.
- G. Kouters (HTuS Den Bosch)van 1juni tot 12julibij de sectie Teelt
Kleinfruit.
A.A.M,vanUden (HTuSDen Bosch)van 20mei tot 19julibijde sectie
Economie.
T. deWit (HTuSDen Bosch)van 24 juni tot 16augustus bijde afdeling
Fysiologie.

VOORLICHTINGSACTIVITEITEN

Op 11januari namhet proefstation deel aan de beursvan de Zeeuwse
Fruitteeltdag indeveiling teKapelle. In een standwerden de ervaringen,
opgedaan inhet onderzoekmet perebladvlooien,weergegeven. Inde
NFO-boekenstand waren ook de publikaties van het PFW enhet CiADvoor de
Fruitteelt verkrijgbaar.
Van 13tot 15meiwerd tijdens de 'Werktuigdagen' teLiempde door deheer
Ir. H.L. Bos onder het thema 'Bedrijfsregistratie',een computerprogramma
'geleide bestrijding van insekten enmijten bij peer' gedemonstreerd.
Tijdens het 7th Symposium on Integrated Plant Protection inorchards by
International Organisation for Biological Control (IOBC)van 26 tot 19
augustus teWageningen werd door deheren Ir.J. Woets enH. Beeke de poster
'Pear suckers inthe Netherlands (Psylla pyri and P. pyricola)' getoond.
Het bezoek aande proefstationsdag op 4 december inhet IAC-gebouwte
Wageningen overtrof datvanvoorgaande jaren nogweer: ietsmeer dan 600
betalende bezoekers!Deze dagwasweer opgezet naar hetmodel van de 2
voorgaande:4korte inleidingen en tussen de inleidingen gelegenheid tot
bezoek aan standsmet posters en demonstratiemateriaal.
Door de sectieKleinfruit werden een aantal postersverzorgd voor de
Landelijke Kleinfruitdag op 21november te Zaltbommel.Erwas ook een stand
met debekende publikaties over kleinfruit van het CiADvoor deFruitteelt.
Het aantal bezoekers ophet proefstation was inhetverslagjaar nagenoeg
gelijk aan datvanhetvoorgaande jaar,namelijk 1345tegen 1320.Het betrof
hoofdzakelijk fruittelers,boomkwekers,voorlichters en onderzoekers.Van dit
aantal kwamen er 670uit Nederland, 121uitWest-Duitsland, 87uit Italië,81
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uit Engeland, 60uit Zwitserland, 56uit België en48uit Oostenrijk. Verder
kwamen debezoekers o.a. uit Noorwegen,Japan,Frankrijk,Polen ende USA.
Tenslotte zijvermeld dat op 25 juni een open avondvoor kleinfruittelers
werd gehouden. Deze trokweerveel belangstelling van zowel beroepstelers als
van liefhebbers,die ook land- of tuinbouwbladen lezen.

LEZINGEN

Ir. H.L. Bos
- Areaal-en sortimentsontwikkeling indeEG - 11januari teKapelle,Zeeuwse
fruitteeltdag - 16januari teBriltel,NFO-Kring Noord - 17januari te
Wervershoof,NFO-Kring Noord-Holland - 18januari te Bunde,NFO-Kring
Limburg - 26 februari teKraggenburg, NFO-Kring IJsselmeerpolders -27
februari teGeldermalsen,NFO-Kring Geldermalsen - 28 februari teLent,
NFO-Kring Rijn enWaal - 11maart teBarendrecht,NFO-Kring Zuid-Holland.
- De Nederlandse fruitteelt nu en inde toekomst - 2mei teEindhoven,
kredietadviseurs Rabobank Nederland.
- Devorstschaderegeling inde praktijk - 12november teUtrecht,
NFO-Kringfunctionarissen.
Dr.Ir. P. Delver
- Wasserversorgung und Düngung imObstbau - 22 januari teAuweiler
(West-Duitsland),Fachgruppen Obstbau imProvinzalverband Rheinischer Obstund Gemüsebauer.
- Druppelbevloeiing inde fruitteelt - 23 januari te St. Antonius-Brecht
(België),Fruittelers van de Nationale Pomologische Vereniging afd. Prov.
Antwerpen.
- Het fertigatieonderzoek 1982-1985 - 20juni te Breda,vakgroep Bodemkunde en
Plantenvoeding Landbouwhogeschool,vertegenwoordigers UKF enDSM, studenten
enstagiaires.
Ir.J.Dijkstra
- Verslag overhet symposium over de teeltvan Vaccinium species in 19841maart teGrubbenvorst, blauwe-bessenstudieclub.
- Indrukkenvan de aardbeienteelt inEuropa - 26maart teBreda, sectie
Kleinfruitvan de Tuindersvakbond NCB,kring 'DeBaronie'.
- Kwaliteit en oogstspreiding - 2mei teGeldermalsen,veiling Geldermalsen en
NFO-Kring Geldermalsen.
- Cultivar evaluation inRubus and Ribes inThe Netherlands - 31 juli teAas
(Noorwegen), ISHS-4th international Rubus and Ribes symposium.
- Preliminary results of taste experiments and determination of soluble solids
and acids in strawberries - 26 september teDublin (Ierland),EEG Agro-Food
Workshop.
- Strawberry growing in the open - 12november teWageningen, 15th
International Course onVegetable Growing.
Ing. P.P. Goddrie
- Prüfung von neue Sortenund Typen beiAepfeln und Birnen - 8januari teBad
Neuenahr-Ahrweiler (West-Duitsland),Obstbautag der Landes-Lehr- und
Versuchsanstalt fürLandwirtschaft,Weinbau und Gartenbau und des
Arbeitskreises Obstbau.
- Nieuwe ontwikkelingen inozne fruitrassen - 16januari te Briltil,NFO-Kring
Noord.
- Actualiteiten uithet rassenonderzoek - 27 februari te Geldermalsen,
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NFO-Kring Geldermalsen endeVereniging van Oud-Leerlingenvande
Fruitteeltschool Geldermalsen.
- Positieve ennegatieve ervaringen met nieuwe rassen - 19maart teKapelle,
NFO-Kring Zeeland enWest Noord-Brabant.
- Profielmethode,eenvroegtijdige beoordeling van de gebruikswaarde van
nieuwe rassen-4 december teWageningen,Proefstationsdag in samenwerking
met deNFO.
J. Goedegebure
- Hetverband tussen produktieniveau,vruchtgrootte enopbrengstprijs bij
appelen - 18januari te Bunde,NFO-Kring Limburg.
- Developments ineconomie research for the Dutch fruit industry - 25 augustus
te Skierniewice (Polen).
- Technische und Betriebswirtschaftliche Entwicklungen imObstbau inHolland 4 September tePodegrodzie (Polen).
- A calculationmodel for investments inperennial plantings - 13september
1985te Stuttgart-Hohenheim (West-Duitsland),ISHS symposium on 'Computer
modelling in fruit research and orchard management'.
Dr.Ir. H.J,van Oosten
- Unterschiede zwischenverschiedene M.9Herkünfte - 21 februari 1985,
Fortbildungstagung für Baumschüler,Landwirtschaftsinspektorat Bozen,
(Italië).
- Baumschultechnik - 2!februari 1985,Fortbildungstagung für Baumschüler.
Landwirtschaftsinspektorat Bozen, (Italië).
- Het actuele onderzoekbeleid - 4december 1985,Wageningen,Proefstationsdag
Drs. H.A.Th,van der Scheer
- Onderzoek naar geleide bestrijding van schurft enmeeldauwbij appel - 21
maart teLienden,Werkgroep Fruitteelt van deWerkgemeenschap Geïntegreerde
Bestrijding vanPlagen.
- Onderzoek naar schimmelziektenbij aardbei - 22mei teWageningen,
Vergadering van demycologisch-bacteriologische afdeling vanhet IPO
- Management programs for control of scab and powdery mildew on apple - 29
augustus teWageningen. 7th IOBC-symposium on Integrated Plant Protection
inOrchards.
Dr. J. Tromp
- Bestuiving envruchtzetting, theorie en praktijk - 5 februari teBrummen,
NFO-Kring IJsselstreek/Lijmers - 10mei te Sint-Truiden (België), VZW
Studiekring Guvelingen.
Dr.Ir. S.J.Wertheim
- Bestuiving envruchtzetting - 5 februari te Brummen, NFO-Kring
IJsselstreek/Lijmers.
- Developments inDutch apple production - 18februari teKelowna, Brits
Columbia (Canada), Canadian Fruit Growers - 19 februari tePentiction, Brits
Columbia (Canada)-,Fieldman's Association - 25 februari teYahima,
Washington (USA), International Dwarf Fruit Association.
- Developments inDutch pear production - 26 februari teYakima,Washington
(USA), International Dwarf Fruit Tree Association.
- Bestuiving envruchtzetting - 10mei te Sint Truiden (België). Studiekring
Oud-leerlingen enAangesloten Fruittelers van het Hoge Instituut voor
Scheikunde enTuinbouw.
- Wat leert onsdevorstschade -4 december teWageningen, Proefstationsdag,
in samenwerking met deNFO.
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Ir. J. Woets
- Perebladvlo-onderzoek 1985- 30augustus teDronten,voor leraren fruitteelt
vanmiddelbare enhogere Tuinbouwscholen.

BUITENLANDSE REIZEN

Op 30 januariwerd in Sint Truiden (België)de jaarlijkse studiedag van het
Opzoekingsstation teGorsem gehouden,welke bezocht werd door H. Beeke,J.
Oele enDrs.H.A.Th,van der Scheer.
Van 15februari tot 1maartwas Dr.Ir. S.J. Wertheim naar Canada en de
Verenigde Staten opuitnodiging van de Canadese fruittelersorganisatie ende
International Dwarf Fruit Tree Associationvoor het houdenvan enkele
voordrachten.
Van 19tot 23 februariwas Dr.Ir. H.J. van Oosten inZuid-Tirol (Italië)op
uitnodiging vanhet Landwirtschaftsinspektorat voor een discussie over
boomkwekerijproblemen enhethouden van een lezing.
Van 3tot 19mei begeleidde Dr.Ir. H.J. van Oosten een zakenmissievan
vruchtboomonderstammen en rozeonderstammenkwekers naar deVolksrepubliek
China.
Op 7meiwerd door Drs.H.A.Th,van der Scheer en Ir.J. Woets deelgenomen
aanhet Internationaal Symposium over Fytofarmacie enFytiatrie teGent
(België)
Drs. H.A.Th,van der Scheer en Ir.H. Naber (PD)namenvan 11tot 14juni
inDublin (Ierland)deel aan eenEEC expertsmeeting over onkruidbestrijding
in dewijnbouw en de teeltvan kleinfruit op uitnodiging enkosten ten laste
van deEEG. Debijeenkomst werd georganiseerd onder de auspiciënvan de
Commissie van deEuropese Gemeenschap, Directoraat Generaal van deLandbouw:
DGVI 'Integrated Plant Protection'.
Van 16tot 19juninam Ir.J. Dijkstra deel aan een reis naar Zuid-Engeland
ter bestudering van de afzet en conditioneren van aardbeien aldaar.
Van 12tot 16augustus woonden Dr.Ir. S.J. Wertheim en Ing.P.D. Goddrie
een ISHS-symposiumbij over klonenselectie, gehouden inBonn(West-Duitsland).
Aanhet 4e internationale ISHS-symposium over Ribes en Rubus in Scandinavië
(Noorwegen,Denemarken en Zweden)werd van 29 juli tot 30augustus deelgenomen
door Ir.J. Dijkstra.
Opuitnodiging van het proefstation van Skierniewice (Polen),bracht J.
Goedegebure van 26augustus tot 6 september daar een bezoek.Erwerd van
gedachten gewisseld over het economisch onderzoek ende ontwikkelingen inde
fruitteelt inPolen.
Van 2tot 6 september woonde Dr.Ir. S.J. Wertheim een ISHS-symposium bij
voor het gebruikvan groeiregulatoren inde fruitteelt,gehouden inRimini
(Italië).
Mevrouw Drs.P.S.Wagenmakers, Ir.H.L. Bos enJ. Goedegebure namen in
Stuttgart (West-Duitsland)deel aan een internationaal symposium 'computer
modelling in fruit research and orchard management' .Hetwerd gehouden van 10
tot 13september en georganiseerd door ISHSFruit section.
Van 24tot 26 septemberwas Ir.J. Dijkstra aanwezig opde EEG-Agro-Food
Workshop teDublin (Ierland).
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P R O E F T U I N

GROOT FRUIT
J.L. Baarends

Klimatologisch was 1985eenuitzonderlijk jaar enwerd gekenmerkt door 2
strengevorstperiodes,waarvan de eerste op4 januari begon,gepaard met
windkracht 8 à9. Zondervooraf ookmaar enige koude tehebben gehad,werden
de gewassen overvallenmet 15aaneengesloten vorstdagen,met eenvoor onze
kuststreek uitzonderlijk lageminimumtemperatuurvan -13,8 Cop8januari.
Vanaf 9tot 20 januari lag er een gesloten sneeuwdek,waarboven de temperatuur
beslist nog lager isgeweest.Vanaf 21 januari liep de temperatuur weer op tot
+10°C.
De tweede vorstperiode liepvan 9tot 20 februari.Wederom gepaard met een
harde oostenwind en erg lage luchtvochtigheden. Op 8dagenkwam de temperatuur
niet boven het vriespunt. Op 15februari daalde het kwik tot-11,5 Cbij een
r.v. van 30%.Na 16februari volgde er een temperatuurstijging.
Na de strengewinter keek een iederverlangend uit naar debloei.Voor de
zure kers viel devolle bloei op 3mei,voor de pruim op 7mei,voor de peer
op 10mei envoor de appel op20mei.Van de genoemde fruitsoorten was de
bloei goed tot zeer goed.
Devruchtzetting was goed,dit noodzaakte tot het nodige dunwerk, zowel
chemisch alsmet dehand. De produktie van pruimen,kersen en appelswas goed.
De produktie van perenwasmatig tot slecht als gevolg van schade door
wintervorst, die zich eerst pas injuli openbaarde.
Wat de dierlijke parasieten betreft waren er geen problemen. De perebladvlo
konmiddels eenwinterbespuiting met DNOC en gevolgd door 1bespuiting met
Tetranyx goed onder controle gehoudenworden.Veelmeer problemen leverde de
bestrijding van schurft op.Alleen door hetveelvuldig spuitenvan Baycor kon
de schade beperktworden en eigenlijk bijna tot nul gereduceerd worden. Wel
haddenwe als gevolg van deze bespuitingen over het algemeenwat ruwere
vruchten,met name bijGoldenDelicious.
Bacterievuur kwam bijna niet voor.Erwerd wel wekelijks gecontroleerd.
Het fruit kon gepluktworden onder bijzonder gunstige omstandigheden. Een
mooie nazomer werkte hieraanmee.Onder deze gunstige omstandigheden verliep
de oogstvlot enomdat de proeftuinverschoond bleefvanhagel,kon fruit van
goede kwaliteit geoogstworden. Demooie zomer met voldoende uren zon enkoude
nachten zorgde voor een goedekleuring van onze gebloste/gekleurde rassen.
Direct na de oogst konbegonnenwordenmet de rooiwerkzaamheden. Gerooid
werden: perceel 7(druppelbevloeiing,bodembehandeling enkalibemesting bij
appel), perceel 12 (boomvormen,onderstammen en rassenvan zure kers), perceel
13(plantgatbehandeling en druppelbevloeiing met Jonagold, vergelijking
virusvrije herkomsten van Jonagold,vergelijking vanvirusvrije herkomsten van
Cox's Orange Pippin).
Begin februari werd een aanvang gemaakt met het planten,datvertraagd werd
door een tweedewintervorstperiode en slecht weer. Op 18maartwerd dan ook
pashet laatste perceel (24noord)geplant. Bijhet plantenwerden de
plantgaten gevuld met potgrond. Per plantgat werd 151Triomph no. 17
gebruikt. Bovendienwerden deboomspiegels afgedekt met champignonmest behalve
bij de fertigatieproef op perceel 24 zuid. De aanslag van debomenwas goed,
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omdat ernahet plantenvoldoende neerslag viel. Pas later inhet seizoenwas,
als gevolg van droogte,enige terugslag ingroeiwaarneembaar opdie percelen
waar geen druppelbevloeiing werd toegepast.
Devolgende proevenwerden ingeplant:
Onderstammenproef appel (perceel 4a,85.0.1)
Vergeleken worden een aantal zwakke buitenlandse onderstammen :B.9 (USSR),
C G . 44 (USA)enP.2 (Polen)metM.9enM.26. Alle onderstammen zijn
virusvrij.
Onderstammenproef appel (perceel 4a,85.0.4)
Vergeleken worden 3typen van de onderstamM.26.
Vergelijking van Karmijn de Sonnaville met de gladschillige mutant Karma
(perceel 4a,85.0.17)
Vergeleken worden Karmijn de Sonnaville met Karma,beidemet of zonder
GA4+7-bespuitingen gericht tegen vruchtverruwing.
Onderstammenproef pruim (perceel 15a,85.3.1)
Vergeleken worden Pixy enPrunus besseyi nr. 6bij de rassen Victoria en Reine
ClaudeVerte.
Onderstammenproef appel (perceel 24noord, 85.0.3)
Vergeleken worden normaal en in-vitrovermeerderde M.27bij derassen Jonagold
en Schone van Boskoop.
Herkomsten van Cox's Orange Pippin (perceel 24noord, 85.0.5)
Vergeleken worden 12virusvrije herkomsten van Cox's Orange Pippin. Naast de
T.12zijn dat de topentnummersT.1254,T.1263,T.I365,T.1363,T.1317, T.1133,
T.1235,T.1238,T.1242,T.1244en T.1251.
Herkomsten van Rode Boskoop (perceel 24noord, 85.0.6)
Vergeleken worden 4virusvrije herkomsten van Rode Boskoop,namelijk T.164,
T.1368,T.1402enT.404.
Klonen van Golden Delicious (perceel 24noord, 85.0.7)
Vergeleken worden 3virusvrije klonen van Golden Delicious,Kloon B (NAKB)
Kloon B (PD)ende originele kloon (USA). Dit omna tegaan ofer inde loop
van de tijd veranderingen zijn ontstaan.
Herkomsten van Golden Delicious (perceel 24noord, 85.0.12)
Vergeleken worden 7herkomsten van Golden Delicious,naast Kloon B zijn dat
Smoothee (T.784), Nr. 153 (T.1858),Lysgolden, Belgolden,Crielaard (T.1959)
en Reinders (T.1821). Beide laatstenwaren tot opheden nietvirusvrij,maar
indeze proef isdatwel het geval.
Herkomsten van Rode Cox's Orange Pippin (perceel 24noord, 85.0.14)
Vergeleken worden 2herkomsten van Rode Cox's Orange Pippin,deKorallo en
L.A. 21 (LongAshton,Engeland).
Hagelschadeproef plantmateriaal (perceel 24noord, 85.0.20)
Nagegaanwordtwelke invloeden hagelwonden,kunstmatig opgewekt opde
boomkwekerij,hebben op groei en produktie inde boomgaard bijKarmijn de
Sonnaville.
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Vergelijking plaatmateriaal (perceel 24noord, 85.0.23)
Nagegaanwordtwatde invloed isvanverschillende opkweekmethoden inde
boomkwekerij opdegroei,produktie enkwaliteit indeboomgaard methetras
SchonevanBoskoop.Vergeleken worden inknippen op90cm,inknippen op50cm
('knipboom')en inknippen op50cmgevolgd door eenbespuitingmetPromalin.
Vergelijking plantmateriaal (perceel 24noord, 85.0.24)
Nagegaanwordtwatde invloed isvanverschillende vertakkingsmiddelen
(Promalin enAccel)gebruikt indeboomkwekerij opdegroei,produktie en
kwaliteit indeboomgaard bijhetrasSchonevanBoskoop.
Druppelbevloeiingen fertigatie bijappel (perceel 24 zuid)
Er zijn 3 fertigatieproeven geplant,diealle over deefficiëntievan
bemestingviadedruppelleiding gaan.Derassen Cox's Orange Pippinen
Jonagold zijn uitgekozenwegens nogal uiteenlopend produktievermogenen
gevoelighied voor bewaarziekten.Mestgiften viadedruppelleiding,
concentraties,watergiften, regelmaat vanhet fertigeren envergelijkingmet
volveldse bemesting zijndevariabelen indeze proeven dieallemetde
meststof 19-6-6 (N,P,K)(Kristallon lila)worden uitgevoerd.

KLEINFRUIT
J. de Schipper

Van eenbeschermend sneeuwdekwas indemaand januari geen sprake;de
weinige sneeuwdieerlag,wasplaatselijk opgehoopt endeaardbeien lagener
kaal bij.Waar bijna geen sneeuw lag,wasdegrond indebouwvoor circa 30à
40cmdoorvroren,watdestructuur zeer tengoede kwam.
De neerslag bedroeg in februarimaar 12mm,wat aangeeft datweeenmooie
droge dooihadden.Op 16februari liepde temperatuur weer optot 15C,maar
het bleef mede door delage zeewatertemperatuur vrijkoud ensomberweer.Op
20dagen inmaart viel erneerslag maar slechts 2dagenwasditvanenige
betekenis (circa 10en20 mm).
April bleef nat (84m m ) ,vooral indeeerste helft,metweinig zonnige
dagen enveel wind.Deontwikkeling vandegewassenwasruim eenweek vroeger
dan in 1983en 1984,doch iets later danin 1982. Op4 april gingen deeerste
bloemenvandekruisbessen open.De laagste temperatuur, gemeten op 1,50m
hoogte,was-0,1 Cop21april. Schade door nachtvorst kwamnietvoor. Eind
april stonden degewassen nogwelbloot aaneenkoude noordenwindmet
sneeuwbuien.
Meiwaseenwarmemaar sombere maand,deminimum temperatuur kwam niet
onder de5C.Op 14mei trokeenonweerstroming overmet slagregenen
(zachte)hagel.Gevaarlijkweer voor eenvroege vruchtrotinfectie opde jonge
weke delen.Hetbloeiweer konworden omschreven als:weinig kou,weinigzon,
afwisselend zacht totwarmweermetafentoeregen enveel wind.
Uitgezonderd dekruisbessen enherfstframbozenbleken alle gewassenwel
ietsvande strengewinter geleden tehebben,zijhetveel minder danelders.
Invriezen netboven desneeuwgrens kwammetuitzondering vandebramen ende
kiwi's nietvoor.
Dankzijhetgeringe aantal hete dagen herstelden degewassen zich
grotendeels.Vande frambozerassen bleekMagnifieDelbardhetgevoeligst voor
dewintervorst.Vandezwarte bessen waren derassen Silgo, Baldwin enBlack
Downhetgevoeligst. Inderodeenzwarte bessen trad aanzienlijke ruiop.
Demaand junibleef zeer koel, somber ennat.Erviel 121mmneerslag,
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verdeeld over 22dagen. Zeeland had 80uren zonminder dan gemiddeld. Alleen
de eerste dagenvan juniwarenwarm. Op 12juni ontstond aan de frambozen en
bramen aanzienlijke windschade.
De eerste aardbeienvan het rasKarina indevollegrond werden op 7juni
geoogst. Devroege aardbeirassen bleven inproduktie achter enhet
laatrijpende ras Bogotaviel tijdens de pluk inelkaar (verwelking).
Demeeste gewassen hadden eenmatige bladstand (lichte kleur en
gebreksverschijnselen nahet uitlopen). De eerste frambozen (Glen Clova)
werden op 27 junigeoogst.
Juli, de oogstmaand bijuitstek,was vrijwarm en zonnigmet een gemiddelde
temperatuur van 22C.De eerste helftvan demaand bleef droog, inde tweede
helftviel 62mmneerslag met enkele zwarebuien enveelwind.De
laatstrijpende rode en zwarte bessen hadden daarvanveel te lijden. Opvallend
goed waren de rode-besserassen Rotet enRosetta,dit in tegenstelling met de
late rassen Rondom enRovada.
De frambozen produceerden minder kilo's dan op grond vanhet goed
ontwikkelde gewasmochtwordenverwacht. DeLoganbes en deTaybes hadden een
veel te licht gewasmet slechts weinig goede bloemstengels.
Augustus wasvrijnat enkoel met veel wind. Erviel 75mm neerslag in
kleine buien,erwaren ruim 20dagenmet enige neerslag. Van de bramerassen
gaven alleen Bedford Giant (framboos xbraamhybride)enhetmeest winterharde
ras Thornless Evergreen nog een kleine oogst.
De op 8en 9augustus geplante aardbeien moesten slechtsmetmate worden
beregend.
September was een drogemaand (25mm neerslag)diewarm en zonnig werd
afgesloten.Hetwas goedweer voor de doordragende aardbeien ende
herfstframbozen. De nieuw geplante aardbeien ontwikkelden zich goed.
Oktober bracht droog, zonnig en rustigweer.
November was koud met vroeg invallende vorst en 3vorstdagen met een
minimum temperatuur van -3,2 C. De omstandigheden waren ideaal omde
gewassen tijdig af teharden, ietswat hetvoorafgaande jaar juist niet was
gebeurd. Devorst maakte ook een einde aan de pluk van de aardbeien en
frambozen. De zwaar,doorwintervorst gehavende kiwi's geven aan zeer geringe
oogst.
Het vruchtras kon dit jaar afdoendeworden bestreden dankzij een strak
bestrijdingsschema dat begonnenwerd netvoor het opengaan van de eerste
bloemen. De aarbeibloesemkever was tot diep indeherfst actief. Inde bramen
en doordragende aardbeienmoest hijmeerdere kerenworden bestreden. Inde
Loganbes enTaybesvernietigde deze kever ongeveer 50%van de toch al schaarse
bloemen. Bladvalziekte kwam inde rode en zwarte bessen opnieuw in ernstige
mate voor. Opvallend was de roest (Phragmidiumviolaccum)inmeerdere
frambozerassen, geïnfecteerd vanuit een aantal struiken vanhet brameras
Thornless Evergreen. In de aardbeien en onder andere frambozen werd
pleksgewijs schade ondervonden door aardrupsen en emelten. Doorhet gebruik
van stalmest werd het optreden van deze insectelarven zeker indehand
gewerkt.
Gerooid werden in 1985:de klonenselectie met Rondom Juit 1977;de proef
met verlating van rode bessen uit 1979;de rassenvergelijking herfstframbozen
uit 1980;de plantafstandenproef zwarte bessen uit 1982;een aantal rassen van
diverse gewassen ineerste beoordeling.
Nieuwe proeven geplant in 1985zijn:
Aardbeirassenvergelijking en vervroeging
Hierin worden 3rassen en 2IVT selecties vergeleken met en zonder
vlakveIdsfoliebedekking.
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Aardbeirassenoriëntatie
Hierinworden !3buitenlandse rassen vergeleken.
Vergelijking vanE-planten met in-vitro-planten aardbei
Ras: Gariguette.
Onkruidbestrijding en rassenvergelijking
Hierinworden 10aardbeirassen vergeleken bij verschillende
herbicidebehandelingen.
Toetsing chemische onkruidbestrijdingsmiddelen
Vijfmiddelen worden getoetst ophet aardbeiras Bogota.
Beproeving vochtaantrekkend middel
Hierin wordt het effect nagegaanvan eenvochtaantrekkend middel bij rooien en
plantenvan aardbeiplanten.
Bemestingsproefdoordragende aardbeien
Hier wordt het effect van een langzaamwerkende meststof envan extra kali en
stikstof nagegaan bijhet rasOstara.
Vergelijking EE-plantenmet in-vitro-planten
Bij het doordragende aardbeiras Rapellawordt de invloed vanherkomst van
plantmateriaal op produktie enkwaliteit nagegaan.
Rassenproef metherfstframbozen
Hierinworden 3rassenvergeleken indevolle grond en inde plastic tunnel.
Nieuwe rode-enwitte-besserassen en -selecties
Hier worden 15rassen en 3 selecties vergeleken.
Eerste beoordeling diverse gewassen
Hier wordt beoordeeld 1herfstframbozeras, 2 framboze-bramekruisingen,5
zwarte-besserassen, 1kruisbesseras en 5druiverassen.
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PROJECTPFW43:VIRUS-ENKLONENONDERZOEKBIJGROOTFRUIT
S.J.Wertheim
HerkomstenCox'sOrangePippin
Inhetvoorjaarvan 1977werdeenproefgeplantmet 10virusvrijeen2niet
virusvrijeherkomstenvanCox'sOrangePippinopM.9.Debeidenietvirusvrije
herkomstenNu(Numansdorp)enHe(Hedel)warenookvirusvrijaanwezigalsT(topent)nummerT.1121respectievelijkT.1088.Ook2Engelseherkomstenvanhet
proefstation teLongAshton(LA)warenaanwezig (LA4enLA6).Alsstandaard
diendeT.12.Deproefwerdeind 1985gerooidendevoornaamsteuitkomstenzijn
vermeld intabel1.
Tabel 1.Resultatenherkomstenvergelijking Cox'sOrangePippin.
Herkomst
envirusstatus
vz=virusziek, w
=virusvrij

Kg/m3Kg/cmVr.Toename Boom- Kg/
stamom- volume boom boom-stam-gew.
trek
(m3) tovo- om- (g)
(cm)
1985
taal lume trek 197819771978 1978- 1978-1985
1985
1985 1985 1985

T. 12 w

13,9ab

Vr
kleur
cijfer
1)
1980
1983

Vr.uiter
lijk
cijfer
3)

Verru- Bladwings- standcijfer cijfer
2)
4)
1982- 19781984
1981

0,69ab 11lab 162b 6,2ab 140abc 447c 5,7ab 161cde 7,0

T.1081vv 13,6de
0,63ab 115ab 186ab6,5ab144a
451c 5,6ab 174c 6,6
T.1085vv 13,7abc
0,57b 119a 215a 6,7a 143ab
430cd4,6d 207ab 6,8
T.1087vv 13,9ab
0,65ab 106b 164b 5,8b 146a
492b 5,7ab 177c 6,7
5,7ab 153de 6,5
T.1088vv* 12,6bcd
0,62ab106ab 172b 6,3ab14labe476b
5,2bc212a 6,2
T.1120vv ll,9cd
0,55b 105b 194ab6,6ab 140abc471b
4,9cd 192b 6,5
T.1121w * * 13,labcd0,58b
103b 180ab6,0ab 148a 496b
T.1192vv 14,9a 0,72a
118a 164b 6,2ab 147a 414d
5,0c 202ab 6,7
LA4 w
LA6 w

13,labcd0,56b HOab 199ab6,7a 136bc 563a 5,9a 152de 6,9
13,8abc 0,68ab 115ab 172b 6,4ab 147a 469b 5,6ab 148e 6,7

Nuvz**
Hevz*

11,5d
9,9e

0,56b 93c 168b 6,0ab 132c 479b 5,3bc 175c 5,9
0,44c 80d 184ab5,8b 134bc 490b 5,6ab 169cd 5,6

* Identiekeherkomst.** Identiekeherkomst.
1)Somvangewichtspercentagesgroen,tot 1/4,tot 1/2,tot3/4,>1/4geblost
x 1,3,5,7respectievelijk9;2)Idemvanglad+lichtruw,matigruw,
ernstigruwx 1,3respectievelijk5;3)Schaal:1=zeerlelijktot 10=zeer
fraai;4)Schaal:1=zeerslechttot 10=uitstekend.
Getallengevolgddoordezelfdeletter(s)verschillennietbetrouwbaar (P=0,05)
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Gelet opde toename in stamomtrek over de proefperiode moet gezegd worden
dat deviruszieke herkomsten Nu enHe achterbleven ingroei bij devirusvrije.
De zieke herkomst Hebleef achter bijdezelfde herkomst virusvrij. Bij Nuwas
dit niethet geval.Groeiverzwakking door virus iseenbekendverschijnsel.
Ookbinnen devirusvrije herkomsten bestonden enkele geringe verschillen;
T.l192groeide harder danT.1088en T.1120.Er kunnen dusbinnen virusvrije
Cox groeiverschillen optreden.
Het boomvolume eind 1985-een andere groeimaat - laat ook verschillen
zien,maar gedeeltelijk andere dan de toename in stamomtrek. Weer blijkt dat
herkomst Hevirusziek zwakkerwas danvirusvrij endat dit bij Nu niet het
geval was.Ook inboomvolume bleek T.1192 forser dan enkele andere virusvrije
herkomsten T.1085,T.l120,T.l121enLA4. Dus ook dezemaat wijst op
groeiverschillen binnenvirusvrije Cox.
In produktie perboombleven deviruszieke herkomsten achterbijde
virusvrije.Virusvrijmaken verhoogde de produktiecapaciteit per boom
(vergelijk T.1088met He enT.1121 met Nu).Binnen devirusvrije herkomsten
waren er ookverschillen.T.1085 enT.1192waren beter dan T.1087,T.1120en
T.1121. Natuurlijk wordt de produktie perboommede bepaald door het
boomvolume, zodat de produktie perm3 boomvolume eenbetere vergelijking
geeft.
Uit dit gegeven blijkt datvirus niet nadelig isvoor deproduktie.
Virusbesmetting vermindert dus de produktie alléén via groeivermindering.
Interessant isdat binnen devirusvrijeherkomstenwelverschillen bestaan;
T.1085bleek produktiever danT.12,T.1087,T.1088,T.1192en LA6.
Per cm stamomtrek waren deverschillen anders.Wel bleven de viruszieke
niet achter bij devergelijkbarevirusvrije herkomsten. Binnen de laatste was
T.1085betrouwbaar beter danT.1087.
In gemiddeld vruchtgewicht bleef deviruszieke herkomst Nu achter bij
dezelfde herkomst virusvrij. BijHewas dit niet betrouwbaar het geval. Binnen
devirusvrije herkomsten bleef alleenLA4 achter bij enkeleandere.
Uit devruchtkleurcijfersblijkt dat LA4 als rode Coxnaarvoren komt.Het
isechter een lelijk gestreepte herkomst.Virusbesmetting benadeelde de
vruchtkleur niet.Binnen devirusvrije typen bleef T.12 achter T.1087,T.1088,
T.1120,T.1121 enLA6,maar was beter dan T.1192. Inkleur isT.12dus niet
het bestmogelijke.
Nu iskleur niethet enige criterium. In algeheel uiterlijk scoorden de
vruchten van T.12 wel goed. In dit opzicht blevenT.l192enT.1085achter.
Virus had geen nadelig effect.
Ook inverruwing bestonden verschillen. Deviruszieke Nuwasbeter dan de
virusvrije (T.1121), bijHewas dit niet zo.De Engelse herkomsten en T.12
warenvrij glad en enkeleT-nummers vrij ruw.Vergelekenmet T.12bijvoorbeeld
waren T.1085,T.1120,T.1121enT.1192ruwer.
Inbladstand scoordeT.12hoog.
Nietvermeld zijn de gegevens over smaak, zuurheid en aroma,onderzocht in
1985. In de eerste twee kenmerken bestonden geen betrouwbare verschillen. In
aroma bleef T.1087 enT.1121 achter bijT.1088 en T.l192.Het betreft echter
maar een eenmalige waarneming.
Invruchtsamenstelling, bepaald vanvruchten van 1985,bleken geen
duidelijkeverschillen indegehalten aan N,P,K,Mg en Ca,noch inde
K/Ca-verhouding tebestaan.
Almet almoet gezegd worden dat binnenvirusvrije Cox-herkomsten
verschillen bestaan ineen aantal groei-,produktie- envruchtkenmerken.
T.1085blijkt produktiever dan T.12,maar iswat uiterlijk enverruwing
betreft minder.Van debeter gekleurde herkomsten dan T.12 groeit T.1120
zwakker,wat interessant is.Echter,T.1120 is ruwer dan T.12.Dit laatste
geldt ookvoor T.1121,die ook,mede daardoor,minder oogt.Alleenvoor het
kleuraspect verdienen T.1087,T.1088 enLA6nadere aandacht inhet onderzoek.
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PROJECT PFW44:ONDERSTAMMEN EN TUSSENSTAMMEN BIJ PIT-EN STEENVRUCHTEN
S.J. Wertheim

Appel
In eenkleine proefmet Elstar,geplant inhetvoorjaar van 1982,worden
enkele Oosteuropese onderstammen beproefd. De onderstammen zijnvermeld in
tabel 2,samenmet enkele proefresultaten. Uit tabel 2blijkt dat debomen op
de Poolse onderstam P.22 tot opheden wat zwakekr groeiden dan opM.9,zijhet
niet betrouwbaar.P.16was ongeveer even sterk en de overige P-nummers zijn
sterker evenals de Russische B.490.De produktie,vanaf 1983, isper boom ook
in tabel 2vermeld evenals de produktieëfficiëntie (kg over de 3jaar gedeeld
door de stamomtrek in 1985). In efficiëntie waren tot nu toe alle onderstammen
minder danM.9,met uitzondering van P.16 die niet betrouwbaar van M.9
verschilde.
Tabel 2.Resultaten onderstammenproefmet Elstar geplant voorjaar 1982.
Onderstam

Stamomtrek (cm)
eind 1985

Kg/boom
1983 t/m 1985

Kg/cm
stamomtrek

P.22
M.9
P.16
P.2
P.1
P.14
P.18
B.490

9
10
10
14
14
14
17
19

12
18
16
16
18
14
9
17

,19bc
,73a
,49ab
,19bc
,25bc
,19bc
0,55 d
0,92 c

1a
6 a
8 a
0 b
7b
8 b
0 c
0 d

1 bc
4 a
1 ab
3 ab
3 a
1 ab
4 c
5 a

Getallen gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet betrouwbaar (P=0,05)
Een tweede proefmet als toetsras Smoothee omvat een groot aantal
onderstammen uitverschillende landen (tabel 3 ) .Deze proefwerd inhet
voorjaar van 1983geplant. Debomen produceerden in 1984voor heteerst.
Groei, produktie en produktieëfficiëntie (kg over 1984en 1985gedeeld door de
stamomtrek ofhet boomvolume gemeten eind 1985)zijnvermeld in tabel 3. In
tabel 3 zijn de onderstammen van zwak naar sterk gerangschikt.Het blijkt dat
de cijfers van de stamomtrek enhet boomvolume redelijk parallel lopen.Dit
gold ookvoor stamomtrek enhet schot gevormd in 1985 (gegevens niet vermeld).
Uit beide groeigegevens blijkt in elk geval dat totnu toe enkele onderstammen
zowel tussenM.27 enM.9 als tussenM.9 enM.26 in zitten. Dit is gunstig,
want devariatie ingronden en rassen vraagt ommeer groeikrachtvariatie van
onderstammen om overal tot eenzelfde boomgrootte tekomen.
Uit de gegevens over produktieëfficiëntie blijkt dat deze globaal afneemt
met de groeikracht. Jork 9valt op door een goede efficiëntie,evenals Ottawa
3 en de erg zwakkeM.20,M.27 enB.146.
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Tabel 3.Resultaten onderstammenproefmet Smoothee geplant voorjaar 1983.
Onderstam
(herkomst)

Stamomtrek
(cm)
eind
1985

M.2 0 (Engeland)
M.27 (Engeland)
B.146 (Sovjet Unie)
Jork 9 (West-Duitsland)
M.9 (Engeland)
B.469 (Sovjet Unie)
Ottawa 3 (Canada)
MAC 9 (Verenigde Staten)
M.26 (Engeland)
B.118(Sovjet Unie)
B.490 (Sovjet Unie)

7,1
7,8
8,4
9,0
9,7
10,0
10,6
11,0
11,3
14,9
15,5

Boomvolume
(m3)
eind
1985

a
ab
bc
cd
de
e
ef
f
f
R
g

0,17
0,19
0,30
0,42
0,47
0,51
0,67
0,62
0,70
1.40
1,28

a
a
ab
bc
bed
bed
cd
cd
d
e
e

Kg/boom
1984+
1985

Kg/cm
stamomtrek

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

1,08
0,92
0,75
0,83
0,75
0,43
0,86
0,59
0,63
0,31
0,26

ab
abc
abed

ab
abc
cd
a

abed
7,1 abc

4,7 bed
4,0 d

a
b
be
abc
bc
de
abc
cd
bed
e
e

Kg/m3
boomvolume

47,9a
38,8a
31,9ab
18,6bc
16,2bc
8,7 c
13,7bc
10,3c
10,1c
3,9 c
3,1c

Getallen gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet betrouwbaar (P=0,05)
Een derde proefmet enkele Oosteuropese onderstammen (tabel 4)met Smoothee
en James Grieve als toetsrassen werd geplant voorjaar 1983.In 1984en 1985
werd de eerste produktie verkregen. Eind 1985werd als groeimaat de stamomtrek
gemeten,evenals het schotvan 1985.
Tabel 4.Resultaten onderstammenproef bij appel geplant voorjaar 1983.
Onderstam

JamesGr ieve
stamomtrek
(cm)

M.27
P.22
P.16

M.9
B.9
M.26
P.1

Smoothee
kg/boom
1984+
1985

kg/cm
stamomtrek

6,8 a

4,8 a

0,70 a

-

-

-

6,9 b
9,0 c
7,1b
9,1c
8,9 c

0,85 ab
0,98 b
0,72 a
0,81 ab
0,79 ab

8,0 b
9,2 c
9,8 c
11,2 d
11,2 d

stamomtrek
(cm)

kg/boom
1984+
1985

kg/cm
stamomtrek

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

5,7 a
8,3 b
10,6bc
10,2bc
9,9 bc

0,77a
1,08cd
1,24d
1,11cd
1,04bc
1,01bc
0,88ab

a
ab
bc
c
c
11,2 d
12,0 d

11,2c
10,5bc

Getallen gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet betrouwbaar (P=0,05)
Uit tabel 4blijkt dat P.22 enP.16 ingroeikracht vooralsnog tussenM.9 en
M.27 zitten enB.9 tussenM.9 enM.26.Bij James Grieve lijkt B.9 echter niet
zoefficiënt alsM.9,terwijl P.16vergelijkbaar is.Bij Smoothee blijken tot
nu toe P.22,P.16en B.9wat betreft produktie per cm stamomtrek goedmee te
kunnenmet M.9.

Kers
Voorjaar 1980werd met het zure kerseras Kelleriis 16eenkleine proef
geplant met twee onderstammen,namelijk Colt en de standaard Limburgse
Boskriek. Colt zouvoor zoete kers een zwakkere onderstam zijn dan F12/1. Voor
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zurekerswaren geen gegevensvoorhanden. Toen debomen uit dekwekerij
kwamen,werden ze gemeten. Bomen op Colt hadden 11,0m schot gevormd, op
Limburgse Boskriek 10,3m perboom. Geen groeiverzwakking dus.Vanaf 1982
bloeiden en droegen de bomen regelmatig vrucht.Van dat jaar tot enmet 1985
droegen bomen op Colt gemiddeld 39,1 kg en die opLimburgse Boskriek gemiddeld
37,3. Ditverschil hingwat samenmet deboomgrootte,want debomen op Colt
groeiden iets sterker. Begin 1986was de gemiddelde stamomtrek op Colt 32,2cm
en opLimburgse Boskriek 29,4 cm;een significant verschil. DeKelleriis
I6-vruchtenwaren opbeide onderstammenvrijwel evengroot.OpColtwas het
vruchtgewicht van 1982tot enmet 1985achtereenvolgens 5,8, 5,7,4,3 en 5,9 g
en opLimburgse Boskriek 5,4, 5,5,4,5 en 5,9 g.
Het feit dat Colt sterkere groei opwekt danLimburgse Boskriekmaakt deze
onderstam voor zure kersweinig interessant. De proef isbeëindigd.

M.9-klonen
Met Golden Delicious kloon Bals toetsraswerd inhetvoorjaarvan 1982een
proef geplantmet 6M.9-klonenvan de boomkweker H. Fleuren teBaarlo. Deze
worden vergeleken met twee nummers van deNAKB.
Uit stamomtrekmetingen uitgevoerd eind 1985bleek dat nr. 56 zwakker
groeide (tabel 5 ) ,maar ditwas al indekwekerij het geval.Debomen opdit
nummerwaren ookdunner bijhet planten.Het kan hier dus omeen
standplaatseffect gaanvan de kwekerij.
Tabel 5.Resultaten vergelijking M.9-klonenbijGoldenDelicious.
M.9-klonen

Stamomtrek (cm)
eind 1985

Kg/boom
1983t/m 1985

Nr. 56
T.337 (NAKB)
T.339 (NAKB)
Nr. 59
Nr. 25
Nr. 49
Nr. 4
Nr. 86

9 5
10,9
11 ,0
11 0
I1 ,3
11 4
11 4

20
26
26
24
26
25
25
27

a
b
b
b
b
b
b
11 1 b

4 a
9 b
3 b
3b
5b
1b
8 b
6 b

Kg/cm
stamomtrek

2
2
2
2
2
2
2
2

15
46
40
20
34
21
25
36

a
a
a
a
a
a
a
a

Getallen gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen nietbetrouwbaar (P=0,05)
Inproduktie per boombleef nr. 56 ookwat achter,maar dat isgezien de
vrijwel even hoge produktie perm3 boomvolume tewijten aan de zwakkere groei.
Tot opheden dus geen opvallende verschillen tussenM.9-herkomsten indeze
proef.
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PROJECT:PFW 45.TEELTONDERZOEKGROOT FRUIT

GROEI, OPKWEEKENKLEURBEVORDERING
S.J. Wertheim

Opkweek jonge appelbomen
Op een praktijkperceel te Baarland werd in een drierijige beplanting,
geplantvoorjaar 1984op2,80+(2xl,37)xl,80m, een snoeiproef gelegd. Het
betrof de rassen Elstar enKarmijn de Sonnaville beide opM.9.Het eenjarige
plantmateriaal was goed geveerd. Erwerden vier 'kop'behandelingen vergeleken
elk onderverdeeld in2buigbehandelingen.Dekoptakwerd nahet planten niet
ingeknipt, licht getopt (10cmverwijderd), 'normaal'ingeknipt (inknippen tot
circa 40cmboven dehoogst bruikbare veer)en tenslottewerd dekop niet
gesnoeid maar wel omgebogen.Wat buigen betreftwerd het zijhout niet gebogen
of licht door hethorizontale vlak heen gebogen.Alleen bij debehandeling met
de omgebogen kopwerd het zijhout diep doorgebogenmet de twijgkoppen recht
naar beneden.Alleswerd uitgevoerd op 19april 1984.Op 24 september van dat
jaarwerden zonodig noghoger geplaatste scheuten gebogen.
In 1985droegen debomenvrucht (tabel 6 ) .Uit tabel 6blijkt dat de
kopbehandelingenweinig verschilden. Buigen leek licht nadelig ineen aantal
behandelingen. Dit effect bleek alleenbetrouwbaar als de resultaten wat
betreft produktie perboomvoor beide rassen samenwerdverwerkt.
Tabel 6. Resultaten snoei-enbuigproef bijappel.
Behandeling

Kg/boom

koptak

zijhout
gebogen

Elstar

Onbehandeld

+
+
+
++

5,3 a
4,4 a
5,0 a
4,8 a
4,4 a
4,6 a
5,7 a
4,3 a

Toppen
Insnoeien
Ombuigen

Karmijn

Getallen gevolgd door dezelfde letterverschillen niet betrouwbaar (P=0,05)

Behandeling koptak-jonge appelbomen
Bijhet rasGlosterwerden 3 'kop'behandelingen vergeleken opbomen geplant
inhetvoorjaar van 1983.Nahet eerste énhet tweede groeijaar werd de koptak
niet ingeknipt,of omgezet op een concurrent tijdens dewintersnoei.Bijde
derde behandeling werd dekoptwijg 'swintersweliswaar ongesnoeid gelaten,
maar inde zomer,op de langste dag,teruggesnoeid tot onder de laagst
uitgelopen zijknop (de 'juniknip'). Niet insnoeien leidt tot een rechtopgaande
harttak die later blijvend aanleiding kan geven tot 'kopgroei',dus
overheersing van deharttak. Daarom isomzetten eenveel uitgevoerde
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5,6 a
5,4 a
6,1a
4,9 a
5.8a
4.9a
4,9 a
5.4 a

handeling. Hierdoor wordt dekopgroeiwat getemperd door hetmakenvan een
bochtige harttak. De 'juniknip'wordt ook inde praktijk gebruikt omde
kopgroei teverzwakken. Indeproefwerd het zijhout uniform behandeld.
In 1984waren de produkties van de drie behandelingen vrijwel gelijk: 6,8,
6,3 en 6,5 kg. De gegevensvan 1985zijnvermeld in tabel 7.Uit de cijfers
van tabel 7blijkt dat niet inknippenvan dekoptak tot demeeste produktie
leidde, omdat aan deze tak flinkwat vruchten hingen. Omzetten,maar vooral in
juni terugknippen verminderde de produktie aan de koptak, zonder betrouwbaar
meer produktie aanhet gestel teveroorzaken. Het terughalenvan dekop inde
behandelingen 2en 3gafwel een zichtbare groeiversterking vanhet gestel.
Voor eenmaximale produktie is lang latenvan dekoptak dushetbeste.
(Immers, de produktie per boom over beide jaren gerekend wasvoor de drie
behandelingen 19,4, 18,7en 17,6.Dezeverschillen waren echter niet
betrouwbaar). Niet snoeien van dekop zal echter snoeiproblemenkunnen geven
inde toekomst,tenzij doorbijvoorbeeld een 'rozet'snoeidekopgroei blijvend
is tebeteugelen. Onder 'rozet'snoeiwordt verstaan hetwegnemenvan de
verlengenis van de koptak tot 1cmboven de overgang naarhet tweejarigehout.
Dit zal in dewinter van 1985/'86 geprobeerd worden.
Tabel 7.Resultaten snoeibehandeling Gloster in 1985.
Behandeling
koptak
(zie tekst)

Ongesnoeid
Omgezet
Juniknip

Bloem- Vruch- Kg/boom
tros- ten/
sen/ 100
kopgetoboom bloem- tak
stel
taal
trossen
97,3
90,3
78,7

69,3 a
75,9 a
76,0a

4,2 a
2,4 b
0,8 c

8,4a
10,0a
10,4 a

12,6a
12,4a
11,2a

Vruchtgewicht (g)
koptak

187a
191 a
215b

getostel
taal

189a
198a
200a

188a
194a
207a

Getallen gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet betrouwbaar (P=0,05)

Kleur Jonagold
Inde literatuur wordt vermeld dat inhullenvan vruchten in aluminiumfolie
tot enige tijdvoor de oogst de roodkleuring van appels kan verbeteren
(HortScience 11(2)1976:108-109). Ditwerd getoetst bij Jonagold. Op 8 juli
werden 40 appels inaluminiumfolie gewikkeld. Op 10,20en40dagen nahet
inhullen werden steeds 10vruchten weer uit dewikkels gehaald. Tien vruchten
bleven tot aan de pluk (15oktober)ingehuld en tien anderewerden niet van
eenwikkel voorzien. Op de plukdatum werd de kleur van de appels beoordeeld
volgens de schaal 1=groen, 2= licht geblost, 3=matig geblost,4 =goed
geblost en 5= zeermooi gekleurd. Onbehandelde vruchten kregen gemiddeld het
cijfer 2,2,de ingehulde vruchten 2,3 (10dagen), 3,0 (20dagen), 2,5 (40
dagen)en 1,0 (tot de pluk). Devruchten van de laatste behandeling waren
egaal geel. Het effect opde rode kleur was teverwaarlozen. Daar kwam nog bij
dat inhullen leidde totmeer vruchtverruwing, en tot bevuiling van de schil
door oorwormen,die inde zakjes veelvuldig voorkwamen. Inhullen zoals hier
uitgevoerd, biedt dus geen perspectief.
In twee rijenmet Jonagold 'Wilmuta'opM.27 inhet derde groeijaar werden
kort voor de oogst (16 oktober) 10bomen gemerkt met zeer fraai gekleurde
vruchten en 10bomenmet slecht gekleurde vruchten. Aan deze 20bomen werden
allerlei waarnemingen verricht (tabel 8 ) .Het blijkt uit tabel 8dat bomenmet
goed gekleurde vruchten eenwat dikkere stam bezitten zowel boven als onder de
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veredeling (wat duidt opwat meer groeikracht),meer bladoppervlakte per boom
en pervrucht,groter blad enwat (maar niet betrouwbaar)minder vruchten per
boom. Deze factoren leidden tot een duidelijk grotere bladvruchtverhouding.
Wat nietverschilde was de doorsnede van de entknobbels endeverhouding in
•dikteonderstam:ent.Kennelijk isvoor een goede ontwikkeling van de rode
kleur bij Jonagold flinkwat blad pervrucht nodig.
Tabel 8. Resultaten van groeimetingen bij Jonagold 'Wilmuta'vanbomenmet
goed en slecht gekleurde vruchten (zie tekst)
Goed gekleurd
Gem. kleurcijfer*
BIaderen/vrucht
Bladoppervlak/vrucht (cm2)
Vruchten/boom
BIaderen/boom
Gem. oppervlakte perblad (cm2)
Bladoppervlakte/boom (m2)
Stamomtrek (cm)5cmboven veredeling
Stamomtrek (cm)5cm onder veredeling

4,6
49,9
1253
23,9
1113,4
25,3
2,82
10,9
14,2

Slecht gekleurd

2,2

a
a
a
a
a
a
a
a

b
b
29,0 a
978,4 b
22,4 b
2,18 b
9,5 b
11,9 b
35,1

794

* 1= allevruchten groen tot 5= allevruchten fraai rood gekleurd.
Getallen in 1regel gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet
betrouwbaar (P=0,05)

PLANTSYSTEMENENB00MV0RMEN
P.S. Wagenmakers

Plantsystemenproefmet slanke en Noordhollandse spil
Inhetvoorjaar vanl978werd een proef geplant met Rode Boskoop op M.9,
waarin de slanke spil en deNoordhollandse spilmet elk een eigen boomvolume
worden vergeleken bij 5plantsystemen: de enkele rij tegenover bedden en
volveldssystemen. Inelk plantsysteemworden bovendien degevolgen van
wintersnoei onderzocht,vergeleken metwintersnoei plus aanvullende lichte
zomersnoei, uitgevoerd enkelewekenvoor de pluk. In tabel 9zijn de objecten
voor beide spiltypenvermeld involgorde van plantdichtheid.
De produktie was goed in 1985.Tot nu toe kon geenbetrouwbaar verschil
worden aangetoond tussen objecten met of zonder aanvullende zomersnoei.Wel
zijn de stammenvan debomen met zomersnoei na 8 jaar iets achtergebleven in
diktegroei.DeNoordhollandse spilbleef indit opzicht ook iets achter bijde
slanke spil. Na 7produktiejarenheeft de slanke spil gemiddeld 320ton per ha
opgebracht,deNoordhollandse 312.Ditverschil was statistisch niet
betrouwbaar. Ditbetekent dat de Noordhollandse spilmet gemiddeld een 2keer
zoklein boomvolume en 500bomen extra gelijkwaardig isaan de slanke spil qua
produktieniveau.Wanneer bij devolveldsobjecten dwarspaden als noodzakelijk
onderdeel vanhet systeemworden beschouwd,waren deze inproduktie per ha
gelijkwaardig aande enkele rij.De nauwe drierijbracht bij de slanke spil
betrouwbaar meer op dan de enkele rij,maar bij de Noordhollandse spilniet.
Enkele rij envolveldsobjecten produceerden naar verhouding meer dande
overige systemen (afb. 1).De invloed van het plantsysteem was echter
ondergeschikt aan dievan de plantdichtheid. Gemiddeld werd inde totale
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periodemet 1000bomen perha 40 ton per hameer geproduceerd (Tabel9 ) .
Het vruchtgewicht was,gecorrigeerd voor het aantal vruchten,hoger bij de
gezomersnoeide objecten,evenals bij de Noordhollandse spil invergelijking
met de slanke spil. Snoei zou overeenkomstig deze resultaten een positief
verband op devruchtmaat hebben.
Tabel 9. Produktie perha in 1985en totale produktie (1979 tot enmet 1985),
gemiddeld over winter- enwinter- +zomersnoei.
Plantsysteem

Plantafstand (m

)

Slanke spil
Enkele rij
3,00x1,25
Drierijwijd
3,00+(2x0,75)x2 25
Zesrij
3,00+(5xl,17)x2 25
Volvelds
2,25x1,25
Drierij nauw
2,75+(2x0,89)xl 75
Noordhollandse spil
Drierij wijd
3,00+(2x0,75)x2 25
Enkele rij
2,50x1,25
Drierij nauw
2,75+(2x0,89)xl 75
Zesrij
2,75+(5xl,20)xl 75
Volvelds
1,75x1,25

Bomen/ha

Ton/ha
1985

2667
2959
3012
3203
3788

68,8
62,5
59,4
69,4
81,8

b
a
a
b
b

306
297
309
334
352

ab
ab
abc
bc
c

2959
3196
3788
3921
4109

58,1
69,9
63,2
61,0
69,3

a
b
b
a
b

279
320
305
318
338

a
ab
ab
ab
bc

Ton/ha
1979-1985

Getallen ineenkolom gevolgd door dezelfde letterverschillen niet
betrouwbaar (P=0,05)
ton/ha
«00-

sl.spil

350-

30 0 -

250
3.5
bomtn/ha »1000

Afb. 1. Produktie per ha (1979 t o t en met 1985) a l s functie van
p l a n t d i c h t h e i d . o = slanke s p i l ; o = Noordhollandse s p i l .
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Internationaleplantsystemenproef
Inhet kadervan dewerkgroep 'Dichte beplantingen'van het Internationaal
Tuinbouwkundig Genootschap (ISHS)werd voorjaar 1981 een plantsystemenproef
met Golden Delicious enGloster geplant.De objecten zijn enkelerij,
dubbelrij, drierij envolvelds bij 3dichtheden. Deze zijnvermeld in tabel
10. Devolveldsobjecten staan opM.27,de overige opM.9. Deboomvorm iseen
slanke spil inde objecten 1,2,4 en 6, een Noordhollandse spil inobject 3,
en een 'ministruik' inobject 5.
Tabel 10.Objectenvan de internationale plantsystemenproef met Golden
Delicious enGloster.
Plantsysteem

1. Enkele rij
2. Dubbelrij
3. Drierij
4p. Volvelds
4q. Volvelds
5. Enkele rij

Gloster

Golden Delicious
plantafstand

bomen/
ha

plantafstand

bomen/
ha

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

2667
2675
3571
8889
8889
3565

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

2051
2061
2752
5714
5714
3565

Devolveldsobjecten droegen in 1985 slecht:gemiddeld 3kg perboom bij
Golden Delicious en 5kg perboombij Gloster. Deministruik bleef circa 30ton
per ha in totaal achter bij de slanke spil (bijdezelfde dichtheid). Evenals
invoorgaande jaren leverde dedubbelrij of drierij nietmeer opdan de enkele
rij. De dubbelrijwas gelijkwaardig aan (Golden)ofbleef achterbij (Gloster)
de enkele rij.De drierijbracht voor beide rassenminder opdan de enkele rij
(Tabel11).
Tabel 11.Produktie perboom (1985), totale produktie 1982-1985perha en
gewichtspercentage groter dan 70mm (1985).
Kg/boom 1985

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ton/ha 1982- 1985

Maat:>

Golden
Delicious

Gloster

Golden
Delicious

Gloster

Gloster
Golden
Delicious

17,8
17,8
8,8
4,0
2,6
12,2

28,2
24,8
18,2
5,6
5,3
24,3

156b
138b
132b
119a
94a
127b

141b
139b
145b
142a
115a
165b

59
58
72
24
41
59

Getallen ineenzelfde kolom gevolgd door dezelfde letterverschillen niet
betrouwbaar (P=0,05)
De kleur opGloster was inde drierijwat minder dan inde enkele rij,in
de dubbelrij daarentegen ietsbeter. Devruchten van devolveldsobjecten waren
het best gekleurd. In alle objecten was dekleur echter goed tot zeer goed.De
vruchten van devolveldsobjecten bleven wat kleiner dan dievan de overige
objecten. Dit kan zowel een onderstam- als een dichtheidseffect zijn.
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70mm 1985

90
94
97
92
92
92

Deverruwing opGoldenwas in 1985veel ernstiger danvoorheen. Slechts de
helft van devruchten kwam inaanmerking voor klasse I (glad tot licht
verruwd). Ditwas deels eennasleepvan de strengewinter. Devruchtenwaren,
evenals bijGloster,aanzienlijk kleiner indevolveldsobjecten. Verschillen
tussen de overige objectenwaren een gevolgvanhet aantal vruchten per boom.

Pereplantsystemen
Voorjaar 1981 iseen proefmet de rassen Conference enDoyenné du Comice op
Kwee C aangeplant. Beproefdworden enkele rij,drierijig envijfrijig bed bij
3 dichtheden (tabel 12).De proef ligt tevens inOosthuizen. In 1985 zijn alle
objecten met CCCbehandeld;de objectenmet dehoogste dichtheid hebben deze
behandeling vanaf 1983gehad, diemet 2667bomen perhavanaf 1984.
Tabel 12.Produktie in ton perha,gemiddeld over 3plantsystemen.
Bomen/ha

1985
Wilhelminadorp

Conference
2000
21,7a
2667
29.2b
4000
27,0b
Doyenné du Comice
2000
22,3a
2667
24,3b
4000
22,8b

1982-1985
Oosthuizen

Wilhelminadorp

Oosthuizen

35 1 a
43 3 b
46 7 b

64 2 a
74 5 a
86 6 b

62 9 a
71 7 a
78 9 b

8 6 a
9 0 b
10 9 b

46 8 a
50 0 a
74 5 b

22 6 a
29 5 a
38 5 b

Getallen ineenzelfde kolom gevolgd door dezelfde letterverschillen niet
betrouwbaar (P=0,05)
Gedurende het seizoenwerd duidelijk datmet name Conference geleden had
van devorst. InWilhelminadorp hadden debedden bovendien een slechtere
bladstand dandeenkele rij. Er bleek echter geenverband met deproduktie.
Inhetvijfde produktiejaar nam de produktie nietmeer rechtlijnig toemet
de dichtheid, zoals dat in 1984nogwel het geval was.Bijeen dichtheid van
4000bomen perhawas de produktie niet betrouwbaar hoger danbij 2667 bomen
per ha.Tot nu toewas het plantsysteem niet van invloed. De produktie vanaf
1982nam lechtlijnig toemet de plantdichtheid. Met 1000bomen perha bedroeg
demeeropbrengst van beide rassen 10ton perha.Hetvruchtgewicht nam afmet
de dichtheid, enwel sterkerbijDoyenné dan bij Conference (afb.2 ) .Ook hier
was het plantsysteem nietvan invloed.
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vruchtgewicht (g) 1984/85
300

Doyenné duComice

200

o - 1985 Wilhelminadorp
• . 1984 „
u .
x - 1985 Oosthuizen

100

^V

2000

3000

4000

bomen/ha

Afb. 2.Gemiddeld vruchtgewicht (1984/'85)als functievan plantdichtheid.

Appelplantsystemen:rangschikking en boomhoogte
In deze proefworden opeen aantal plaatsen (Wilhelminadorp,Werkhoven en
Aarslev (Denemarken))de factoren plantdichtheid, rangschikking en boomhoogte
onderzocht. Het proefras isElstar, een goedkleurend ras,en inDenemarken
tevens Ingrid-Marie. Beide staan opM.9,met Golden Delicious alsbestuiver.
Bij 3plantdichtheden tussen 2000en 4000bomen per hawordt de invloed
nagegaan van deverhouding rijafstand: boomafstand inde rij,en de
boomhoogte. De proef is inhetvoorjaar van 1983geplant.
De lichtverdeling indeboomgaard kan bij dichter planten een beperkende
factorvoor produktie envruchtkwaliteit worden.Vierkantsverbanden zouden
theoretisch beter voldoen dan rechthoeksverbanden. Ook deboomhoogte nadert
bij hogere dichtheden een kritiekewaarde.Daarom zijn al deze factoren in1
proef vertegenwoordigd.
Devorstschade heeft de produktie inAarslev enWerkhoven negatief
beïnvloed. InNumansdorp isde proefhierdoor geheel verloren gegaan. Inde
overige plaatsen hebben debomen zich echter uiterlijk geheel hersteld.
Evenalsvorig jaarwas nog geen sprakevan invloed vanboomhoogte opde
produktie. De rangschikking had echter alwel effect:in 1985produceerden de
objecten met vierkantsverband betrouwbaar 2ton perhameer. Tabel 13geeft de
totale produktie voor Elstar per proefplaats over de eerste 2jaar.
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Tabel 13.Produktie in tonperha (1984-1985) (Elstar).
Bomen /ha

RangRangWilhelWilheischikking
minadorp

Werkhoven

Aarslev

Gemiddeld

2000

32,9
33,2
2 9 ,1

14,4
17,8
14,4

31,3
38,0
31,8

27,9 a
30,5 a
26, 1 a

2667

44,0
37,2
45,3

18,2
21,7
17,7

47,4
37,3
46,5

38,4 b
33,3 b
38,7 b

4000

55,1
53,6
4 7 ,1

31,9
29,3
27,1

61,0
55,4
57,9

50,8 c
48,0 c
44,8 c

Getallen gevolgd door dezelfde letter verschillen statistisch niet betrouwbaar
(P=0,05)

PFW46.REGULATIE VANVRUCHTZETTING, -GROEI,-VAL ENVEGETATIEVE GROEI
S.J. Wertheim

Groeiremming peer
Ineen proef op achtjarige bomen van Conference opKwee Awerd een proef
genomen met enkele remstoffen. Deverschillende behandelingen zijnvermeld in
tabel 14. Behandeling 2 ishet standaardadvies. Inbehandeling 3 is dezelfde
hoeveelheid chloormequat als inbehandeling 2meer verspreid gegeven. In
behandelingen 4 en8wordt chloormequat gevolgd door Alar of PP333 en in
behandelingen 5tot enmet 7zijn enkele behandelingen met PP333 opgenomen.
Hierbij iser opgelet de 'gevoelige'periode zoveelmogelijk tevermijden,
omdat PP333 dankan dunnen.Daarom begint debehandeling met deze remstof op
zijnvroegst 2weken navolle bloei.Dit heeft alsbezwaar dat dan de groei
goed op gang isenniet meer zogoed kanworden afgeremd.
Tabel 14.Behandelingen groeiremmingsproefbij Conference in 1985 (+=wel;
- =niet spuiten).
Behandeling

Datumvan toepassing
20/5* 3/6

1.Onbehandeld
2. Cycocel Extra 0,40%
3.Cycocel Extra 0,20%
4. Cycocel Extra 0,40%/Alar-64 0,H
5. PP333 0,05%
6. PP333 0,05%
7. PP333 0,05%
8.Cycocel Extra 0,40%/PP333 0,05%

+**

+
+**
+

+**

17/6

1/7

+
+***
+
+

+****

15/7

+
+ÄÄÄ

+
+
+
+ ÄÄÄÄ

29/7

+
+

-

* Einde bloei;**Cycocel;*** Alar-64;****PP333.
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In tabel 15zijndevoornaamste resultaten samengevat. De remstoffen hadden
geen invloed opdevruchtdracht noch op devruchtgrootte.Wel was er duidelijk
groeiremming.Alle remstofbehandelingen remden de groeiviavermindering van
het aantal langloten envreemd genoeg nietvia verkorting van de scheutlengte.
De late PP333-behandelingen (6en 7)kwamen te laatvoor een goede remming.
Alle overige remstofbehandelingenhadden eenvergelijkbaar resultaat,al
lijken behandelingen 4 en8hetmeest geremd. PP333heeft géén toelating.
De proefwordt in 1986opnaëffecten beoordeeld.
Tabel 15.Resultaten groeiremmingsproef bij Conference.
Behandeling

Vruchten/
boom

1.Onbehandeld
2. 2xCycocel 0,40%
3.4xCycocel 0,20%
4. als 2+
2xAlar 0,10%
5. 3xPP333 0,05%
6. 3xPP333 0,05%
7. 3xPP333 0,05%
8. als 2+
2xPP333 0,05%

Kg/ Gem. Maat- Scheu- Groei/ Gem.
boom vr.- cijfer ten/
boom
scheut
100
gew. **
boom
(m)
lengte
bloem(g)
(cm)
trossen
*

245,9 46,3 a 31,6 131 a 407 a 102,6a 45,2 a 44a
202,7 41,8 a 26,8 127a 398a 38,7 c 16,1 c 42a
230,3 47,2 a 29,1 126a 391 a 42,8 a 18,2c 43 a
229,1 46,8 a 27,8 123a 385 a 38,6 c 15,0c 39a
257,1 46,3 a 30,6 123a 375 a 53,0c 20,6 c 38a
259,6 49,8 a 31,3 126a 395 a 73,4 b 28,7b 39a
232,8 48,6 a 29,5 128a 404 a 84,5b 34,2b 41 a
251,5 46,2 a 30,9 128a 388a 36,2 c 14,7c 40a

* Correctie voor verschillen inaantal vruchten/boom (r=-0,71).
** Somvan gewichtspercentages <45,45-55, 55-65, 65-75, >75mmx 1,3, 5,7
respectievelijk 9.
Getallen gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet betrouwbaar (P=0,05)
In een tweede proef opDoyenné duComice opKwee Awerd de remstof PP333
gedurende enkele jarenvergeleken met chloormequat (zie Jaarverslag 1984,blz.
36-37). De behandeling zijnweergegeven in tabel 16,waarin de groeigegevens
van 1984en 1985 zijnweergegeven.
Tabel 16.Resultaten groeiremmingsproef Doyenné du Comice in 1984en 1985.
Behandeling

Bladoppervlakte cm2

Groei/boom
(m)

(1984)lang- 1984
kort- lot
lot

1985

Scheuten/
boom
1984

1985

Gem.
scheutlengte
(cm)
1984 1985

1.Onbehandeld
19,2a 20,3a 32,4a 66,4a 65,8a 100,9a 50a 65a
2. Cycocel 0,40% 1982-5* 19,0a 21,6a 7,4c 23,5c 34,4a 66,4ab 22c 35c
3. PP333 0,20% 1982**
13,1b 17,0b 53,8b 63,4a 165,8b 97,0a 34b 64a
4. PP333 0,20% 1982-3** ll,3bc 14,4c 39,0a 50,2ab 136,7b 91,8a 32b 55b
5. PP333 0,20% 1982-4** 10,6c 14,4c 27,8a 37,7bc 152,5b 63,7ab 19c 58ab
6. PP333 0,20% 1982-5** ***
***
***
18,2c ***
51.7b *** 34c
*
1en 3navolle bloei.
** 3en 6weken navollebloei.
***Gelijk geacht aanbehandeling 5.
Getallen gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet betrouwbaar (P=0,05)
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Uit tabel 16blijkt dat chloormequat debladgrootte (in 1984)niet
verkleinde,maar PP333wel.Dat iseen nadeel voor PP333.Opvallend daarbij is
dat in 1984het blad nog kleiner wasvan bomen die twee jaar tevorenmet PP333
waren bespoten.Wordt doorgegaan danwordt het blad nogkleiner. De
groeiremmingvan chloormequat was in 1984én 1985erg goed. PP333 remde in
1984welwat betreft scheutlengte,maar nietwat betreft aantal scheuten. Door
de behandeling invoorgaande jarenwas er sprake van een groeiexplosie,vooral
na behandeling in 1982.'Deze extra groei kon slechts gedeeltelijk worden
opgevangen door het doorgaanmet behandelen in 1983en 1984.In 1985was een
dergelijk effect nietmeetbaar.Uit de cijfers van behandeling 1en 3blijkt
dat 3 jaar nahet ophoudenmet PP333-behandeling deboomwat betreft groei
weer 'normaal' is geworden.Verder blijkt uit de cijfers van de behandelingen
3 tot enmet 6dathoemeer jaren PP333werd gebruikt,hoe sterker de remming
werd. Debomen die 3of4 jaarmet PP333werden bespoten, zien erdan ook
armetierig uit.
Tabel 17geeft de resultaten van deproduktie voor 1985.De zetting werd
niet door debehandelingen beïnvloed,maar door bloeiverschillen, opgeroepen
door de behandelingen invoorgaande jaren,was erwel verschil in produktie
aanvruchten per boom. Over de gehele proefperiode droegen debomen niet
betrouwbaar verschillend. Daarbijmoetwel bedachtworden datde langdurigmet
remstof behandelde bomen kleiner zijn geworden dan de onbehandelde bomen.Dit
kan de in tabel 17getoonde verschillen enigszins verklaren.
Tabel 17.Resultaten groeiremmingsproefDoyenné du Comice 1985.
Behandeling

Vruchten/
boom

1.Onbehandeld
2. Cycocel 0.40% 1982-5
3.PP333 0,20% 1982
4. PP333 0,20% 1982-3
5. PP333 0,20% 1982-4
6. PP333 0,20% 1982-5

Kg/boom

100
1985
bloemtrossen

Gem.
Maat- %kg
vrucht- cijfer >75mm
1982- gew.
**
1985
(g)*

58,3 15,1a 12,5 54,3a 216a
70,2 12,6a 14,2 51,3a 202ab
81,4 14,3a 16,3 50,5a 207ab
72,7 15,0a 13,6 48,7a 204ab
91,8 14,8a 15,9 47,5a 183b
78,4 12,4a 13,5 43,2a I78b

463a
446ab
442ab
429ab
410b
399b

57,7a
52,0ab
49,2ab
44,4ab
34,6b
30,1b

* Gecorrigeerd voorverschillen invruchten/boom (r= -0,53).
** Somvan gewichtspercentages van 7maatsorteringen x 1,2,3,4, 5, 6,
respectievelijk 7.
Getallen gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet betrouwbaar (P=0,05)
Chloormequat had geen nadelige invloed opvruchtgrootte,PP333wel.De
vruchtgrootte was pasweer enigszins normaal wanneer het 2jaar of langer
geleden was datmet PP333was gespoten!Er bleek eenbetrouwbaar negatief
verband tussenhet vruchtgewicht (G)ofhetmaatcijfer (M)enhet aantal jaren
(A)datmet PP333was gespoten,namelijk G =-10.94A+ 220,43 respectievelijk
M =-14.96A+457,34.
Gezien de resultatenvan deze proef isduidelijk dat chloormequat voor
Doyenné duComiceveel betervoldoet danPP333.
Gezien de resultatenvan deze proef isduidelijk dat chloormequat voor
Doyenné du Comice veel betervoldoet danPP333.
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Groeiremming appel
Op zesjarige bomenvan Elstar opM.9werd PP333vergeleken met Alar-64.
Alar-64 (0,20%)werd toegepast bijeinde bloei ennog tweemaal daarna (2en4
weken later). PP333werd zo toegepast dat de 'gevoelige'periode rond de bloei
werd vermeden. Dit omdat PP333 dunning enverruwing kan oproepen. Per
bespuiting werd 125mg per 1 (dpm)actieve stof gebruikt.
Alar remde de groeiniet duidelijk. PP333 remde ookniet zoduidelijk,
alleen waswel duidelijk dat de remmingwat sterker werd naarmate meer keren
was gespoten (tabel18).
Tabel 18.Resultaten groeiremmingsproef bij Elstar in 1985.
Behandeling

Datum
13/29/ 12/27/ 10/24/7/ (m)
5 5 6 6 7 7 8

1.Onbeh.
2. PP333
3.PP333
4. PP333
5.Alar-64

+
-

- - +
+
+ + + -

+
+
+
-

+ +
+
+
+
+
- 38,1a

Groei/ Scheu- Seh.- VruchGem.
boom
ten/
leng- ten/
vr.boom
te
100
gew.
(cm) bloem(g)
trossen* **
51,4a 126,1a
39,0a 119,1a
41,9a 113,8a
43,5a
120,9a
110,1a 35ab

41a
169,lab 144a
32b
170,8ab 140a
37ab 143,6a
139a
36ab 143,3a
139a
183,4b
144a

* Gecorrigeerd voor verschillen inbloeirijkdom (r= -0,68).
** Idemvoor vruchten per boom (r= -0,62).
Getallen gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet betrouwbaar (P=0,05)
Tabel 18laat zien dat de zetting door Alar enigszins positiefmaar door
late PP333-behandelingenwat nadelig werd beïnvloed, alwaren de verschillen
met onbehandeld niet betrouwbaar. Devruchtgrootte werd niet beïnvloed. In
1986 zal nagegaanwordenhoe de nawerking van de remstoffen isgeweest.

Chemische dunning appel
Op zevenjarige bomenvanElstar werd een dunningsproef gelegd met de
middelen Amid-thin (al ofnietmet eenuitvloeier),Melorad (eenmengsel van
NAAinenNAA en carbaryl.Tevenswerd nagegaan ofhet anti-verruwingsmiddel
BerelexA4/A7 dunnende werking bezit.Enige combinaties van genoemde middelen
werden ook beproefd.
De zettingwasmatig, zodat eigenlijk weinig dunning noodzakelijkwas.
Misschien was dematige zetting de reden dat géénvan de gebruikte middelen
dunning veroorzaakten. Evenmin beïnvloedden de dunmiddelen devruchtschil;ook
Berelex A4/A7 gaf géén gladdere appels.

Tegengaanvruchtschilverruwing bij appel
Bijhet rasKarmijn de Sonnaville werd een proef uitgevoerd waarin enkele
anti-verruwingsmiddelenwerden vergeleken. Het standaardmiddel Berelex A4/A7
(0,10%)werd 4keer gespotenvanaf einde bloei omde 10dagen.De beide
componenten GA4 enGA7werden beide apart opdezelfde tijdstippen verspoten in
een concentratie van 10mg per 1.Een nieuw gibberelline,GA1-13-acetaat,werd
ook in 10mg per 1op dezelfde momentengebruikt.
Tabel 19wijst uit dat demiddelen devruchtdracht noch de -grootte
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beïnvloedden.Welwas er een licht positief effect opdevruchtschil,maar
alleen het effect van GA4verschilde betrouwbaar van onbehandeld.
Hetverschil tussen BerelxA4/A7 enGA4 laat zien dat het beter zouzijn,
wanneer dehuidige verhouding van GA4 enGA7 in BerelexA4/A7 (50:50)zoveel
mogelijk naar dekantvan GA4 zouverschuiven. Wat bloemknopvorming betreft
was indit geval 1985een gunstig jaar.Het aantal bloemknoppen in 1986was
hoog. GA4 enGA7 leken licht nadelig,maar uitgedrukt inpercentage van 1985
leek dit alleen nog enigszins voor GA7 op te gaan.Deverschillen waren echter
niet betrouwbaar.
Tabel 19.Resultatenvruchtverruwingsbestrijding bij Karmijn in 1985.
Behandeling
zie tekst

1.Onbehandeld
2. Berelex A4/A7
3. GAl-13-acetaat
4. GA4
5.GA7

Vruchten/100
bloemtrossen*

Kg/

41,0a
40,5a
43,4a
45,0a
40,9a

17,7
18,2
17,2
19,3
17,2

boom

Gem.
vruchtgew.
(g)**

Verruwingscijfer***

158a
164a
157a
166a
162a

569a
520ab
54lab
501b
523ab

% klasse
I****

Bloemtrossen/
boom 1986

(%)*****
62,6a
76,3ab
69,9ab
81,2b
75,lab

442(157a)
434051a)
419070a)
362045a)
338032a)

*
**
***

Gecorrigeerd voor verschillen inbloemtrossen/boom (r
-0,36).
Idemvoor vruchten/boom (r= -0,49).
Somvan degewichtspercentages licht,matig,ernstig enzeer ernstig
verruwd x3, 5, 7respectievelijk 9.
**** Licht +matig verruwde vruchten.
***** Als %van het aantal in 1985.
Getallen gevolgd door dezelfde letterverschillen niet betrouwbaar (P=0,05)

Kruisingen
Appel
Bij appel werdenweer kruisingen uitgevoerd omna te gaan of bepaalde
rassen inverband met kruisbestuiving wel ofniet combineerbaar zijn inde
boomgaard. De 11kruisingen zijnvermeld in tabel 20.Naast enkele 'gaten'in
de bestuivingsdriehoek van de rassenlijst was de aandacht dit jaar vooral
gericht opVista Bella alsbestuiver. Tabel 20 laat zien dathet stuifmeel van
dit ras goede vrucht-en zaadzetting veroorzaakte bijvijf andere rassen. Van
de overige kruisingen bleek alleen stuifmeel van Summerred bij Jonagold tot
een slecht resultaat te leiden. In 1978was dit ook zo,vandaar dat Summerred
niet als goede bestuiver voor Jonagold moet worden beschouwd.
De jaarlijkse kruisingen worden verricht inhet kadervan een
internationale werkgroep.Het inmiddels grote aantal gegevens isopgenomen in
een computerbestand.
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Tabel 20.Resultaten kruisingen bij appel.Vrije bestuiving tussenhaakjes.
Moederras

Cox's O.P.
Discovery
Discovery
Discovery
Discovery
Elstar
Gloster
Golden Delicious
Jonagold
Karmijn
Karmijn

xBestuiverras

x Vista Bella
x Elstar
x Golden Delicious
x Summerred
xVista Bella
x Vista Bella
x Vista Bella
x Discovery
x Summerred
x Sweet Caroline
x Vista Bella

Vruchten/100
bloemen

Goede zaden/
vrucht

69 (17)
36 (4)
36 (4)
47 (4)
31 (4)
38 (4)
79 (29)
25 (11)
3 (40)
55 (12)
60 (12)

5,2 (4,5)
6,6 (3,5)
7,3 (3,5)
7,0 (3,5)
6,3 (3,5)
5,4 (4,3)
3,5 (2,2)
3,6 (3,9)
1,7 (2,7)
2,5 (2,8)
3,0 (2,8)

Zoete kers
In 1985werden bij zoetekers kruisingen uitgevoerd, omdat het
rassensortiment met enkele nieuwe rassen isuitgebreid. Van deze rassen iswat
betreft bestuivingswaarde slechtsweinig bekend (zie Jaarverslag 1984:blz.
39-40). Dekruisingen werden uitgevoerd dcor deheer A. Scholtens opde
proeftuin teGeldermalsen. De resultaten zijn samengevat in tabel 21.Uit
tabel 21blijkt dat Castor en Schneiders Späte Knorpelkirsche en in iets
mindere mate Annabella zeifonverdraagzaam zijn (geen of zeerweinig zetting na
zelfbestuiving). De overige cijfers laten zien dat Annabellastuifmeel een zeer
slechte zettingveroorzaakte bij Pollux en Schneiders Späte Knorpelkirsche.
Omdat ook de zetting vanAnnabella met stuifmeel van Schneiders niet al te
hoog was,lijkt dit een ongewenste combinatie om teplanten. Bijde overige
onderzochte combinatieswaren er geenmoeilijkheden, alwaren er tamelijk
grote verschillen inpercentage vruchtzetting.
Tabel 21.Resultaten kruisingen bij zoete kers inpercentage gezette bloemen
op 28 juni 1985.
Moederras

Bestuiverras
Anna- Castor Corum
bella

Annabella
Castor
Pollux
Sehn. Sp.Kn.*

40
2
56
12

* Schneiders SpäteKnorpelkirsche.
- =kruising niet uitgevoerd.
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Early Merton Pollux Sehn. Venus
Rivers Premier
Sp.Kn.*

12
21

14
60

30
14

36

26
30

PROJECT PFW 52:BIJZONDERE FRUITGEWASSEN
S.J. Wertheim enJ. Dijkstra

Hazelaar (Corylus sp)
Dehazelaars van de proef die inhetvoorjaar van 1981werd geplant droegen
in 1985weer vrucht.Denotenwerden op 10en 22 oktober geraapt,waarbij
onderscheid werd gemaakt tussen noten diemet en zonder huls afvielen en
tussenvolle en lozenoten.Voer gemakkelijke oogst isval zonder huls
wenselijk enhet percentage loze noten dient voor deverwerker laag tezijn.
In tabel 22 zijn devoornaamste uitkomsten van de proefvermeld. Voor de
produktie perha isgerekendmet 1111 struiken perha (4,5x2,0m ) .Voor een
rendabele teelt iswaarschijnlijk meer dan 2,5 ton perha nodig. Hieraan
voldeden in 1985 slechts 3rassen,waarvan alleen bij Gunslebert vrijwel alle
noten zonder huls afvielen.Tabel 22 laat ook zien dat ervroege en late
rassen zijn en één rasmet veel loze noten (Ségorbe).
In de lateherfst werdenvan elk ras 100noten enkernen gewogen (tabel
22). Deze gegevens geven enig inzicht indevrucht- enkerngrootte.
Tot opheden komt indéze proef Gunslebert het beste naarvoren (6,76 ton
per havan 1983tot enmet 1985). Het isdus een rasmet hoge produktie enmet
andere positieve eigenschappen.
Tabel 22.Resultatenvergelijking hazelaarrassen in 1985.
Ras

Cosford
Gunslebert
Impératrice Eugénie
Longued 'Espagne
Louis Berger
Merveille de Bollwiller
Northhamptonshire
Ségorbe

Kg/
struik

Ton/
ha

1,53 ab
1,69
2,68 a
2,97
1,82 ab
2,02
2,69 a
2,99
0,98 b
1,09
1,29 ab
1,43
1,69 ab
1,88
0,88b
0,98

Gewichtspercentage

63
34
95
91
31
61
98
93

Gewicht (g)

eerloze
ste
noten
oogst

zon- 100
der
noten
huls

1,9
7,5
6,9
5,6
9,3
5,5
4,5
22,5

295
350
240
340
345
435
180
320

86
92
37
8
76
47
21
85

100
kernen

175
180
140
180
195
200
90
140

Getallen gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet betrouwbaar (P=0,05)
Ook dehazelaars inde proef geplant inhetvoorjaar van 1982droegen in
1985vrucht. Deze proef omvat 17rassen diehelaas niet allevergelijkbaar
zijnwat betreft uitgangsmateriaal. Indit eerste produktiejaar vielen in
gunstige zinop,het Amerikaanse ras Butlermet 3,13 kg per struik enhet
Deense rasLang Tidlig Zeilermet 1,74 kg. Bij de gekozen plantafstand van
4,50x2,75m ofwel 807 struiken per ha, zou genoemde produktie neerkomen op 2,5
ton perhavoor Butler en 1,4tonvoor Lang Tidlig Zeiler. Beide rassen vielen
ook op door goedvallen uit dehuls (94 respectievelijk 97%),door een goed
gewicht per 100noten (410respectievelijk 350g)enper 100kernen (200
respectievelijk 160g ) .Welwas het percentage loze notenvrijhoog (11,4
respectievelijk 16,8%). Debovengenoemde produkties per struik zijn evenwel
zonder loze noten.Ook inde overige 15rassenwaren nogwel enkele
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interessante rassen aanwezig.
Helaaswas inde oudste proefvan 1981wel het Franse hoofdras Fertile de
Coutard voorzien,maar toen de struiken in 1983vrucht gingen dragen bleek het
een ander ras te zijn.Toen isFertile de Coutard alsnog inFrankrijk gekocht
en inde proefvan 1982geplant,maar later (voorjaar 1984). Wekunnen dit
belangrijke rasdusniet goed vergelijken met de andere rassen.Overigens is
het een teken aandewand datwij regelmatig merken dat denaamsaanduiding van
hazelaarrassen niet jusit is.Het isverheugend dat de NAKBvoor ons land nu
bezig isgoed uitgangsmateriaal op tebouwen.
Vlier (Sambucus nigra)
Devlierstruiken, geplant voorjaar 1981 en sindsdien opgekweekt als kroon
op 1stam, droegen in 1985weer vrucht.De produktie was lager dan in 1984
(Tabel 23).De produktie gemiddeld over de jaren 1983tot enmet 1985was
echter goed tenoemen, zeker gelet ophet feit dat het struiken inhet derde
tot enmet het vijfde groeijaar betrof. Uit de cijfersvan tabel 23blijkt dat
Alles^e het produktiefste raswas.Haschberg enKors^rwaren ook
produktief evenals debeide Deense nummers.De overige 3rassen bleken minder
produktief.Wel dient hierbij opgemerkt teworden dat de4 rassen die in tabel
23met een ster gemerkt zijnmet zwaarder plantmateriaal begonnen. Dit kande
produktie bevoordeeld hebben.
Tabel 23.Resultaten vergelijking vlierrassen in 1985.

Ras

Kg/

Ton/ha **

Gewi cht/tros
(g)****

struik
1985

Alles«Se*
Donau
Hamburg*
Haschberg*
Kors^r*
Sambu

16,2

20,0

2,6
7,8

3,2
9,6

13,1
13,7

743

11,7
12,8

16,1
16,9
10,9
14,5
15,8

15-65

8,8

1983'85*** totaal

23
4
6
18
17
9
16
13

102
60
67
96
149
67
124
125

% steel
gewicht

bessen

95
55
59
84
137
60
115
116

6,6
14,8
11,8
11,9

8,1
11,7

7,9
7,1

%pluk

5/
9

16/
9

11

17
75
0
0
17
88
29
58

66
25
69
73
74

18
0
31
27
9
0
2
3

11

69
39

*

Zwaarder plantmateriaal bij begin proef invergelijking met overige
rassen.
** 1235 struiken perha (4,5x1,8m ) .
*** Gemiddeld van 3jaar.
**** Van 30trossen perras.
In 1985werd op 12september ookhet tros- enbesgewicht bepaald. De tros
werd zo afgeknipt dat slechts eenklein stukjevan dehoofdsteel werd
meegewogen. Uit deze gegevens werd het percentage steelgewicht berekend (tabel
23).
Kors^r bleek de grootste trossen tebezitten,gevolgd door de Deense
nummers. Het 'percentage steel'bleek laag bijAlles^e,Kors^r enbij
beide rassen onder nummer.
De pluk werd op 3 tijdstippen uitgevoerd: 5en 16september en op7
oktober. Duidelijk isdat Sambu,Donau en 15-65vroege rassen zijn,ende
overige middentijdse totlate.
De gegevensvan 1985 samenmet dievan beide voorgaande jaren geven een
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goed beeld van de technische mogelijkheden van de teeltvanvlierbessen (zie
Jaarverslag 1984:blz. 42-43). Het onderzoek naar de teelt van vlierbessen
wordt hiermee afgesloten.

Walnoot (Juglans regia)
De proefmet 12rassen die inhetvoorjaar van 1981werd geplant gaf in
1985de eerste produktie.Het beste kwam Broadview naarvorenmet gemiddeld
van 3bomen: 146,7noten ofwel 1,97 kg per boom. Buccaneer (36,0noten en
0,44 kg)enNr. 120 (33,3noten en0,67 kg per boom)waren tweede en derde in
produktiviteit. Deoverige rassenwarenminder en enkele droegen inhet geheel
geen of slechts enkele noten (Corne,Franquette, Solèze, Parisienne en
Esterhazy II).Broadviewbevestigt dus zijn reputatie eenvroeg dragend ras te
zijn.Ditwerd ookweer bevestigd uit de 3bomen die inhetvoorjaar van 1974
bijhet hoofdgebouw waren geplant. Deze droegen in 1985gemiddeld 7,2 kg per
boom, tegen 5,4 kgvoor Buccaneer en 3,7 kgvoor Nr. 286.Dit dusondanks het
ongunstige weer van 1985.
Broadview enBuccaneer zijn dus aanbevelenswaardige rassen.Welke rassen
daar nog bij komenmoet afgewacht werden.

Abrikoos (Prunus armeniaca)
Ineenvergelijking van 18rassen die indevoorjaren van 1982en 1983werd
geplant droeg in 1985alleenhet rasTros Oranje vrucht.Gemiddeld van 3bomen
werd 1,58kg geplukt.

Mispel (Mespilus germanica)
Demispel die de NAKBuitgeeft (selectie Westerveld)droeg in1985het
meeste enwel 5,5 kg per boom (gemiddeld van 3bomen). Het vruchtgewicht
bedroeg 31 gen de smaak is goed tenoemen. De Bredase Reuzenmispel gaf4,1 kg
(28g per vrucht), Royal 3,6 kg (35g per vrucht), Macrocarpa 2,6 kg (35gper
vrucht). Het rasNottinghamwas in 1985niet ergvruchtbaar: 2,2 kg (24g)en
Sultan al helemaal nietmet slechts 0,3 kg. Deze cijfersmoetenmet de nodige
reservebekekenworden gezien deverschillen in plantmateriaal bij aanvang van
de proef (voorjaar 1982).
Van enkele rassenwaren zowel bomen opKwee Cals opmeidoornveredeld. Het
ras Sultan echter bleek opmeidoornniet verenigbaar. BijRoyalbleefhet
vruchtgewicht opmeidoorn achter bij dat op Kwee C (26 tegen 35 g ) . Ook
Macrocarpa gedroeg zich opmeidoorn anders dan opKwee C (minder en kleinere
vruchten). Helaas kan bij de andere rassen geenvergelijking tussen de
onderstammen gemaakt werden omdat ze slechts op !vanbeidevoorkwamen. Kwee C
lijkt vooralsnog een beteremispelonderstam danmeidoorn.

Kwee (Cydonia oblonga)
Dekweepeercollectie werd door devorst van januari-februari 1985
beschadigd. Enkele rassen,met nog jonge bomen, stierven geheel af (Assenitza,
Hemus,Mollesca en Triumph). Andere rassen toondenmeer ofminder insterven
van twijgen enbruineverkleuringen inbast enhout.Opvallend was dat 1ras
(Lescovacs)vrijwel geen schade liet zien.Dit rasmoet duswel goed
winterhard zijn.Wanneer deverkleuring van debast van de stam als kenmerk
van vorstgevoeligheid wordt genomen,dan kreeg Lescovacs het cijfer 1,5. Dit

45

is een gemiddelde van 2waarnemingen (op 25 februari en op 20 augustus),
waarbij 1betekent geenverkleuring en 6geheel zwart.Het rasLudovic scoorde
het hoogstemet 5,5. Ookveelverkleuring toonden Vranja (4,8), Beretzki
(4,8), Rea'sMammoth (4,5), Bourgeault (4,0), Portugal (4,0), Serbian (4,0),
Champion (3,8), Skams (3,5)enAgvambari (3,5). Nog enkele rassen zaten tussen
deze enLescovacs in.
Het isdanooknietverwonderlijk dat Lescovacshetmeest produceerde:37
vruchten of 7,4kg perboom. Vreemd iswel dat deLudovic met 43vruchten
(4,1)maar weinig achterbleef. Kennelijk betekent verkleuring van de stamniet
dat deboom nietkan dragen.Ook Vranja opKwee A 19,7peren (4,8kg)enop
Kwee C 10,3peren (2,5kg)enRea'sMammoth 14,6vruchten (4,8kg)droegennog
redelijk ondanks deverkleuringen. De andere rassenwarenminder.De
vergelijkbaarheid van deproef isechter slecht geworden. Overwogenwordt met
de beste rassen eenkleine nieuwe proef op te zetten.

Perzik (Prunus persica)
De proefmet 10rassenvan perzik ofnectarine die inhetvoorjaarvan 1982
werd ingeplant, leverde in 1984enige,maar in 1985géénvruchten,mogelijk
als gevolg van de slechteweersomstandigheden indat jaar.Gemiddeld van 2
bomen gaf Vaes Oogst in 1984 10,5,Peregrine 7,5 enRuby Gold ook 7,5 vruchten
per boom. De andere rassenwarenminder of droegen nog inhet geheel niet.

Japanse peer (Pyrus pyrifolia)
Inhetvoorjaar van 1985werden 7rassenvan de Japanse peer geplant om te
zien of deze inonsklimaat kunnenvoldoen. Omdat deze rassennietmet kwee
verenigbaar zijn,zijn zeopKwee Cmet tussenstamBeurréHardy geënt.

Kiwi of Chinesekruisbes (Actinidia chinensis)
De strengewintervorst veroorzaakte veel schade bij dekiwiplanten. De
stammen bevrorenvlakboven de sneeuwgrens waardoor vooral een aantal jonge
planten verloren ging. Bij dikke stammen bleef veelal een deelvan debast
intact,waardoor de struiken inleven bleven. Als de struiken helemaal
afgevroren waren,kwamen ermeestal wel enkele grondscheuten terug.
De produktie van de onderste struiken lag ten gevolgevan devorstschade op
een laag niveau (1-1,5kg per struik).

Siberische kruisbes (Actinidia arguta)
Dit gewas doorstond dewinter zonder schade.Nu de snoei isaangepast,
bleek debeurtjarigheid grotendeels opgeheven. De (enkele)oude struiken
produceerden 5kg per struik,devruchtenvan goedekwaliteitwogen circa
10g. De 4 jaar oude struiken op perceel 22 gaven een eerste,zijhet kleine
produktie.

Rozebottel (Rosa spp.)
De proefmet rozesoortenvoor bottelproduktie geplantvoorjaar 1982werd
beëindigd. De selecties van Rosa oxydonwaren opnieuw het produktiefst (tabel
24). Selectie nr. 7gaf gemiddeld dehoogste produktie met de grootste
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bottels. Bij eenplantafstandvan4x2m iseen produktievan 5à6 tonperha
mogelijk. Door nauwer planten kan de produktie zeker nog opgevoerd worden.
Tabel 24.Resultaten rassenvergelijking rozebottels 1983-1985 (plantafstand
4,3x2 m ) .
Produktie kg/struik
1983

Rosablanda II
Rosa oxydon V
Rosa oxydon VII
Rosavillosa 'Duplex'
Rosavillosa 'Pomifera'
Rosavillosa 'Carpathia'
Rosamajalis

1,6
1,2
1,6
0,1
0,8
0,2
0,6

1984

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

1985

3,2
3,1
4,7
0,4
2,1
1,0
1,1

Gem.
Oogstvruchtdatum
gewicht
1983/
(g) 1983/ 1985
1985
2,6
2,8
3,1
4,1
4,3
3,5
1,5

11/9
11/9
12/9
15/9
17/9
20/9
26/9

N.B.: Correctie Jaarverslag 1984:kg/struik in 1984 iskg/struik 1983+1984.

PROJECT 54:TEELTONDERZOEK INDE VRUCHTBOOMKWEKERIJ
S.J. Wertheim

Opschonen
In eenvruchtboomkwekerij werd nagegaanwat de invloed isvan opschonen verwijderen van zijscheuten - tot40 cmboven de grond, opde groei van
oculaties van Jonagold opM.9,geoculeerd inaugustus 1984.Laag zijhout heeft
weinig waarde omdat devruchten daaraan te dicht bij de grond hangen.Opschonen indekwekerij wordt echter weinig gedaan ondermeer omdat de
boomkweker vreest dat daardocr devereiste boomdiameter (10mm op 10cmboven
deveredeling)nietwordt gehaald. Het gevolg isdat fruittelers het lage
zijhout zelfwegsnoeien,wat risico's van vruchtboomkanker-infecties
meebrengt.
In een proefwerden 4 opschoontijdstippen onderzocht (tabel 25).Op deze
data was de gemiddelde lengtevan deweg tenemen scheuten:enkele cm, circa
10cm, circa 20cm, of aanhet einde vanhet groeiseizoen 25cm. Op iedere
datum werden 3methodenvergeleken: alleswegnemen tot40cm,alléén de
okselscheuten uitbrekenmaar het blad laten staan,of omgekeerd het blad
wegnemen maar deokselscheutjes aanhouden.
Geenvan de 12behandelingen benadeelde deboomdiameter of deboomlengte.
Tabel 25geeft alleen debehandelingen waarbij alleswerd weggenomen. Het
lijkt erop dat vroeg opschonen tot 40cm een lichte toename vanhet aantal
scheuten boven 40cm tot gevolg had,maar datwas niet betrouwbaar het geval.
Voor de gemiddelde scheutlengte gold ietsdergelijks.
Uit tabel 25blijkt dat inde opgeschoonde zone toch nog enkele scheuten
ontstonden. Eenmalig verwijderen iskennelijk niet geheel afdoende. De neiging
tot scheutvorming werd nog ietsvergroot,wanneer het blad onderaan de
oculaties gehandhaafd werd.
Gezien de resultatenvan deze proef lijkt eenmalig opschonen inde tweede
helft van juni een aanbevelenswaardige teelthandeling.
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Tabel 25.Resultaten opschonen tot 40cm indekwekerij bij Jonagold op M.9.
Opschonen

+
+
+
+

Daturn

Vere-Boom- Boom- Zijscheuten/boom (gem. lengte cm)
de- dia- lenglingsmeter te
<40
41-60
61-100
>100
hoog- (mm) (cm)
te
*
**
cmvanaf de grond
(cm)

xxxx 20,2
19/6 20,0
24/6 20,2
8/7 19,3
24/10 19/6

13,2a 155
13,5a 158
13,3a 158
13,8a 155
13,7a 153

Totaal

3,0(25) 4,8a(23a) 5,2a(27a) 0,0(-) 13,0
0,7(21) 5,2a(34a) 6,8a(23a) 0,1(8) 12,8
0,7(38) 5,4a(31a) 5,7a(28a) 0,0(-) 11,8
0,3(36) 5,2a(31a) 5,9a(29a) 0,0(-) 11,4
0,0(-) 5,6a(25a) 5,9a(28a) 0,2(22) 10,7

* 10cmboven deveredeling.
**Vanaf de grond.
Getallen gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet betrouwbaar (P=0,05)

Vertakking enwater geven
In een proef opeenvruchtboomkwekerij werd het effect vanwater geven opde
groeivan oculaties van Gloster enCox's Orange Pippin,beide op M.9,
nagegaan. Tevenswerden devertakkingsmiddelen M&B 25,105en Promalin
vergeleken én een combinatievan beide.Water gevenwerd ookmet deze
vertakkingsbehandelingen gecombineerd. Water gevenwas echterweinig nodig in
1985gezien devele regenval.Alleen inde periode 30mei - 7juniwerd enig
water gegeven. Geenwonder datwater toedienen geen invloed opde groei had.
M&B 25,105had weinig effect,terwijl Promalinmeer zijscheutvorming tot
gevolg had. Interessant was dat de combinatie van beide middelen totmeer
zijhout leidde danna gebruikvan beide middelen afzonderlijk. Dit dient nader
onderzocht teworden.

Schuurbewaringmet eenvochtaantrekkend middel
Opgerooide bomenwordenwel in de schuur bewaard,wanneer de grond niet
geschikt isom tebeplanten. Risico daarvan isdat dewortels verdrogen. In
een proefwerd nagegaan ofmet eenvochtaantrekkende gel uitdrogenvan de
wortels kanwordenvoorkomen.
Op 3 januariwerden eenjarige oculaties van Alkmene opM.9vanuit de
kuilhoek inde schuur gebracht.Van dehelft van debcmenwerd het
wcrtelstelsel gedompeld ineen 1%oplossing vanHarpak Aqua Coating inwater.
Direct nahet dompelen of opverschillende tijdstippen daarna (tabel 26)
werden steeds 10behandelde én onbehandelde bomen indeboomgaard uitgeplant.
Dewortels van onbehandelde bomen zagen er opde beide laatste tijdstippen dor
uit. Dit ondanks het feit dat allebomen onder een zeilwerdenbewaard. Bij
behandelde bomen zagen dewortels er frisuit.
Groeimetingen wezen uit dat behandelde boir.enwat minder groeiden (tabel
26), maar deverschillen waren niet betrouwbaar. Gemiddeld over alle
onbehandelde objectenwerd 2,38 m schot per boom gemeten, tegen 1,97 m bij de
behandelde;eenwel betrouwbaar verschil. Ditzelfde goldvoor het aantal
scheuten per boom: 10,4tegen 9,1. Erwas geen betrouwbaar verschil in
gemiddelde scheutlengte over allebehandelingen heen.Harpak Aqua Coating
benadeelde dushet uitlopenvan knoppen. De bewaarduur had nietveel invloed.
Over beide plus enminHarpak-objecten bestonden namelijk geen betrouwbare
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verschillen tussen de tijdstippen van planten.
Tabel 26.Resultaten schuurbewaringsproef met Alkmene opM.9met of zonder
vochtaantrekkende gel op dewortels.
Behandeling Schot/boom (m)

Bewaarduur

2 ,42
1 98
2 22
1 85
2 54
2 48
1 94
1 69
2 24
! 84

0
0
28
28
35
35
56
56
64
64

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Aantal scheuten/ Gem. scheutboom
lengte (cm)
10,6 a

23
21
21
20
24
23
21
21
19
21

9,1 a
10,4 a
9,2 a
10,6 a
10,8 a
9,0 a
7,6 a
11,3 a
9,0 a

ab
abc
abc
bc
a
ab
abc
abc
c
abc

Getallen gevolgd dcor dezelfde letter(s)verschillen niet betrouwbaar (P=0,05)

Inkuilenmet eenvochtaantrekkend middel
Met hetzelfde middel Harpak Aqua Coating (1%oplossing)werdenwortels van
bomen vanAlkmene opM.9 behandeld voor het opkuilen (24december 1984)en/of
voor het uitplanten indeboomgaard (3januari 1985). Groeimetingen eind 1985
wezen uit dat debehandelingen geen effect sorteerden (tabel27).
Tabel 27.Resultaten opkuilproef met Alkmene opM.9 mtt of zonder
vochtaantrekkende gel opdewortels.
Behandeling voor
inkuilen

1.
2.
3.
4.

+
+

Schot/
boom (m)

Aantal
Gem. scheutscheuten/boom lengte (cm)

uitplanten
+
+

3,2a
3,1a
2,9 a
3,2 a

13,1a
13,5a
12,6a
12,4a

24a
22a
22a
25a

Getallen gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet betrouwbaar (P=0,05)

Ontbladeren
Vroeg rooien indeboomkwekerij maakt het nodig bladmet dehand te
verwijderen (stropen). Ook het fungicide koperoxychloride dat tegen
vruchtboomkanker wordt gebruikt,werkt bevorderend opde bladval,zijhet niet
erg goed (zie Jaarverslag 1984,blz. 48).In 1984werd succes geboekt met het
middel MC op basis vankoperchelaat. Omdat koper een ongewenst element isin
hetmilieuwerd in 1985naar alternatieven gezocht enwel indevorm van
calciumchelaat eneenherbicide (codeF ) .
Op Cox's Orange Pippin enJonagold werden dezemiddelen op 16oktober
gespoten op eenjarige oculaties. Op 5en 7november werden denog aanwezige
bladeren geteld (tabel28).
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Tabel 28.Resultaten ontbladeringsproef bij appel inde kwekerij.
Behandeling (16/10)

1.Onbehandeld
2. 1%MC
3. 2%MC
4. 1%calciumchelaat
5. 2% calciumchelaat
6. 0,5%middel F
7. 1,0%middel F

Aantal bladeren/boom
C o x ' . 3 Orange
P i p p Ln ( 5 / 1 1 )

Jonagold (7/11)

18
3
2
5
3
1
2

38,9
7,8
6,4
13,9
13,1
5,8
6,6

8
0
1
5
3
8
4

a
c
c
b
c
c
c

Getallen gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet betrouwbaar(P=0,05)
Uit tabel 28blijkt dat allemiddelen hebben gewerkt, zowel bij de
makkelijk te ontbladeren Cox's Orange Pippin alsbij Jonagold, een rasmet een
late bladval.Hetmiddel MCvoldeed goed, evenals in 1984,en 1%was gelijk
aan 2%.Calciumchelaatwerkte ook,maar vooral bij Jonagold,minder danMC.
Hetmiddel Fwas weliswaar gelijk inbladval alsMC,maar bleek te agressief.
De scheuttoppen verkleurden inwendig bruin enbij Jonagold stierven de bomen
in de loopvan dewinter zelfs af,zodat dit herbicide niet bruikbaar is.Alle
bomen zijn uitgeplant indepraktijk om ingedrag teworden gevolgd. Met beide
chelaten wordt het onderzoek voortgezet.

Afrijping
De schade die devorst indewinter 1984/1985 invele kwekerijen heeft
aangericht, leidde tot devraag ofde bomen via groeiregulatoren niet beter
kunnenworden afgehard. Bekend isdat goede afharding bij appel tot stand komt
door afnemende daglengte envooral door een afwisseling van zonnige dagenmet
koude nachten indeherfst.Het ismogelijk dat deze omstandigheden inde
plant een toename vanhet hormoon abscissinezuur (ABA)tot gevolg hebben. Deze
remstof kan een rol spelen inde afhardingsprocessen. Daaromwerd geprobeerd
door toediening van ABAbijhet gevoelige rasElstar eenbetere afharding op
tewekken. Debehandelingenwerden deels zogekozen dat een langzame opbouw
van dehoeveelheid AEA inde plant werd nagebootst gerekend vanaf de langste
dag. Ook enkele bespuitingen later inhet seizoenmet hcgere doseringen werden
uitgeprobeerd. Debehandelingen (tabel 29)werden uitgevoerd op oculaties van
Elstar opM.9,gemaakt inaugustus 1984.Vanaf 12juliwerden regelmatig de
boomlengtes gemeten.AEAhad geen enkele invloed op de lengtegroei of ophet
tijdstipvan afsluitenvan de groei (tabel 29).Van alle behandelingen werd op
20december een ent gesnedenvan de topvan debomen. Deze entenwerden
onderworpen aan 3 'koudebehandelingen';normale bewaring ineenkoelcel (+
5 C ) ,geleidelijke afkoeling via achtereenvolgens steeds 1week 0C,
-5°C, 10°Cen -20°Cen directe afkoeling na 3weken +5°C tot-20°C.
Bij de beoordeling van het ent in februari 1986bleken de entenvan beide
laatste behandelingen geheel zwart bevroren. De enten uit denormale koeling
zullen inmaart 1986 opM.9worden geënt omna te gaan ofABA nog naëffecten
heeft. Gezien de resultatenvan de proef lijkt ABA niet geëigend omde groei
eerder af te doen sluiten ofafharding te bewerken. Het kan zijn dat het
uitblijven van degroeiremming is tewijten aan afbraak van het toegediende
ABA.Wel zijn uitvoorzorg alle bespuitingen 'savonds uitgevoerd, omdat
afbraak vanABA onder invloed van licht werd geducht.Het isookmogelijk dat
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de concentraties ten enemale onvoldoende warenvoor dit sterk groeiende, laat
afsluitende ras.
Tabel 29.Resultaten ABA-bespuitingen op oculaties van Elstar opM.9.
Behandeling

Concentratie ABA (mg/l)opdatum
30/6 15/7 30/7 15/8 30/8 15/9 30/9 15/1030/10 To-

1

0

2
3
4
5
6

I
0
0
0
0

1
0
0
0
0

1
0
0
0
0

1
0
0
0
0

1
5
10
0
0

5
0
0
0
0

5
10
0
0
25

7
8
9
10

1
0
0
0
0

2
0
0
0
0

2
5
0
0
0

5
0
0
0
0

5
10
15
0
0

5
0
0
0
0

10
15
0
0
50

11

Boomlengte (cm)
vanaf de
taal grond

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131a

5
0
0
0
0

10
10
15
25
0

25
25
25
25
25

135a
134a
134a
134a
134a

10
0
0
0
0

10
20
35
50
0

50
50
50
50
50

134a
133a
134a
133a
135a

Getallen gevolgd door dezelfde letterverschillen niet betrouwbaar (P=0,05)

SECTIE GEBRUIKSWAARDE0NDERZ0EKGROOT FRUIT

PROJECT PFW 69 (RIVR0 12):HETGEBRUIKSWAARDEONDERZOEK BIJ PITVRUCHTEN
P.D. Goddrie

Appel
Inhetvoorjaar van 1985werden 10nieuwe rassen inde eerste toetsing
opgenomen,waarmee het aantal in toetsing zijnde appelrassen in 1985 135
bedroeg.
In januari en februariwerdenmet vruchten uit het proefjaar 19844
smaaktoetsenuitgevoerd met in totaal 20appelrassen. Debeoordelingen werden
gedaan door een smaakpanel,bestaande uitmedewerkers van het proefstation, in
zogenaamde 'blinde'toetsen,waarbij geschilde vruchtenwerden aangeboden en
geen informatie over de te toetsen rassenwerd vermeld.
Het smaakpanel gaf goede smaakcijfers aan de rassen Karmijn de Sonnaville,
Jonagold, IVT 71017-2 (Melrose xElstar)en IVT 74,114-17 (Septer x Cox's
Orange Pippin). Een redelijk goedewaardering kreeg het rasArlet, terwijl
zeermatige smaakcijfers werden toegekend aan onder andere Ozark Gold,
Hatsuaki,Goldjon,Gloster,Macfree en Jonafree (beide schurftresistent)en
enkele IVT-selecties.
Inhetvoorjaar van 1984werd Red Elstar,een kleurmutant van Elstar, in
het gebruikswaardeonderzoek opgenomen. In 1985konden de eerste
vruchtbeoordelingen worden uitgevoerd. Gegevens over dematevan geblostheid
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en over het optredenvan chimaeren zijn inde tabellen 30en 31vermeld.
Tabel 30.Demate van geblostheid van Red Elstar en standaard Elstar in 1985.
Ras/boom

Percentage vruchtenmet:
0-25%blos

Red Elstar
boom1
boom 2
boom 3
boom4
boom 5
boom 6
boom 7
boom 8
Gemidde ld

0
6,3
14,3
16,7

0
15,8

8,3
42,1
17,7

Standaard Elstar
boom 1
5,9
boom 2
25,0
Gemiddeld
13,8

26-50%blos

51-75% blos

76-1

38,9
25,0
45,7
33,3
0
26,3
0
31,6
30,5

22,2
37,5
25,7
38,9
25,0
26,3
41,7
26,3
29,3

38,9
31,3
14,3
11,1
75,0
31,6
50,0
22,6

64,7
41,7
55,2

23,5
25,0
24,1

5,9
8,3
6,9

0

Tabel 31.Hetvoorkomen van chimaeren bij Red Elstar en standaard Elstar in
1985.
Ras/boom

Percentage vruchten
0 strepen

1streep

Red Elstar
boom1
boom 2
boom 3
boom 4
boom 5
boom 6
boom 7
boom 8
Gemiddeld

67
75
66
67
63
58
75
100
74

28
19
29
28
25
32
25
0
21

0
6
6
0
13
0
0
4

6
0
0
6
0
0
0
0
1

Standaard Elstar
boom1
boom 2
Gemiddeld

100
100
100

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2 strepen

11

Uit tabel 30blijkt dat er aanzienlijke verschillen indemate van
geblostheid van devruchten van afzonderlijke bomenvoorkomen. Hoewel sprake
isvan slechts een gering aantal proefbomen kan zelfs na 1waarnemingsjaar al
gezegd worden dat sommige bomen aanzienlijk minder geblostevruchten hebben
dan andere.Uit tabel 31blijkt dat ookmet betrekking tot de streperigheid er
sprake isvanverschillen tussen de individuele proefbomen. Erwas slechts1
boom zonder chimaeren,dezelfde boom dievoor wat betreftmatevan geblostheid
alshet slechtst naarvorenkwam. Hier iskennelijk sprake van een gewone
Elstar ofvan een alvolledig naar gewone Elstar teruggemuteerde boom.
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3 strepen

Geconcludeerd magworden datvoortgaande selectie dringend nodig isom tot
eenElstartype tekomen datvoldoet aan de eisenvanmeer blos zonder
noemenswaardige gestreeptheid.
Voor deEngelse rassen Fiesta en Jupiter bestaat soms enige belangstelling
bij de fruittelers.VanFiesta,geplant inhet voorjaar van 1984,zijn nog
slechts weinig resultaten temelden. De produktiviteit isgoed, de vruchten
zijn aantrekkelijk om te zien en de smaak lijkt redelijk goed. Jupiter staat
sinds 1982 inhet onderzoek. Opvallend zijnbij dit rasdenogal sterke mate
van optreden van sectoriale chimaeren en tevens hetvoorkomen van vlezige
stelen tot klumpke-stelen bijvrijwel allevruchten. Jupiter iseen triploid,
sterkgroeiend rasmetweinig opvallende vruchten die doen denken aanWinston.
De eetkwaliteit is aanvaardbaar.
Ookvoor Katjabestaat enige belangstelling. Devruchtenvan dit ras zijn
inhet algemeen aantrekkelijk helderrood geblost.Al enkele jaren isbij de in
1980geplante bomen inhet rassenonderzoek sprakevan een aantal bomen waarvan
devruchten ingrootte achterblijven enniet zelden asymetrisch zijn gevormd.
Hoewel niet duidelijk konwordenvastgesteld dat hier sprake isvan
kleinvruchtigheidsvirus wijzen de symptomen toch sterk indie richting.
Evenals invoorgaande jarenwerd New Jonagold (herkomst Japan)ook in 1985
weer ophet optreden van sectoriale chimaeren beoordeeld. Het aantal vruchten
met 2 ofmeerminder gekleurde sectoren pervrucht wasmet 31,5%aanzienlijk
lager dan inhetvoorgaande proefjaar toen dat percentage 51,1 bedroeg. Bij
vergelijkbare standaard Jonagold werden geenvruchtenmet ongekleurde banen
gevonden.
Inhetverslagjaar werden inmaart veelwaarnemingen uitgevoerd over de
weefselverkleuring die door de strengewintervorst wasveroorzaakt. Tevens
werd bij debloei gelet op debloemkleur, eventueel opbollende bast en opde
bladstand. Inaugustuswerden bijde inmaart beoordeelde bomen nogmaals
waarnemingen aanhetweefsel inde stamverricht.
Uit dewaarnemingen kwam naar voren dat demate vanverkleuring van het
weefsel onder debast inde stam (oostzijde) in augustus gemiddeld over 142
appelrassen als aanzienlijk minder ernstig werd beoordeeld dan inmaart.
Slechts bij enkele rassen nam dematevan bruinverkleuring toe.Eenmatige tot
slechte bladstand inmei resulteerde niet in alle gevallen inbomenmet
ernstige schadesymptomen later inhet seizoen. Ook rassenmet een goede
bladstand inmeivertoonden later inhet seizoen soms ernstige
vorstschadesymptomen. De opvallendste kenmerken van devorstschade waren
afstervende boomdelen en invele gevallen loodglansachtige verschijnselen.
Opvallend gevoelig bleken Drakenstein, Julyred, Kent, Sweet Sixteen,Vista
Bella, IVT 72003-116 (idared xElstar)en IVT 76100-28 (Summerred x
Discovery). Bijenkele rassen, zoals Vista Bella,en Julyred,viel het opdat
het vooral debomenmet (genezen)vruchtboomkankerplekken waren die het meest
van devorst te lijdenhadden gehad.
Aanhet eind van 1985werden een aantal sinds 1971en 1972inde collectie
voorkomende appelrassen gerooid, zoals Elstar,Jonagold,Gloster en Summerred.
Aan die inde praktijk volop geplante rassenwerden nog slechts waarnemingen
omtrent bloei enproduktiviteit verricht. Ondanks de gevorderde leeftijd was
de jaarlijkse scheutproduktie vanElstar nog altijd zeer sterk. Bij deze
niet-virusvrijeElstar opniet-virusvrije M.9was nimmer sprakevan
beurtjaareffecten.
Bij Jonagold enGloster lag de produktiviteit tot nu toe jaarlijks op een
hoog niveau. BijJonagold was duidelijk te zien dathier sprake wasvan een
ras waarin nog geen (vruchtkleur)selectiehad plaats gevonden.Het percentage
weinig of zelfs geheel niet gekleurde vruchtenwas meestal vrijhoog. Bij
Gloster verdween ook op latere leeftijd het euvel van de beschimmelde
klokhuizen niet. Summerred eiste gedurende de gehele proefperiode extra
aandacht voor debestrijding van vruchtboomkanker.
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Destijds werdenviaeenNederlandse boomkweker 6Chinese appelrassen
verkregen;zewerden inhetvoorjaar van 1981 geplant.Nadat al eerder 3
rassenwerden gerooid,werden eind 1985de overige 3uithet onderzoek
verwijderd. Samenvattend kanvan deze rassenworden gezegd datvooral de
eetkwaliteit nietvoldeed aande thans gestelde eisten;5van de 6waren zeer
zoet enhadden een anijsachtig aroma. Bijvrijwel alle rassen liet het
uiterlijk zeer tewensen over;bijna steedswas sprakevan een sterkemate van
verruwing, soms overgaand inkleine scheurtjes. Bij 2van de 6rassen werden
steeds hoge percentages beschimmelde klokhuizen gevonden;daarnaast kwamen
kurkstip englazigheid nogalvoor.
De resultaten diemet sommige rassen inde eerste toetsingwerden verkregen
enhet feit dat over sommige rassenmeer ofminder juiste geruchten worden
verspreid zijn aanleiding tothet plannen van eenvolgende proefmet nieuwe
appelrassen inde regionale fruitteeltproeftuinen. Debedoeling isdeze inde
zomer van 1986definitief op tegaankweken.
Aanhet eind vanhet proefjaar werden in totaal 45 appelrassen uit de
eerste toetsing verwijderd vanwege diverseminder gunstige eigenschappen.

Peer
Inhetvoorjaar van 1985werden 3nieuwe rassen inde rassencollectie
opgenomen,waarmee het aantal inbeproeving zijnde pererassen in 198552
bedroeg.
Het onderzoek naar deuitstaltijd van Condomet vruchtenvanhet proefjaar
1984werd in 1985afgesloten. Zowel in januari als inmaartwerd een deel van
de op4 tijdstippen gepluktevruchten van Condo en Conference beoordeeld op
uitstaltijd. Opbeide momentenwerd weer gevonden dat deuitstaltijd van Condo
kort is.Eenweek tot 10dagen nahet uit dekoeling komenwaren grote
aantallenvruchten volledig versleten. Demate van aflevingwas inhet
algemeen groter naarmate later was geplukt.Vanwege deze eigenschap lijkt er
voor Condovoorlopig geen plaatsmin het sortiment weggelegd.
InWilhelminadorp werden bij 58pererassen waarnemingen naar bruinverkleuringvan hetweefsel tengevolge vanwintervorst uitgevoerd. Evenals bij de
appelrassen namdematevanverkleuring inhet stamweefsel gemiddeld over de
beoordeelde rassen af tussenmaart en augustus.Ook bij de perenwaren er
slechts enkele rassenwaarbij deverkleuring bijhet tweedebeoordelingsmoment
was toegenomen. Inhet algemeenwas debruinverkleuring sterker danbijde
appelrassen;daarentegenwerden geenafstervende boomdelen of loodglansachtige
symptomen waargenomen.
Inhetvoorjaar werden de tot nu toeverkregen resultatenmet ongeveer 23
nieuwe pereselecties vanhet IVT, in 1981 op zeer kleine schaal geplant in
Oosthuizen,Geldermalsen enWilhelminadorp, samengevat.Daaruitbleek dat een
aantal van de selecties opviel door een aanhoudende goede produktiviteit,of
eenvoldoende langebewaarbaarheid of eenbevredigende eetkwaliteit. Er werden
10selecties uitgekozenvoor een landelijke proef in4proeftuinen.
Sinds 1981 ishet Franse pererasDelfrap inde eerste toetsing opgenomen.
Hetwas tot nu toenietmogelijk vruchtenvan dit ras te oogsten,omdat veel
vruchten reeds injuni scheurenvertoonden waarna (waardoor?)spreeuwen binnen
enkele dagen denog jongevruchtjes volledig opvraten.
Aanhet eindvan 1985werden 5rassen gerooid vanwege diverse minder
gunstige eigenschappen.

Landelijke rassenproeven
In 1985stonden inde regionale fruitteeltproeftuinen 2 landelijke
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rassenproeven. Inhetvoorjaar van 1982werd een proefmet 14nieuwe
appelrassen geplant, inhetvoorjaar van 1983een proefmet 9nieuwe
pererassen.
In tabel 32 zijnvan de appelproef de tot nu toeverkregen cumulatieve
kg-opbrengsten ende plukdatavan 1985,gemiddeld voer 6proeftuinen vermeld.
Uit die tabel blijkt dat na 3produktiejaren dekg-opbrengst vanmet name de
zomer- enherfstrassen achterblijft bij dievan de andere rassen.
Tabel 32.Enkele gegevens uit de landelijke rassenproef 1982;gegevens zijn
gemiddelden van 6proeftuinen.

Ras

Opbrengst inkg/boom
1983t/m 1985

Plukdatum in
1985

Julyred
Vista Bella
Jerseymac
Merton Knave
Paulared
James Grieve mutant II
Scarlet Benoni
James Grieve
Benoni
Suntan
Kent
Greensleeves
Jester
Katja
Elan
Golden Delicious Smoothee
Cox's Orange Pippin
Golden Delicious

17,7
19,1
19,5
10,5
10,8
14,8
16,3
18,9
16,3
20,4
23,0
29,1
28,4
19,3
20,4
22,5
16,5
25,7

19augustus
10augustus
19augustus
1september
29 augustus
7 september
30 augustus
5 september
30 augustus
5 oktober
14oktober
27 september
7 oktober
6 september
3 oktober
19oktober
25 september
19oktober

Tengevolge van de strenge wintervorst in 1984/1985werd denog jonge
pererassenproef invrijwel alle tuinen zodanig beschadigd dat deze moest
worden afgeschreven. Slechts inde proeftuin teGeldermalsen konden nog enkele
min ofmeer betrouwbare waarnemingen wordenverricht.
Naar aanleiding van denog geringe resultaten uit die proef envan eerder
teWilhelminadorp verkregen informatie kan over de getoetste rassenhet
volgende worden gezegd:
Général Leclerc iseen ras dat inons land nimmer die (veelbelovende)
resultaten heeft gegevenwaarvanmet name inFrankrijk sprakewas;wellicht
spelenklimatologische omstandigheden hierin een rol.Vanwege de frequente
envoortdurende nabloei ishet een gevaalrijk ras inverbandmet het
optredenvanbacterievuur.
Bij Condo isdewel erg korte uitstaltijd eenbelemmering omdit goed te
bewaren ras een plaats inhet sortiment toe tekennen.
- Eldorado wordt geacht resistent tegenbacterievuur te zijn;desondanks werd
teWilhelminadorp ooit aantasting door bacterievuur geconstateerd. In
sommige jarenworden devruchten die toch al geenbijzondere eetkwaliteit
bezittenvrij slecht eetrijp.
- Vruchten vanPrésident Héron zijn fraai okergeel gebronsd;de produktie van
dit ras isgoed,maar inniet zonrijke jarenkunnenmet moeitevruchten met
een aanvaardbare eetkwaliteit worden verkregen.
Highland bleekvrij lagekg-opbrengsten en een nogal sterke groei tegeven.
Inhet algemeen isde eetkwaliteit van dit ras zeermatig.
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Onward iskort bewaarbaar, niet erg aantrekkelijk om te zien enheeft een
wat zure smaak.Opvallend ishethoge percentage kleine niet uitgegroeide
vruchten, die integenstelling tot de normale vruchten albij de pluk
volledig eetrijp zijn.
Gertrude is redelijk lang bewaarbaar enheeft een acceptabele smaak. Over
de produktiviteit zijn slechtsminimale gegevens bekend.
IVTP408 iseen sterk opDoyenné duComice gelijkende peermet een goede
eetkwaliteit; tengevolge vanbeurtjaareffectenvalt de produktiviteit
tegen;nabloei komt bij dit rasveelvuldig voor.
IVT 68011-1 iserg produktief, zeker opwat latere leeftijd. De vruchten
hebben eennogal sterkemuskussmaak dieniet bij ieder geliefd is.
Indewintervan 1984/1985werden 10IVT-selecties definitief uitgekozen
voor eenvolgende landelijke rassenproef inde regionale fruitteeltproeftuinen. Tengevolge van schade doorwintervorst aanhetvoor de opkweek vande
bomen gebruikte vermeerderingsmateriaal moest inaugustus 1985de proef inde
boomkwekerij opnieuwworden aangevangen.

PROJECT PFW 70 (RIVRO 12):HETGEBRUIKSWAARDEONDERZOEKBIJ STEENVRUCHTEN
P.D. Goddrie

Pruim
In 1985waren 28rassen in toetsing.Aan die rassenwerden zeer weinig
waarnemingen uitgevoerd.
Het Engelse rasMertonGem,geplant inhetvoorjaar van 1980,vertoont al
enkele jaren een zeer slechte bladstand met dode bladranden en sterk vergeelde
bladschijven. Aanvankelijk werd verondersteld dat de toepassing van simazinde
oorzaak was.Gebleken isechter dat de gebreksziektenachtige verschijnselen
een raskenmerk zijn;elders zijn dezelfde symptomenwaargenomen. Bij dit ras
is jaarlijks ook sprake van eenhoog percentage gescheurde vruchten.
Het Zweedse ras PR 11099 (Giant xYakima), geplant inhetvoorjaar van
1980, produceert de laatste 2jaren formidabele kg-opbrengsten. De erg grote
eironde vruchten zijn roodblauwmet duidelijke lenticellen. De eetkwaliteit
van dehardschillige vruchten isniet bijzonder. In 1985waren allebomen in
meer ofminderemate door loodglans aangetast.
Aan het eindvan 1985werden geen rassen uit het onderzoek verwijderd.

Zure kers
In 1985waren 35rassen en selecties van zure kers inhet onderzoek
opgenomen.
In de in 1980geplante proefmet 10rassen werden dit jaar slechts
waarnemingen over bloei en produktiviteit verricht,omdat nog pas in 1984veel
aandacht werd besteed aan aspecten als scheurgevoeligheid, benodigde
trekkracht bij de pluk,vruchtgewicht envruchtvolume, pitgewicht en pitvolume
en dematevan bloeden (zie Jaarverslag 1984,blz. 54).In tabel 33 zijnde
opbrengsten uit de periode 1981 tot enmet 1985weergegeven.
In 1984werden devruchtmonsters van alle rassen uit deze proef voor
beoordeling ophunverwerkingswaarde naar het Sprenger Instituut gezonden. In
1985kwamen de gegevens uit dat onderzoek beschikbaar. Gebleken isdat
Kelleriis 16, Schwäbische Weinweichsel,Vitova, Scharö,MorelP2,
Schattenmorelle Boscha 22en Rheinische Schattenmorelle 226 (praktijk
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standaardras)bruikbaar zijnvoor debereiding van jam envoorvruchten op
lichte siroop. BijElmer voldeed dekleur nietvolledig; Stevnsbaer had een
hoog pitverlies, terwijlMeteor door de te lichte kleur eveneens ongeschikt
voor jam envruchten op lichte siroopwerd bevonden.
De eerste gegevens van de 25andere inonderzoek zijnde rassen en selecties
waren zoweinigverschillend datvermelding daarvan niet zinnig is.
Inverband met sanering van onderzoektaken en de daaruit voortvloeiende
beëindiging van rassenonderzoek bij zure kersenwerden eind 1985alle rassen
en selecties van zure kers gerooid.
Tabel 33.Gegevens over de produktiviteitvan zure-kerserassen.
Ras
Meteor
Schattenmorella Boscha 22
Scharö
Schwäbische Weinweichsel
Rheinische Schattenmorelle 226
Elmer
Stevnsbaer
Vitova
Morel P2
Kelleriis 16

Opbrengst inkg/boom 1981 t/m 1985
27,6
29,8
29,3
21,8
22,3
45,8
32,6
26,5
31,0
39,7

Landelijke rassenproeven
Invoorbereiding iseen landelijke proefmet de pruimerassen Anna Späth,
Bleue de Belgique,Edda,Gilbert, Ive, Reine-Claude Souffriau,Opal en
Victoria opde onderstam Pixy, inhetvoorjaar van 1987te planten inde
proeftuinen teGeldermalsen enZeewolde.De daarvoor benodigde bomen zijn in
augustus 1985 inopkweek genomen.

SECTIE TEELT KLEINFRUIT

PROJECT PFW 5:TEELTONDERZOEKAARDBEI
J. Dijkstra enA.A.van Oosten

Restwarmtebenu11ing
Het restwarmtebenuttingsproject ophet Proefstation voor de Akkerbouw en
Groenteteelt indeVollegrond (PAGV)werd in 1985 afgesloten. Opnieuw werden
vergeleken:geen toevoervan bodemwarmte (0),warmtetoevoer van 12C
'swinters en 25C 'szomers (F)enwarmtetoevoer van circa 30Cgedurende
het hele jaar (C).Van de produktieveldenwerd dehelft afgedekt met
geperforeerde plastic folie.Bij de aardbeien waren de produktiesvan de
rassen Karina, Tenira enTioga erg laag ten gevolgevan schade door
wintervorst ennachtvorst. Vooral als extra bodemwarmte werd gegeven (Cen F)
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leidde afdekkenmet plastic vrijwel steeds tot produktieverlies.De
vervroeging met plastic bedroeg steeds 8à9dagen.Extra bodemwarmte gaf
minder vervroeging dan afdekken en leidde alleen bijKarina tot
produktieverlaging. BijTenira enTiogawas de produktie opdeonbedekte C-en
F-veldjeshoger dan ophet onbedekte O-veld.
Bij devermeerdering van aardbeiplantenwas de extrabodemwarmte opnieuw
gunstig. BijTiogawerden ophet C-veld driemaal zoveel planten geoogst als op
het O-veld,bijTenira tweemaal zoveel enbij Bogota anderhalfmaal zoveel.
Bovendien nam steeds het percentage bewortelde plantentoe.
Noch bij de teeltvanvruchten noch bij dievan plantenwerden verschillen
tussen Tenira enTioga geconstateerd. De rassenverschillen sterk in
koudebehoefte,maar dewinterrust werd in alle gevallen geheel opgeheven. De
temperatuurverschillen op 0cmwaren echter ook ergklein.

Plantafstanden bij Korona
In 1983leidde eenhogere plantdichtheid bijKarinaweliswaar tot een
lagere produktie per plant,maar toch nog tot eenhogere produktie per m2. Bij
Korona daarentegen gaf eenverhoging van de plantdichtheid boven 3,7 planten
perm2 een zodanige afnamevan de produktie per plant dat de produktie per m2
niet verder toenam. Uit de cijfers in tabel 34blijkt echter dat onder de
omstandigheden van 1984/1985 (plantdatum 8augustus 1984)de produktie perm2
bijKorona nog toenam tot bijhethoogste plantgetal (7,8planten perm 2 ) .Wel
nam de produktie per plant afnaarmate er dichter geplantwerd. Deze afname
vond vooral plaats als ermeer dan 3,8 planten perm2 gezetwaren.
Tabel 34.Resultaten plantafstandenproef met Korona.
Aantal I+II+rot
planten/
g/
kg/
are
plant are

%
II
(I+II)

%
rot

%

Midden Totaal
slecht oogst gem. vr.
gezet datum gew. (g)
juni

85x15
85x22,5
85x30
85x37,5
85x45
85x52,5

780
515
385
315
260
225

403
507
727
610
488
680

314
261
280
192
127
153

31
30
29
29
33
26

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

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

24
23
23
23
21
23

12,7
12,3
12,4
13,2
12,5
12,9

(85+30)x22,5
(85+30)x34
(85+30)x45

780
515
385

457
522
613

357
269
236

30
33
29

5,6
5,3
3,8

4,2
2,6
2,7

24
24
24

12,5
11,9
12,2

(85+45)x20
(85+45)x30
(85+45)x40

780
515
385

471
618
683

368
318
263

27
25
27

4,9
4,8
3,3

2,8
2,4
4,7

23
23
24

13,2
13,3
13,0

(85+30+30)x27
(85+30+30)x40
(85+30+30)x54

780
515
385

497
633
709

388
326
273

28
27
30

6,1
5,0
4,9

2,8
3,9
4,5

25
24
24

13,0
12,6
12,5

(85+45+45)x45

385

712

274

32

5,3

3,2

23

13,1
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Aanpassing vanhet plantsysteem, bijvoorbeeld twee-en drierijige bedden,
waardoor per plantmeer ruimte ontstaat, leidde bij gelijke plantdichtheden
steeds tothogere produkties per plant endus ook perm2.Eenhogere
plantdichtheid gaf enige toename vanhet percentage vruchtrot.Erwas geen
duidelijke invloed opdevruchtgrootte,maar er zijnwel aanwijzingen dat
vruchten midden uit eenbed een lager suikergehalte (percentage oplosbare
stoffen)hadden.

Langzaamwerkende meststoffen
Op de proeftuinen inBreda enHorstwerd de invloed van een langzaam
werkende meststof op produktie enkwaliteit vergeleken met dievan een normale
bemesting envan niet bemesten. In Bredawerd de proef uitgevoerd met gekoelde
wachtbedplanten, inHorst met doordragers. In aansluiting opdeze proeven
werden inWilhelminadorp bij doordragers langzaam werkendemeststoffen met een
verschillende werkingsduur vergeleken met eennormale bemesting enniet
bemesten. In alle objecten (met uitzondering van onbemest)werden de totale
hoeveelheden N,PenK zogoedmogelijk gelijk gehouden,met alsbasis 80-90
kg Nperha. InBreda enHorstwerd nog een object toegevoegd waarin extra
zwaar werd bijgemestmet stikstof.
Het produktieniveau was inalle proeven hoog, circa 2kg perm2 bijde
gekoeldawachtbedplanten en2,5-2,9kg perm2 bij de doordragers. Inbeide
proeven op zandgrond (Breda enHorst)bleef het onbemeste object 10-15%in
produktie achter.De produktieverschillen tussen de overige objectenwaren
gering. Op zandgrond gafhet extrabijmesten met eenbetere gewasstand,maar
leidde niet tot eenhogere produktie.
InWilhelminadorp (kleigrond)waren er geenbetrouwbare verschillen in
proudktie (tabel 35)ofkwaliteit. De grond had kennelijk eenvoldoende
naleverend vermogen.
Uitgaande van een indevoorgaande jaren normaal bemest perceel kon ingeen
van de proeven eenverbeterend effect van langzaamwerkende meststoffen opde
produktie worden aangetoond.
Tabel 35.Resultaten langzaamwerkende meststoffen bijdoordragers,
Wilhelminadorp.
Kg/are %
I+II
II
A. Onbemest
268
B.Osm. 23+0+0 (3-4mnd) 18,25g/pl.
250
C.Osm. 14+13+14 (4-5mnd.)30g/pl.
246
D. Osm. 16+9+10+MgO (8-9mnd)26,25 g/pl. 252
E. 375kg/ha 12.10.18+2a3xbijmesten
253
F. 750kg/ha 12.10.18-nietbijmesten
255
G. Azolon 15+5+17 (4-5mnd)28g/pl.
237

14
15
16
15
15
14
15

%
rot

5,7
5,0
4,9
5,4
5,8
4,8
4,2

vr./
kg

m.o.d.

66
66
67
67
66
67
61

10/9

6/9
1/9
10/9

9/9
11/9
10/9

Smaak en houdbaarheid
Op bescheiden schaalwerd enig smaak-enhoudbaarheidsonderzoek uitgevoerd
(zie ook project PFW 6). Uit dit onderzoek bleek dat debewaarduur niet van
invloed was ophet suiker-en zuurgehalte. Er kon geenverband tussen
kwaliteitsverlies gedurende debewaring enhet gewichtsverlies worden
vastgesteld.
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Opvallend was dat bijKorona het rijpheidsstadium van devruchten niet of
nauwelijks van invloed was ophet suikergehalte,maar wel ophet zuurgehalte.
Halfrijpe vruchtenvanKorona hadden ongeveer evenhoge gehaltes aan oplosbare
stoffen als rijpevruchten,maar het gehalte aan zurenwas inde onrijpe,half
gekleurde vruchten hoger dan inde rijpe,geheel gekleurde vruchten
(respectievelijk 14,2en 11,9meq zuur per 100ml).
Vruchten uithetmidden van een drierijig bed (90+30+30)x27 cm,hadden
lagere suiker- en zuurgehaltes danvruchten uit eenwijde enkele rij (90x45
cm).

PROJECT PFW 6: GEBRUIKSWAARDEONDERZOEK AARDBEI
A.A. van Oosten enJ. Dijkstra

Eerste beoordeling nieuwe rassen
Van 2Engelse,2Ierse,9Italiaanse rassen envan 1Pools en 1Deens ras
werd materiaal opgekweekt. Beide Ierse rassen gaven zoweinig uitlopers dat ze
niet op een produktieveld kondenworden uitgeplant. De overige rassenworden
in 1986ophun gebruikswaarde beoordeeld.

Landelijke beoordeling
Glasaardbeien
Op de proeftuin teBreda,op enkele bedrijven inGelderland en op 1bedrijf
inLimburg werden indevroege enmiddelvroege stookteelt enkele IVT-selecties
vergeleken met een aantal standaardrassen. Algemeen waren Karina enKarolahet
vroegst,maar tevens hetminst produktief. Riva en IVT 79033benaderden inde
vroege teelt devroegheid vanKarina enKarola hetmeest (hooguit enkele dagen
later)maar warenwel produktiever (tabel36).
Tabel 36.Resultaten aardbeirassenproeven indevroege stookteelt.
Ras

Karina
Karola
Riva
Primella
Gariguette
IVT 78002
IVT 78020
IVT 79023
IVT 79033

Totaal kg/m2

Percentage kwal. I Middenoogstdatum*

Breda

Gameren

Horst

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

-

3,0
4,2

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

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

Breda
Game-Horst Breda Game- Horst
Br
ren
ren

69
66
71
62
79
80
85
86
76

89
96

82
95
94
96
97
89

11

-

8
9
14
11
19
19
17
11

20
20
22
25
28
24
30
19

* Dagen inapril.
Van beide isde smaakmatig. Primella enGariguette waren evenvroeg of iets
later en gaven goede produkties.De overige IVT-selecties warenmeestal wel
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26
23

26
32
40
35
35
26

erg produktief,maar rijpten aanmerkelijk later (circa \\ week na Karola). IVT
79023 gaf inalle proeven dehoogste produktie,deze selectie had mooie
vruchten met voldoende smaak.
Het onderzoek wordt in 1985/1986 alleen voortgezet met IVT79023.
Indemiddelvroege stookteelt werden inBreda en opbedrijven inGelderland
enLimburg enkele IVT-selectiesvergeleken met Sivetta,Karola enElsanta
(soms aangevuld met Gorella of Primella). De IVT-selecties waren noch qua
vroegheid noch qua produktie ofkwaliteit verbeteringen van het bestaande
sortiment. Zeworden nietverder beproefd.
Karolawas opalle proefplaatsenminder produktief dan Sivetta en Elsanta
(gemiddeld respectievelijk 2,7,4,2 en4,2 kg perm2)maarwel ruim Ià2
weken vroeger.

Vroege vollegrondsteelt
Zowel inBreda als inHorst enWilhelminadorp zijn4vroegrijpende IVTselecties vergeleken met Karina,Gorella en Elvira. In Bredawerd dehelft van
de proef afgedekt met plastic.Daarbijviel op datvooral de vroegstrijpende
rassen en selecties onder plastic erg teleurstellende produkties gaven.
Alle selecties warenvroeger danGorella en Elvira,maar zekonden niet de
vroegheid van Karina halen.Beide selecties uit 1978wordenwegens te kleine
vruchten of te geringe vroegheid nietverder beproefd. Met 2 selecties uit
1979wordthet onderzoekvoortgezet.
Industrieteelt
De IVT-selecties 77020en 77057werden opnieuw vergeleken met de
standaardrassen Induka en Confitura. Beide selecties voldeden opnieuw goed. Ze
zijn erg produktief en gemakkelijk tedoppen. Ook op enkele demonstratievelden
bij telers werden met beide selecties goede resultaten behaald.
Omdat men algemeenvanmeningwas dat devruchtkwaliteit van IVT 77020wat
beter was danvan IVT 77057heeft het IVTbesloten selectie IVT 77020uit te
geven. De selectie krijgt denaam Polka en komt op zijnvroegst in 1987voor
de telers beschikbaar.

PROJECT PFW 7:TEELTONDERZOEK BESSEN, FRAMBOZEN EN BRAMEN
J. Dijkstra enA.A.van Oosten

Rode bes
Zomersnoei
Indeze, inhetvoorjaar van 1983geplante proefwordt de invloed van
zomersnoei op gewasontwikkeling, produktie enkwaliteit bij Rotet nagegaan.
Vergeleken worden vroege zomersnoei (beginmei),middentijdse zomersnoei
(begin juni), late zomersnoei (begin juli)en selectieve zomersnoei op 2,3of
4 tijdstippen.
Evenals in 1984werd dehoogste produktie behaald met eenvroege zomersnoei
(4,0kg perm 2 ) ,gespreide zomersnoei gaf eenwat lagere produktie en laat
zomersnoeien gaf de laagste produktie (2,7kg perm2).Erwas geen duidelijke
invloed van de snoeitijdstippen opdekwaliteit (besgrootte en aantal bessen
per tros).
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Vergelijking virusgetoetst enniet-virusgetoetst materiaal
Inhet tweede oogstjaar wasvooral bij Jonkheer van Tets en inmindere mate
bij Rotet, de tendens aanwezig dat de produktie van het virusgetoetste
materiaal hogerwas.Bij Stanza enRosettawaren er geen produktieverschillen.
Erwaren geen duidelijke verschillen inkwaliteit.

Zwarte bes
PIantafstanden
Deze, inhetvoorjaar van 1982geplante proef werd beëindigd. Uit de in
tabel 37samengevatte resultaten blijkt dat Tenah het produktiefstwas. Bij
dit breedgroeiende ras gaf stekken op 25cm gemiddeld dehoogste produktie.De
wijdste plantafstand bleefhet sterkst inproduktie achter. Bij een
plantafstand opde rijvanminder dan 1meter neemt de produktie per struik
sterk af,waardoor de produktie perm2nog slechtsweinig toeneemt.
Tabel 37.Resultaten plantafstandenproef zwarte bes 1983-1985 en produktie
1985.
1985

1983/1985

kg/

kg/
m2

kg/

m2

struik

besgewicht
(g)

aantal
bessen/
tros

Tenah
Stek
Struik
Struik
Struik
Struik

2,75x0,25
2,75x0,50
2,75x0,75
2,75x1,00
2,75x1,25

1,30
1,18
1,35
1,22
1,13

1,69
1,47
1,59
1,48
1,18

1,14
1,98
3,20
3,99
3,98

1,1
1,1
1,1
1,1

7,1
6,6
6,9
7,4
7,9

Black Reward
Stek
Struik
Struik
Struik
Struik

2,75x0,25
2,75x0,50
2,75x0,75
2,75x1,00
2,75x1,25

1,05
1,18
1,04
0,93
0,87

0,97
1,12
0,95
0,80
0,67

0,66
1,51
1,92
2,16
2,26

1,2
1,3
1,3
1,3
1,3

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

Westra
Stek
Struik
Struik
Struik

2,75x0,25
2,75x0,50
2,75x0,75
2,75x1,00

0,58
0,71
0,86
0,72

0,80
0,71
0,66
0,52

0,54
0,96
1,34
1,40

0,9
0,9
0,9
1,0

4,7
4,3
4,3
4,4

1,2

Bijdevrij steil groeiende Black Reward werd dehoogste produktie per m2
behaald bij een plantafstand van 50cm opde rij.Bij een afstand vanminder
dan 75cm neemt de produktie per plant echter al sterk af.Ookbij de zeer
steil groeiendeWestraneemt de produktie per plant sterk afbij een
plantafstand opde rijbeneden 75cm. De hoogste produktie perm2werd bij
Westra echter behaald met de op 25cmgezette stekken.
Gemiddeld over de 3proefjaren iser geen interactie tussen rassen en
plantafstanden aantoonbaar.Voor de 3rassen samen geven de plantafstandenvan
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25 en 50cm eenbetrouwbaar hogere produktie dan een plantafstand van 100of
125cm.
BijBlack Reward blijft devruchtgrootte van de op 25cm gezette stekken
betrouwbaar bij dievan de andere objecten achter. BijTenah enWestra isde
invloed opde kwaliteit minder duidelijk.
Samengevat moet geconcludeerd worden dat,onafhankelijkvande
plantafstand,Tenah het beste heeft voldaanmet eenhoge produktie ende beste
kwaliteit.Het rasvraagt vanwege debrede groeiwel eenwat ruimere
rijafstand dan debeide andere rassen.Uithet oogpunt van produktie moet
verder devoorkeur worden gegeven aan eennauwe plantafstand (stekken op 25cm
of eenjarige planten op50 cm). Een zonauwe plantafstand kan gepaard gaanmet
een lichte vermindering van dekwaliteit.

Framboos
Wegnemenvan jonge scheuten
Ineen jong gewas (tweede groeijaar)van Glen Clova enMailing Promisewerd
nagegaanwat de invloed isvan het tijdstip van hetverwijderen van de jonge
scheuten (beginmei alle scheutenwegnemen ofbeginmei ofbegin junihet
aantal scheuten uitdunnen tot 12permeter rij)ophet aantal eenjarige
scheuten aanhet eind van het jaar en opde produktie.
BijMailing Promise gafhet beginmeiverwijderen van alle jonge scheuten
aan het einde vanhet jaar onvoldoende scheuten langer dan 175cm.Werd alleen
uitgedund danwaren ervoldoende lange scheuten. Bijuitdunnen begin juniwas
aan het eind vanhet jaar het aantal (te)korte scheuten (korter dan 175 cm)
belangrijk lager dan indebeide andere objecten.
BijGlen Clova gafvroeg uitdunnen belangrijk meer lange stengels dan de
beide andere objecten.Dit komt overeenmet het resultaat van een proef
in1984. Het aantal scheuten korter dan 175cmwas inalle objecten ongeveer
gelijk.
BijGlen Clovawas de tendens aanwezig dat selectief uitdunnen de produktie
nadelig beïnvloedde,bijMailing Promise was ervrijwel geen invloed van de
behandelingen opdeproduktie.
De teeltvanherfstframbozen
In 1985werd zowel indevollegrond als onder dehoge plastic tunnel de
helft van develdjes inhetvoorjaar afgedekt met een lage plastic tunnel.Het
doel hiervanwas een extravervroeging tekrijgen. Hoewel de groei onder de
lage tunnelsvroeger op gang kwam, leidde dit niet totvervroeging of
verhoging van deproduktie.
Door deherfstframbozen ineen tunnel te telenwerd 2weken vervroeging
verkregen. Het produktieniveauwas echter onder de tunnel en indevollegrond
gelijk. Heritage gaf opnieuw eenhoge produktie (1,9kg per m2), zie ook
project PFW 8.
De conclusie uit deze proef die na de oogstvan 1985werd afgesloten, is
dat het optimale aantal stengels perbed,bij een bedbreedte van circa 40cm,
ongeveer 16bedraagt per strekkende meter en dat ineenhoge plastic tunnel 2
à 3weken vervroeging kanwordenverkregen waardoor het begin van de oogst
aansluit bijhet eindevan de oogst van de gewone frambozen. De teelt in
tunnel gaf demeeste proefjaren niet ofnauwelijks eenhogere produktie dan de
teelt indevollegrond. Gezien dehoge jaarkosten van een tunnel ishet daarom
devraag ofhet,zeker opbeschutte percelen, economisch aantrekkelijk is
herfstframbozen in tunnels tetelen.
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PROJECT PFW 8:GEBRUIKSWAARDEONDERZOEK BIJ BESSEN, FRAMBOZEN EN BRAMEN
A.A. van Oosten

Rode bes
Rassenproef
Indecember 1985werd een rassenproef aangelegd met devolgende rassen en
selecties:A32,A105,Bil,Groseille Raisin Industria,LondonMarket,Junifer,
Red Start,Roodneus, 1967,Augustus,selectie Klay enRosa Sport.
Standaardrassen zijn:Rolan,Rovada enHeinemanns Rote Spätlese.
Op 2bedrijvenwerden devroegrijpende Italiaanse selecties A105,A32,A16
enA22 uitgeplant voor beproeving onder glas.
Rassenproef metvroege enmiddelvroege rassen
In 1985,het 2e oogstjaar,was de produktie van devroege en middelvroege
rassen Jonkheervan Tets,Red Lake,Rolan en Stanza hoog (tabel 38).De
kwaliteit van debessen was goed,maarminder dan in 1984.Rolan ruide,vooral
binnenin de struik.
Tabel 38.Resultaten van proefmetvroege enmiddelvroege rassenvan zwarte
bes.
Objecten

Produktie inkg/m2

Besgewicht

Bessen/

(g)
1985
Jonkheer van Tets
RedLake
Rolan
Stanza

3,28
3,32
4,21
3,71

tros

1984-1985
2,11
2,61
3,07
2,69

0,95
0,89
1,01
0,87

10,9
12,0
11,6
12,4

Rassenproef met late rassen
Inmaart 1983werd eveneens een proef aangelegd met de laatrijpende rassen
Rotet, Rondom, Rondom J, Rode Rebel,Rovada enHeinemanns Rote Spätlese.De
tot nu toebehaalde resultaten zijnvermeld in tabel39.
Tabel 39.Resultaten van proefmet late rassen van rodebes.
Objecten

Produktie inkg/m2

Besgewicht

Bessen/

(g)
1985
Rotet
Rondom
Rondom J.
Rode Rebel
Rovada
H.R. Spätlese

3,90
3,61
4,32
3,21
2,98
1,95

1984-1985
2,84
2,91
3,28
2,79
2,87
2,13

1985
0,91
0,83
0,94
0,85
1,04
0,70

Rotet voldeed in 1985goed. De produktie was goed, evenals dekwaliteit. De
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tros

1985
14,9
11,2
13,7
20,0
18,3
18,1

bessen waren zeer goed bestand tegen regen. Rondom J, een selectie uit Rondom,
bleek produktiever en gezonder dan Rondom. Ook debeskwaliteit was beter. Rode
Rebel bleef ook inhet 3e groeijaar goed groeien, ietswat invoorgaande
proevenweleens problemen gaf.De beskwaliteit van dit raswas goed, al bleven
debessenwat klein,vooral onder aan de tros. Debessenwarenwel teer.
Rovadaviel in 1985 tegen.De produktie was relatief laag endebessen bleken
zeer regengevoelig. Invoorgaande jaren en op andere proefplaatsen isdat
slechts 1keer eerder geconstateerd.
Verlating
In 1983werden debessen van de laatrijpende rassen Rondom,Rosetta,
Heinemanns Rote Spätlese,Rode Rebel en Rovada vanafhalf julibeschermd tegen
regen door een plastic dak bovenhet gewas aan tebrengen. In 1983en 1984
gebeurde datmet een grote plastic tunnel en in 1985met een plastic
regenscherm. De proefwerd na de oogst van 1985afgesloten.
In 1985bleek Rondom de sterkste bes tehebben diehetminst barstte enhet
langst aan de struik kon blijven hangen. Rovada,die invoorgaande jaren net
zogoed voldeed als Rondom,bleek numakkelijk tebarsten, zelfs onder het
plastic afdak. Rosetta enHeinemanns Rote Spätlese hebbenvannature tere
bessen diemakkelijk barsten. Helaas isdat ook onder een plastic afdak het
geval. Om die reden zijn deze rassenminder geschikt voor verlating van de
oogst. Rode Rebel is redelijk geschiktvoor deverlate teelt,maar Rondom en
invoorgaande jaren ook Rovada, zijn beter geschikt voor de teelt onder een
plastic afdak.
Rondomselecties
Het onderzoek met 'zieke'en 'gezonde'klonenvan Rondom dat in 1976
gestart is,werd voortgezet.Vanaf 1985worden er aan de 'zieke'klonen geen
ogostwaarnemingen meer gedaan. In de 'gezonde'klonen kwamen enkele planten
voor met afwijkende bladeren. Nagegaan zal worden ofditverschijnsel zich de
komende jarenvoortzet.
Rassen op praktijkbedrijven
De in 1981 gestarte rassenproef op praktijkbedrijven werd afgesloten. De
ervaringen van de telersmet denieuwe rassen Rolan enRovada komen in grote
lijnen overeenmet de proefresultaten die invoorgaande jaren ophet PFW
werden behaald, al zijn erwel nuanceverschillen.
Rolan voldeed invergelijking met Stanza beter dan op grondvan de proefresultaten ophet PFWwerd verwacht. Rovada daarentegen stak inde
praktijkproevenminder met kop en schouders boven de andere rassen uit,maar
werd toch zeer gewaardeerd. Ook Stanza en Rosetta kregen soms een goede
beoordeling. De strengevorst indewinter 1984-1985veroorzaakte op sommige
proefvelden vooral bij Rotet schade. Inmindere matewerd schade geconstateerd
bij Rolan enRosetta.

Witte bes
Eerste beoordeling
Witte Hollander enWeisse Versailler zijn gerooid. Witte Hollander groeit
sterk,maar isweinig produktief. Debessen zijn klein ende trossenkort.
Weisse Versailler heeft een tekleine,bleke bes.Dit ras ruit sterk. Eenvoor
ons land onbekend ras Soeur de Claire,afkomstig uit België,werd in

beproeving genomen.
Rassen- enherkomstenvergelijking
De produktiecijfersvan de getande-bladrandtypen vanWitte Parel en de
afgeronde-bladrandtypen vanWitte Parel warenvrijwel gelijk. Ook de
verschillen inbeskwaliteit waren gering.

Zwarte bes
Eerste beoordeling
In 1985zijn 10zwarte-besserassen uit diverse landen ophunwaarde
beoordeeld. Het Franse ras Delbard Famous isna de oogst van 1985gerooid. Dit
ras groeit erg zwak enbreed. Debessen zijnvrij groot,maar de tros iskort
enhet aantal bessen per tros isklein. Bovendien zitten debessen dicht op
het hout wat het plukkenmet dehand bemoeilijkt. Door de zwakke groei blijft
ook de produktie achter. PamjatMishurinavalt op door devroege rijping.
Mailing Jet isveruit de laatstrijpende zwarte bes.Daarom isdit ras wellicht
geschikt voor verlating doormiddel van een plastic regenscherm.
Rassenproef
De oogstgegevens zijn samengevat in tabel 40.Ook in 1985waren de
produkties weer hoog. Devruchtgrootte van de nieuwere rassenwasveel beter
danvan de oudere zoals Baldwin.Tsema en Ben Lomond voldeden bij devroegrijpende rassen goed. Phoenixvoldeed goed alsmiddentijdsrijpend ras.Bijde
laatrijpende rassen iser een lichtevoorkeur voor Black Reward. Meitgo iserg
gevoelig voor meeldauw enook debeskwaliteit is onvoldoende. Silgohad inhet
voorjaar een slechte bladstand,waarschijnlijk tengevolge vanwintervorst.
Tabel 40.Resultaten zwarte-bessenrassenproef
Produktie inkg/m2
1985
Silgo
BenLomond
Tsema
Black Down
Meitgo
M.59-3
Phoenyx
Baldwin
Green's Black
IVT 69010
Black Reward
BenMoore
Westra
IVT 69002

1,27
1,24
1,15
0,93
1,33
1,28
1,35
0,87
0,60
1,04
0,96
1,15
0,93
0,98

Besgewicht
(g)

1983-1985
1,06
1,21
1,27
1,16
0,97
1,16
1,06
0,78
0,62
0,79
0,89
0,83
0,75
0,67

1,46
1,09
1,07
0,90
0,87
1,06
1,19
0,72
0,78
1,00
1,28
1,13
0,92
1,20

Datumbegin Oogstbloei
datum
1985
28/4
29/4
26/4
27/4
30/4
29/4
5/5
25/4
27/4
2/5
30/4
3/5
28/4
8/5

18/7
19/7
20/7
22/7
23/7
25/7
26/7
28/7
28/7
29/7
29/7
31/7
1/8
2/8

Rassen voor machinale oogst
De beoordeling van rassen en selecties op oogstbaarheid met eenmachine op
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een praktijkbedrijf inRilland werd in 1985bemoeilijkt door wintervorstschade
bij sommige rassen.Ernstige schade leden Baldwin en BenMoore.De rassen Ben
Lomond, BenNevis,M.59-3 en IVT-69010hadden geen ofweinig schade.De andere
rassen leden allemaal enige schade.
BenLomond voldeed opnieuw goed evenals de IVT-selectie 69002. Deze
laatbloeiende en laatrijpende selectie vormt een kleine,compacte struik met
stevige bessen.Deze selectie is geschiktvoor machinale pluk,maar vraagt een
groeikrachtige grond.
Rassenproef op praktijkbedrijven
Deze proef isna de oogst van 1985afgesloten.De grootvruchtige rassen
Tenah, Phoenix enBlack Reward bleken beter geschikt voor oogstmet dehand en
afzet inkleinverpakking naar deverse markt dan Baldwin. Dit oudere ras heeft
kleine bessen enkorte trossen diemoeilijk met dehand te plukken zijn.

Kruisbes
Eerste beoordeling
Het sortiment dat in 1985beoordeeld werd bestond uit 11rassen.Van deze
rassen was Careless zeer produktiefmet grote,groenevruchten,die zeer matig
smaakten. Invicta is zeer produktief enmeeldauwresisten,maar heeft groene
vruchten. Capivator iseen rasmetweinig doorns.De roodgekleurde vruchten
zijn teklein. Starfructa Dunkelrot heeft mooie rodevruchten en is
produktief.De beproeving vanhet Canadese rasLegier isbeëindigd. De
vruchten zijn groot,vrij goed van smaak,maar groenvan kleur.De produktie
is goed.
Rassenproef
De produkties waren in 1985goed (Rosko enGolda)tot zeer goed (Whinham's
Industry enAchilles). Alleen Goudbal bleef achter inproduktie. Whinham's
Industry,Achilles en Rosko gaven de grootste vruchten. Devruchtenvan Golda
en Goudbal warenkleiner.
Rosko heeft vruchtenmet eenmooie helderrode kleur en een goede smaak.De
vruchten van Golda zijn goudgeel van kleur met een goede smaak.
Rassenproef op praktijkbedrijven
In 1982zijn op 5bedrijven de rassen Rosko,Golda,Whinham's Industry,
Achilles en Goudbal uitgeplant. Goldawordt door de proefveldhouders een
produktief goedgroeiend ras genoemd. Kwalitatief wordt Goudbal geroemd. Rosko
heeft een hangende groeiwijze. Bovendien isde groei zwak. Daardoor ishet
moeilijker omde planten omhoog te leiden.

Framboos
Eerste beoordeling
Van debeoordeelde rassenhadden Payallup Large enHaîda dit eerste
produktiejaar nog slechts eenkort gewas.De produktie was laag ende vruchten
klein. Gradina was goed produktief (2,12kg perm2)envoldoende van
vruchtgrootte (4,4 gper vrucht). De rijptijd is tamelijk vroeg. Het iseen
mooie framboosmet een goede smaak.
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Rassenproef
De planten ontwikkelden zich in 1984,het eerste groeijaar, uitstekend.
Toch viel de produktie inl985voor demeeste rassenwat tegen,wellicht
tengevolge van dewintervorst.Het nieuwe Schotse rasGlenMoy rijpte vroeger
dan Glen Clova,was produktief enhadmooie vruchten. OokMagnifie Delbard
voldeed goed, ondanks vorstschade. De kleur en de smaakvan devruchten vielen
wat tegen.Glen Prosen,eveneens eennieuw ras uit Schotland,had bijzonder
stevige vruchten. Inde proefkomen 4 rassenvoor die in 1985later rijpten
dan het laatrijpende standaardras Schönemann. Van deze isLeohet
interessantste ras.Devruchten zijnmooi envrij stevig,maar ookvrijklein.
Het is een produktiefras.
Met het vroegstrijpende rasGlenMoy enhet laatstrijpende rasLeo inhet
sortiment kon in 1985de oogstperiode met 9dagenworden verlengd.
Rassenproef herfstframbozen (zie ook project PFW 7)
In 1985kwam een ernstige spintaantasting voor,vooral onder detunnels,
later ook indevolle grond. Het laatrijpende ras Baron deWavre lijkt hier
hetmeest van tehebben geleden. De produktie van dit raswas dan ook erg laag
(0,36kg perm2).Heritage gaf ook in 1985eenhoge produktie (1,88kg perm2).
De proef isna de oogst van 1985afgesloten. De conclusie isdat Baron de
Wavre te laat rijpt,ook onder plastic tunnel.Heritage voldeed goed. De
produktie is goed,devruchten zijn zeer stevig,maarwat klein. Zefa
Herbsternte voldeed indeze proef niet,vanwege een ernstige virusaantasting,
maar heeft op andere plaatsen bewezen eenwaardevol ras tekunnen zijn. Inhet
voorjaar van 1985 iseennieuwe proef met 3herfstframbozerassen geplant.
Rassen op praktijkbedrijven
In 1985werd op een aantal proefvelden schade geleden tengevolge van
wintervorst. De rassen Schönemann enPhyllis King vertoonden weinig schade.Na
de oogst van 1985 isde proef afgesloten. De nieuwere rassen zijn door de
telers niet onverdeeld gunstig beoordeeld. De grootvruchtige rassen Mailing
Delight enPhyllis King bleken alleenmet dop te plukken,Mailing Delight
omdat devruchten te teer zijn en Phyllis King omdat zemoeilijk van de
bloembodem loslaten. Spicawas tekleinvruchtig envan de overige rassen
voldeed Mailing Promiseminder dan Glen Clova.

Braam
Eerste beoordeling
Vanhet doornloze rasHuil Thornless bevroren alle stengels,zodat dit ras
nog niet beoordeeld konworden op produktie envruchtkwaliteit.
De Boysenbes bevroor niethelemaal maar inde loopvan de zomer stierven
toch nogveel stengels af.Een goede beoordeling van de gedoomde en een
ongedoornde mutant kon niet plaatsvinden.
Rassenproef
In 1985gaven alleen Thornless Evergreen en Bedford Giant een (kleine)
produktie van respectievelijk 1,34 en 1,51 kg per m2. Alle andere rassen
hadden zoveel geledenvan dewintervorst,dat zeweinig ofniets produceerden.
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Rassen op praktijkbedrijven
In 1985 zijn op alle proefplaatsen vrijwel alle stengelsvan alle rassen
bevroren. Bedford Giant en Thornless Evergreen bleken meerwinterhard dan de
andere rassen en gaven op sommige proefplaatsen nog enigevruchten.
De proef isafgesloten. Gebleken isdat Black Satinniet aanbevolen kan
worden vanwege de terevruchten,de rotgevoeligheid,de lange oogstperiode en
het grote aantal kleren dat er geplukt moetworden. Bedford Giant rijpt vroeg,
heeft grote vruchten,maar heeft alsnadeel dat de scheuten gedoomd zijn. Op
kleine schaal iserbelangstelling voor ditras.

SECTIE ECONOMIE

PROJECT PFW 69:BEOORDELING VAN NIEUWE RASSENMET BEHULP VAN DEPROFIELMETHODE
J. Goedegebure

Door de goede resultaten die de laatste jarenmet een aantal nieuwe
appelrassen zijnbereikt, isdebelangstelling van fruittelers voor nieuwe
rassen sterk toegenomen. Deverwachtingen tenaanzienvan denieuwe rassen
zijnvaak hoog gespannen. Soms zullen deze uitkomen,maar er zijn ook
voorbeelden dathet ras na enige jaren niet aan deverwachtingen blijkt te
beantwoorden. Het gevolg isdanmeestal vroegtijdig rooienhetgeen tot een
aanzienlijke kapitaalsvernietiging zal leiden.
Omhet risico opdergelijke mislukkingen tebeperken ishetvan belang zo
vroeg mogelijk eenbeeld van denieuwe rassen tevormen. Deze beeldvorming is
niet eenvoudig omdat er over denieuwe rassen nogweinig bekend is.Bovendien
mag het beeld zich niet tot een of enkele aspecten (bijvoorbeeld
produktiecapaciteit ofkwaliteit)beperken,maar moeten allevan belang zijnde
punten inde afwegingen worden betrokken. Dit kan slechts bereiktworden als
dit systematisch envoor alle rassen opdezelfde wijze gebeurt.

Waarop beoordelen?
Voorafgaande aanhet uitvoerenvan onderzoek naar nieuwe fruitrassen zowel
alsvoorafgaande aan introduktie inde praktijk ishet zinvol zoveel mogelijk
informatie over dekansen enmogelijkheden van nieuwe rassen teverkrijgen.
Niet iedere informatie isechter voor deNederlandse fruitteelt of fruitteler
van belang. Om richting te geven aanhet zoeken watwel enwat niet belangrijk
is, kan men aansluiten bij de strategie of het beleidsplan van de bedrijfstak.
Voor deNederlandse fruitteelt isdit geformuleerd in 'Keerpunt '80'van de
Nederlandse Fruittelers Organisatie.
Uit dit beleidsplan kunnen we een aantal trefwoorden halen:produktieverbetering, betere kwaliteit, sortimentsverbreding, lange levertijd,
houdbaarheid, betere rentabiliteit,vergroting marktaandeel, oogstzekerheid.
Op deze punten zullen nieuwe rassen dusmoetenworden beoordeeld en daarin
involdoende mate moeten bijdragen om succesvol teworden.
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Tabel 11.Beoordelingslijst voor nieuwe fruitrassen.

Aspeeten

Waardering

-2

-1

+1

+2

1.1. Marktomvang
1.1.1.Afzetbijbestaande consumenten
1.1.2.Aantal potentiële afnemers
1.1.3. Matevanconcurrentie

beperkt
weinig
veel

matig
matig
matig

redelijk
redelijk
weinig

goed
veel
geen

1.2. Marktperspectieven
1.2.1. Trendmatige ontw.v.d.markt
1.2.2. Seizoenmatigheid v.d. afzet
1.2.3. Geografische breedtev.d.markt

dalend
<1maand
regionaal

stabiel
1-3 maanden
nationaal

lichtstijgend
3-5 maanden
nat.+enige exp.

sterk stijgend
i 5maanden
internat.

zeer gevoelig
<5dagen
overal
dir. vervangen
<5jaar

weinig gevoelig
10-15 dagen
N.W.-Europa
geen invloed
10-15 jaar
vers+verwerkt

niet gevoelig
ä15dagen
Nederland
aanvulling
S 15jaar

1.

MarketinaasDecten

1.3. Produktperspectieven
1.3.1. Verhandelbaarheid
1.3.2.Shelf-life
1.3.3. Exclusiviteit
1.3.1. Gevolgen voor assortiment
1.3.5. Levenscyclus
1.3.6. Toepasbaarheid voor consument

-

gevoelig
5-10 dagen
Europa
sterke invloed
5-10 jaar
vers

2. Onderzoekasoecten
2.1 Tijd nodig voor beproeving

s7jaar

3-7 jaar

1-3 jaar

0 jaar

2,2. Beschikbaarheid gegevens

nietsbekend-

niets bekend-

ietsbekend-

veel bekend-

-

2.3. Teelttechnisch onderzoek

lijktnietop-

lijktop-

van het-

vanhet -

2.1 Econ.enmarktkundig onderzoek

andere rassen

andere rassen

ras zelf

ras zelf

3.1.Fysieke opbrengsten
3.1.1. Produktiecapaclteit
3.1.2. Prod. cap. aanloopjaren

<30 ton
laat/gering

30-10ton
laat/redelijk

10-50 ton
vroeg/redelijk

i 50ton
vroeg/hoog

3.2. Inpasbaarheidsaspecten
3.2.1. Inpasbaarheid in assortiment
3.2.2. Seizoengebondenheid

niet
sterk

slecht
matig

redelijk
weinig

zeer goed
niet

3.3. Risicoaspecten
3.3.1. Oogstzekerheid
3.3.2. Teeltrisico
3.3.3. Beurtjarigheid

gevoelig
vaak
extreem

matig gevoelig
afen toe
matig

iets gevoelig
een enkel jaar
enigszins

niet gevoelig
niet
niet

3.1.Arbeid en mechanisatie
3.1.1.Toepassing moderne systemen
3.1.2. Oogstbaarheid
3.1.3. Verwerkbaarheid nade oogst
3.1.1. Arbeidsbehoefte
3.1.5. Oogstverloop
3.1.6. Eisen aan vakmanschap

moeilijk
gevoelig
gevoelig
zeer hoog
>2keer
z. hoge eisen

matig
matig gevoelig
matig gevoelig
hoog
altijd2keer
hoge eisen

geschikt
iets gevoelig
ietsgevoelig
matig
soms2keer
matige eisen

zeer geschikt
niet gevoelig
niet gevoelig
gering
altijd 1keer
lageeisen

1.1.Aspecten op bedrijfsniveau
1.1.1. Kapitaalinvestering
1.1.2. Prijsvorming korte termijn
1.1.3. Prijsvorming middellange termijn
1.1.1. Prijsvorming lange termijn
1.1.5. Kostenniveau

zeer hoog
laag
laag
laag
hoog

hoog
matig
matig
matig
matig

matig
hoog
hoog
hoog
redelijk

laag
zeer hoog
zeer hoog
zeer hoog
laag

1.2.Aspecten op bedrijfsniveau
1.2.1. Bijdrage indeomzet
1.2.2. Introductiekosten

0-5!«
veel

5-10*
matig

10-15%
weinig

ï 15«
geen

3.

1.
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Produktietechnische aspecten

Financieel-economische aspecten

De beoordelingsmethode
Voor het beoordelen van denieuwe rassen opde genoemde punten staan
meerdere technieken ter beschikking zoals dekwantitatieve scoremethode,
brainstorming, dedelphimethode,de proefmarkt ende profielmethode.
De profielmethode isgekozen omdat deze inhet stadium dat ernog weinig
over de rassenbekend is,veel voodelen boven de anderemethoden bezit.Met
behulpvan dezemethodewordtbepaald inwelkematehet nieuwe ras of produkt
aansluit bij demogelijkheden enwensenvan debedrijfstak. Het iseenmethode
diewerkt met kwalitatieve waarderingen zoalsvergelijkenmet andere rassen of
Produkten en omstandigheden. Debeoordelingen zijndanaltijd goed,matig,
slecht enz.Devergelijking van de produktenwordtwat gemakkelijker gemaakt
door er een puntentelling aan teverbinden,waarbij aan de afzonderlijke
aspecten eenwegingsfactor kanworden toegekend.
De invulling vanhet profiel geschiedt het bestewanneer dat ineen groep
met deskundigen vanverschillende vakgebieden wordt opgezet.Menwordt hierbij
geconfronteerd metveelmeningen die dan afgewogenmoetenworden om tot een
beslissing tekomen.
Voor deWerkgroep Nieuwe Rassenvan de Nederlandse Fruittelers Organisatie
isopbasisvan eenvoor deglasgroenteteelt ontwikkeld model een
beoordelingslijst voor fruitrassen ontworpen en op praktische bruikbaarheid
getoetst.Na enkele aanpassingen wordt dit thans als eenbruikbare methode
voor het inverschillende stadiabeoordelen van nieuwe rassen gezien.
Een overzicht van alle aspecten die indebeoordeling betrokkenworden is
gegeven in tabel 41.Tevens isaangegeven welke (kwalitatieve)waardering aan
de afzonderlijke aspecten kanworden toegekend.

PROJECT PFW 54:ECONOMISCHE ASPECTEN VANHET GEBRUIK VANVERTAKKINGSMIDDELEN
BIJ DE OPKWEEK VANEENJARIGE APPELBOMEN
M.L. Joosse

De fruitteler zalbij aankoop van plantmateriaal aan dekwaliteit hiervan
hoge eisenmoeten stellen.Eenbelangrijk kenmerk hierbij isdemate van
vertakking; immers het zijhoutvormt debasisvoor de produktie van fruit in
de eerstkomende jaren.
Voor deboomkweker betekent dit,wil hij aan de gestelde eisen kunnen
voldoen,dat hij goed vertakte bomenmoet kweken. Bij sommige appelrassen is
de neiging totvertakking van nature aanwezig en levert datmeestal niet veel
problemen op.Er zijnechter appelrassen diemoeilijk vertakken endeze moeten
dus opde een of anderewijze gestimuleerd worden datwel tedoen.
Dat kan onder andere gebeuren doorhet toepassenvan groeiregulatoren.
Tussen 1975en 1984werd ineen achttiental proeven nagegaanwathet effect
was van het toepassenvan de regulatoren M&B 25,105enPromalin opde
vertakking. Naast slecht vertakkende rassenwaren ook enkele goed vertakkende
rassen opgenomen.VoorM&B 25,105was de toegepaste concentratie 5,0ml per 5
liter water voor de slecht vertakkende rassen en 5,0 ml per 7,5 liter water
voor de goed vertakkende rassen.Voor Promalin was dat respectievelijk 56en
28ml per literwater. Demiddelenwerden toegepast bij eenboomlengte van
55-65 cm. De onderstamwas altijd M.9.Ter controle diende een onbehandeld
object.
In tabel 42wordthet effectvan debehandelingen opde vertakking
weergegeven. Promalin bleek devertakking meer tebevorderen danM&B 25,105
zowel bij de slecht alsbij de goed vertakkende rassen.Het aantal
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waarnemingen bij de goed vertakkende rassen enhet verschil inaantal veren
tussen goed en slecht vertakkende rassenwas te gering om betrouwbare
conclusies te trekken aangaande deverschillen tussen de goed en slecht
vertakkende rassen ofde rassen onderling.
Tabel 42.Aantal veren perboom op onbehandelde enopmet vertakkingsmiddelen
behandelde appelbomen.
Rassen

Aantal veren*

Slecht vertakkend
Gloster
Rode Boskoop
Benoni
Summerred
Gemiddeld
Goed vertakkend
Golden Delicious
Jonagold
Alkmene
Gemiddeld

Onbehandeld

M&B 25, 105

Promalin

0,4
2,3
1,6

1,6
7,0
6,9

3,5
7,7
8,4

2,2
1,6

5,6
5,3

7,9
6,9

2,6
3,6

5,6
5,9

6,0
8,1

4,8
3,7

6,1
5,9

6,7
6,9

* Verenmet een lengtevanminimaal 15cm opminstens 40cmboven de begane
grond.
Vanuit bedrijfseconomisch gezichtspunt roept het al dan niet toepassen van
vertakkingsmiddelen verschillende vragen op.Hierbijmoet onderscheid gemaakt
worden tussen deboomkwekerijfase en de boomgaardfase.
Voor deboomkweker geldt devraag of dekosten van toepassing van deze
middelen door eenhogere opbrengst van zijn produktworden goedgemaakt. Deze
hogere opbrengst zoukunnenworden bereikt indien een groter deel van zijn
produkt inde duurdere kwaliteitsklassen kanworden ingedeeld enderhalve voor
een hogere prijs kanwordenverkocht.
Voor de fruitteler geldt dat hij zich dient af tevragen ofdehogere prijs
die hij aan deboomkweker op grond van de betere kwaliteit moet betalen door
eenverhoging van de produktkwaliteit indeboomgaardfase wordt goedgemaakt.
Door debehandeling van debomen met M&B 25,105 en Promalin opde
boomkwekerij ontstond eenkwaliteitsverbetering die eenverandering tot gevolg
had inhet aandeel af te leveren B-,A- enAA-bomen (tabel 43).Daardoor
veranderde de gemiddelde opbrengstprijs voor de boomkweker (de richtprijzen
diehieraan tengrondslag lagenwaren voor B-bomenƒ 3,60,voor A-bomen ƒ 4,25
envoor AA-bomenƒ 5,50 per boom).
Tabel 43.Aandeel in %van dekwaliteitsklassen van appelbomen zonder enna
behandeling met vertakkingsmiddelen.
Kwaliteitsklasse

B
A
AA

M&E 25, 105

Onbehandeld

1

2

1

2

1

2

0
79
21

0
28
72

1
46
53

2
28
70

0
32
68

0
26
74

slecht vertakkende rassen; 2=goed vertakkende rassen.
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Promalin

Bij de slecht vertakkende rassen steeg de gemiddelde prijsvan debomen na
behandeling met M&B 25,105metƒ 0,40 per boom. BijPromalinwas datƒ 0,59.
Bij devan nature goed vertakkende rassen trad geen noemenswaardige
verandering op.De kostenvanbehandeling bedroegen slechts 4-6 cent per boom.
Voor deboomkweker isbehandeling van slecht vertakkende rassen derhalve
aantrekkelijk.
Bij 5van de 18proeven werd indeboomgaardfase gedurende een aantal jaren
de produktie vastgelegd van demet M&B 25,105behandelde bomen, zowel bijde
goed alsbij de slecht vertakkende rassen.Dat maakte hetmogelijk omhet
verband te onderzoeken tussenhet aantal veren en de produktie perboom. Van
bomen behandeld met Promalinwaren helaas geen produktiegegevensbekend. Er
bleek een positief rechtlijnig verband tebestaan tussenhet aantal veren en
de produktie perboom inhet 2e,3e en4e groeijaar (tabel 44).Het eerste
groeijaar werd buiten beschouwing gelaten omdat debomen toen ontbloemd werden
tenbehoeve van een goedevegetatieve ontwikkeling. Vanaf het 5e groeijaar
waren geen produktiegegevensbekend maar uit tabel 44kan afgeleid worden dat
dan de produktietoenamewaarschijnlijk nihil zou zijn. De totale gemiddelde
extra produktie bedroeg 3,2 kg per boom;ditwerd veroorzaakt door gemiddeld 4
extraveren perboom als gevolgvan eenbehandeling met M&B 25,105 inde
boomkwekerij.
Door de extra produktie van 3,2 kg perboom inhet tweede tot enmet vierde
groeijaar,na eenbehandeling met M&B 25,105 op deboomkwekerij,zouhet voor
de fruitteler wel eens aantrekkelijk kunnen zijn omdergelijke bomen tekopen.
Van de financiële resultatenwordt in tabel 44 een overzicht gegeven. Hieruit
blijkt dat een aldus behandelde boom ophetmoment van planten een meerwaarde
vertegenwoordigde (de contante waarde)vanƒ 1,52.De gemiddelde
opbrengstprijs voor slecht vertakkende rassen steegmet ongeveerƒ 0,40 per
boom zodat eenvoordelig saldo ontstond van circaƒ 1,10 perboom. Op
ha-niveau was dat ongeveer ƒ 2500,wat dus in de eerste 4groeijaren verkregen
werd. Voor de fruitteler bleek het dus financieel aantrekkelijk ommet M&B
25,105behandelde bomen aan te schaffen.
Hoewel vanmet Promalin behandelde bomen geen produktgegevens bekend waren,
mag verondersteld worden dat,gezien het extra aantalveren dat door deze
behandeling verkregen werd,het uiteindelijke financiële resultaat zeker niet
onder zou doenvoor datvanM&B25,105.
Tabel 44.Extra produktie,extra opbrengst en contantewaardevanmet M&B
25,105behandelde bomen ten opzichte van onbehandelde bomen
(netto-prijsƒ 0,55 per kg en 2750bomen perha).
Groeijaar

Extra produktie
(kg/boom)

2
3
4
Totaal

0,7
1,7
0^8
3.2

Extra opbrengst
(gld/boom)
0,39
0,94
0,44
1,77

Contante waarde
(gld/boom)
0,35
0,81
0,36
1,52
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PROJECT PFW5:ECONOMISCHE ASPECTEN VANKWALITEITSVERSCHILLEN IN
PLANTMATERIAAL VAN AARDBEIEN
M.L. Joosse
Door het intensieve karakter vandemoderne vollegronds aardbeienteelt,dat
zich onder meer uitinkortlopende teelten, worden hoge eisen gesteld aan
onder andere hetplantmateriaal, wileengoed bedrijfsresultaat bereikt kunnen
worden. Nublijken er inde zwaarte vanhetplantmateriaal, bijeen gelijke
gezondheidstoestand, grote verschillen voor tekunnen komen. Datwerpt de
vraag opof deze verschillen van invloed zijn opde prestaties vande plant,
met name opde produktie endaardoor ookopde opbrengst.
Er bleken op landelijk niveau 4 proeven te zijn (3methetrasGorella en1
met Korona) waarin plantkwaliteit en produktie waren vastgelegd. De
plantkwaliteit werd vastgelegd viaeenvisuele waardering voor de zwaartevan
het materiaal indevolgende 'kwaliteitsklassen': zeer lichte plant; lichte
plant; matig zware plant; zware plant. De produktie werd vastgelegd in grammen
per plant.
Er bleek eenbetrouwbaar positief verband tebestaan tussen de
kwaliteitsklassen ende produktie perplant inhet eerste oogstjaar, datwil
zeggen hoe zwaarder de plant hcehoger de produktie (tabel 4 5 ) .Uit tabel 45
valt afte leiden dateenverschil van 1kwaliteitsklasse leidde toteen
gemiddeld produktieverschil van91gperplant,van2klassen tot 182gper
plant eneenverschil van3klassen leidde toteenproduktieverschil van273g
per plant. De hoeveelheid proefmateriaal waste gering omeenuitspraak te
kunnen doen over deverschillen tussen de rassen.
Tabel 45.Produktie perplant enper 10are (3700 planten per 10are)vande
verschillende kwaliteitsklassen inhet eerste groeijaar.
Kwaliteitsklasse
zeer licht
licht
matig zwaar
zwaar

g/plant
441
532
623
714

kg/10are
1633
1969
2305
2641

In 2van de eerder genoemde proeven (1met Gorella en 1met Korona)was ook
het plantgewicht alsmeetfactor voor dekwaliteit vanhet plantmateriaal
gebruikt.Ook tussen plantgewicht en produktie inhet eerste oogstjaar bleek
een betrouwbaar positiefverband tebestaan: toename vanhet plantgewicht met
1gleidde tot een gemiddelde produktieverhoging van 11,58gper plant.De
hoeveelheid proefmateriaal was echter te gering omhieraan harde conclusies te
verbinden.
De financieel-economische gevolgen van de produktieverschillen (extra
produktie)werden zichtbaar gemaakt door deze tewaarderen tegen de
netto-opbrengstprijs envan de gevonden bedragen (de extra opbrengst)de
contante waarde tebepalenwat beschouwd kanworden als de extrawaardevan de
plant ophetmoment van planten.De netto-opbrengstprijswerd gevonden door
van debruto-veilingprijs de directe oogst-en afleveringskosten afte
trekken.Dat zijn namelijk dekosten die rechtstreeks samenhangenmet de extra
produktie.Als bruto-veilingprijs werd demiddenprijs gehanteerd zoals die
werd berekend uit de aanvoercijfersvan de seizoenen 1982tot enmet 1984van
de tuinbouwveiling RBT teBreda enwerd vastgesteld op f 3,05 per kg.De
directe oogst- en afzetkosten werden bepaald opƒ 1,25 per kg zodat de
74

netto-opbrengstprijs ƒ 1,80per kg bedroeg.
In tabel 46wordt een overzicht van de financiële resultaten gegeven.
Duidelijk blijkt dat ook financieel aanmerkelijkeverschillen ontstaan als
gevolgvan kwaliteitsverschillen inhet plantmateriaal. Bij eenverschil van1
kwaliteitsklasse bijvoorbeeld bedraagt de extrawaarde alƒ 0,15per plantwat
ongeveer overeenkomt met dehuidige aankoopprijs van een aardbeiplant. Een
zwaardere plantvertegenwoordigt dus een grotere waarde en zou dusmeer mogen
kosten dan een plantvanmindere kwaliteit.
Tabel 46.Extra produktie, extra opbrengst en contantewaarde*van de extra
opbrengst van lichte,matig zware en zware aardbeiplanten in
vergelijking met zeer lichte planten van aardbeien
(netto-opbrengstprijs ƒ 1,80 per kg;3700planten per 10are).
Kwaliteitsklassen

licht
matig zwaar
zwaar

Extra produktie
(kg)/

Extra opbrengst
(gld)/

Contante waarde*
(gld)/

plant

plant

10are

plant

10are

0,16
0,33
0,49

605
1209
1814

0,15
0,31
0,47

579
1157
1736

0,091
0,182
0,272

10are
336
672
1008

* Extrawaarde ophetmoment van planten.
Erblijken groteverschillen tekunnen bestaan inde extra produkties als
gevolg van dekwaliteitsverschillen vanhet plantmateriaal, zowel binnen een
ras als tussen de rassen onderling. Omdat ookvan de netto-opbrengstprijs
verwacht mag werden dat deze aan schommelingen onderhevig is,lijkthet zinvol
om inzicht tehebben inde extrawaarde bij enkele niveaus van
produktieverschillen ennetto-opbrengstprijzen (tabel 47).Hieruit blijkt dat
als gevolg van deverschillen inde extra produktie en als gevolg van
verschillen indenetto-opbrengstprijs ook aanzienlijke verschillen ontstaan
inde extrawaarde die opgrond hiervanberekend kanworden. Bijde gekozen
uitgangspunten ligt dat tussenƒ 0,08 enƒ 0,72 per plant.
Tabel 47.Extrawaarde (in guldens per plant)ophetmoment van planten als
gevolgvanverschil inkwaliteit van aardbeiplanten bij
verschillende extra produktie- en prijsniveaus.
Extra
produktie
(g/plant)

Netto-opbrengstprijs per kg
ƒ 1,50

ƒ 1,60

60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360

0,08
0,13
0,17
0,21
0,25
0,29
0,34
0,38
0,42
0,46
0,50

0,09
0,14
0,18
0,23
0,27
0,32
0,36
0,41
0,45
0,50
0,54

ƒ 1,70
0,10
0,14
0,19
0,24
0,29
0,34
0,38
0,43
0,48
0,53
0,58

ƒ 1,80
0,10
0,15
0,20
0,26
0,31
0,36
0,41
0,46
0,51
0,56
0,61

ƒ 1,90
0,11
0,16
0,22
0,27
0,32
0,38
0,43
0,49
0,54
0,59
0,65

ƒ 2,00

ƒ 2,10

0,11
0,17
0,23
0,29
0,34
0,40
0,46
0,51
0,57
0,63
0,68

0,12
0,18
0,24
0,30
0,36
0,42
0,48
0,54
0,60
0,66
0,72
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Dekwaliteit van plaatmateriaal van aardbeien indevormvan plantzwaarte
isvan invloed ophet producerend vermogen van de plant.Hoe beter de
kwaliteit,datwil zeggenhoe zwaarder de plant,hoe hoger de produktie,
waardoor ookbetere financieel-economische resultaten worden behaald.
Indeling en levering door de plantenvermeerderaars vanhet plantmateriaal
inkwaliteitsklassen naar plantzwaarte isgewenst. Kwaliteitsverbeterende
maatregelen eveneens.
Gezien devrij smalle basiswaarop de resultaten van dit onderzoek berusten
ismeer onderzoek op dit terrein gewenst.
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A F D E L I N G

B O D E M K U N D E

PROJECT PFW 10(IB 75):LANDELIJKE BODEMBEHANDELINGSPROEVEN INDE FRUITTEELT
P. Delver

Bodembehandeling,kalibemesting en druppelbevloeiing
Het in 1975 ingeplante proefveld teWilhelminadorp waarin naast
verschillende manierenvandruppelen enkalibemesting tot enmet 1982
uitgevoerde bodembehandelingen zijnvergeleken, iseind 1985gerooid. Daarmee
isdit project afgesloten. Devergelijking van chemische met mechanische
onkruidbestrijding, gecombineerd metmulchenvan gras opdeboomstrook of op
de grasbaan isniet erg succesvol geweest. Zoals invorige jaarverslagen al is
uiteengezet was dit onder andere het gevolg vanhet samenvallen vande
combinaties van onkruidbestrijding en demethode vanmulchenmet
luwteverschillen inhetveld. Ook het uitvoeren van degrondbewerking leverde
moeilijkheden op (beoogd werd na tebootsen hoe vroeger,vóór de introductie
van herbiciden, onkruid op deboomstrook met de freeswerd bestreden).
Dooreengenomen lag de produktie van Cox's Orange Pippin en Schonevan Boskoop
opveldjes met chemische onkruidbestrijding, zónder grondbewerking op een iets
hoger niveau dan die opveldjesmét grondbewerking,maar ditverschil bedroeg
slechts circa 5%.Opde eerstgenoemde veldjeswerd inbewaarproevenvaakwel
ietsmeer stip en zachtwaargenomen terwijl hier elk jaar ook de hoogste
kaligehalten inhet blad werden aangetroffen.
Bijhet afsluiten van dit onderzoek werd nog een analyse gemaakt van de
groei envruchtbaarheid van individuele bomen die inde loopvan de jaren
sterkverschillende groeihadadenvertoond als gevolgvan andere factoren dan
de aangebrachte behandelingen. Ditwaren voornamelijk bodemverschillen ende
dikte van debomen bijhet planten.Hetmateriaal moet nogbewerkt worden,
maar gebleken isalwel dat bijhet planten zware,dikke bomen over alle 10
proefjaren eenvoorsprong ingroei en produktie bleven houden tenopzichte van
dunnen bomen.Zobracht een groepvan circa 30bomen Cox'sOrange Pippinmet
een dikte van gemiddeld 15,4mm over 1976 tot enmet 1985per boom, totaal 18
kgméér vruchten opdaneeneven grote groepmet eendiametervan 11,2mir.De
lengte aanvruchtdragende takken per boom liep bij het rooien uiteenvan 17
tot A3m bij Cox's Orange Pippin envan 20 tot 35m bij Schonevan Boskoop.
Boven een bepaald boomvolume namde opbrengst per boomnietmeer toe.

PROJECT PFW 11(IB 11): BETEKENIS VAN STIKSTOF VOOR OPBRENGSTEN KWALITEIT
P. Delver

Het grondwaterstanden-stikstoftrappenproefveld teOostelijk Flevoland
In 1977-1980werd het onderzoek met appels op kavel R18,over de invloed
van de grondwaterstand opdeopbrengst en de stikstofbehoefte,door het
proefstation teWilhelminadorp voortgezet. Dit proefveld van de Rijksdienst
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voor de IJsselmeerpolderswerd al in 1965 ingeplant. Over de periode 1965-1976
is in 1983eenuitvoerig rapportverschenen (J.Visser,Flevobericht 201).Ook
over de resultaten inde aansluitende periode 1977 tot 1980is inconcept een
uitvoerig rapport opgesteld. Enkele conclusies:
1.Naarmate dieperwordt ontwaterd neemt het stikstofleverende vermogen van de
grond toe endebehoefte aan stikstofbemesting af (appels Cox's Orange
Pippin enGolden Delicious op onderstam M.9).
2. Bij gedurende winter en zomervolstrekt constant houdenvan de
grondwaterstand doormiddelvan infiltratie en drainageheeft het niveau
van dit grondwater tussen40en 130cm -mv slechtsweinig invloed op de
produktie,vooropgesteld dat de stikstofvoorziening doormiddel van
bemesting op peilwordt gehouden.
3.Naarmate de stikstoftoestand van het gewas verder daalt beneden circa 2,5%
N inhet bladvan Cox's OrangePippin en 2,3%van GoldenDelicious (basis
langlot,bemonsterd begin augustus)neemt het opbrengstverbeterende effect
door bemesting toe.Een stikstofarm gewas isverhoogd gevoelig voor schade
door nachtvorst.Dit isde achtergrond van het aangetoonde verband tussen
het bemestingseffect endebeurtjarigheidsindex (maatvoor jaar tot jaar
fluctuaties inde opbrengst)enerzijds enhet stikstofgehalte inhet blad
anderzijds.
4.Het aansturen op eenmarginaal stikstofniveau vanhet gewasmet het doel
een optimalevruchtkwaliteit tebereiken (kleur,smaak,houdbaarheid)wordt
pas duidelijk effectief bijvoor deproduktie (inbepaalde jaren:
nachtvorst,droogte,te zwarevruchtdracht)riskant-lage N-gehalte inhet
blad (Visser:2,2-2,3%Nvoor Cox's Orange Pippin en 2,1-2,2%Nvoor Golden
Delicious).
5.Hetvruchtdunnend effectvan een carbarylbespuiting wordt iets sterker
naarmate de stikstoftoestand van het gewas verder daalt.Dit effect is
echter zo zwak dathet voor de toepassing inde praktijk van geen betekenis
is.
6. Het grasstrokensysteem,waarbij door de cirkelmaaier gras opde boomstrook
wordt gebracht,wordt gekenmerkt door een belangrijke horizontale
heterogenisatie van bodemvruchtbaarheidsfactoren. In deboomstrook werden
tot 60cmdiepte hogere kaligehalten aangetroffen dan inde grasbaan. Dit
verschilwerd groter naarmate ophet grasmeer stikstofwas gegeven. Inde
boomstrook werden ookveel hogere gehalten aan fosfaat aangetroffen (P-Al,
P-10getal).
Met het uitbrengen van het rapport over dit onderzoek wordt project PFW 11 (IB
111)afgesloten. Belangrijke nieuwe aspecten van de stikstofvoeding komen
echter naarvorenbijhet fertigatievraagstuk. Waarnemingen daarover zullen
bij deverslaggeving over het project druppelbevloeiing (PFW 53,IB 327)
worden besproken.

PROJECT PFW 35 (IB 216): RELATIE TUSSEN KALIUMGEHALTEN VANAPPELBLAD EN GROND

Ophet grondwaterstanden-stikstoftrappenproefveld opkavel R18 te Oostelijk
Flevoland (zie project PFW 11)werd aangetoond dat dekaligehalten inde
boomstroken sterker toenamen endie inde grasstroken door onttrekking sterker
afnamen naarmate zwaardermet stikstofwas gemest (jaarlijks 0, 50of 150kg N
perha. Stikstofbemestingvergroot de grasproduktie opde rijbaan endus de
hoeveelheid gemaaid gras die op deboomstrook terecht komt.Als gevolg van de
stikstof-kaliïnteractie bij debladanalyse kwam eenhoger kaligehalte inde
grond van deboomstrook, echter niet ineenhoger K-gehalte inhet blad tot
uitdrukking.LageN-gehalten inhet blad gaan namelijkmethoge K-gehalten

samen en omgekeerd.
In debodembehandelingsproef teWilhelminadorp (Project PFW 10)werd van
1975af op een aantal veldjes geen,op andere jaarlijks 300kgK O per ha
als zwavelzure kali gegeven. Nahetvoorjaar van 1982 toen opde bemeste
veldjes totaal 2250kg K O was gegeven,werd de bemesting gestaakt omde
nawerking via debladanalyse tekunnen vervolgen. Gebleken isdathet sedert
1975 steedsverder toegenomenverschil inkaligehalte inhet blad tussen
onbemest enbemest ook in 1983-1985nog zeer duidelijk bleef.Van een afname
van ditverschilwas geen sprake. In 1985werdenvoor Cox'sOrange Pippin
gemiddelde gehalten gevondenvan 1,78%en 1,28%K envoor Schonevan Boskoop
van 1,56% en 1,12%K, respectievelijk voor bemest en onbemest.Op deze
zavelgrond van 25à 30%afslibbare delenwerkt een door bemesting verhoogde
kalitoestand blijkbaar nog een aantal jaren duidelijk na.
Als basisvoor een lezing tijdens een symposium teReims (Frankrijk)te
houden inaugustus 1986,werd een artikel geschreven over deverplaatsing van
kalium onder invloed vanhet grasstrokensysteem. Dit symposium onder de titel
'Nutrient balances and theneed for potassium'wordt georganiseerd door het
International Potash Institute (Bern,Zwitserland).

PROJECT PFW49 (IB 305):STIP INAPPEL
P. Delver

Bewaarproeven
Het onderzoek isde laatste jaren gericht geweest opde invloed van de
watervoorziening -druppelbevloeiing, beregening - ophet optreden van stip en
zacht in appels.De indruk isdatwater gevenvia eenverhoogde kaliopname en
beter uitgroeien van devruchten vaakwel een iets grotere gevoeligheid voor
deze bewaarziekten inhoudt.Wellicht ishetmogelijk deze gevoeligheid bij
druppelbevloeiing iets terug te dringen door aan hetwater ammoniakhoudende
meststoffen zonder kali, toe tevoegen.Van de oogsten 1984en 1985van de
grote bodembehandelings-druppelproef (zie project PFW 10en 35)konden wegens
gebrek aan capaciteit geenvruchtenworden bewaard, zodat over deze jarenniet
over bewaarresultaten wordt beschikt. Dit deel van het project -de analyse
van factoren die stip en zacht beïnvloeden - is eind 1985afgesloten.Het deel
gericht op devruchtanalyse endeverbetering van de stipvoorspelling wordt in
1986nogvoortgezet.

PROJECT PFW 53 (IB327):DRUPPELBEVLOEIING INDE FRUITTEELT
P. Delver

Druppelen in 3perioden
De in 1975 ingeplante proefmet appels op perceel 7teWilhelminadorp,
waarin sedert 1976werd gedruppeld ineen ofmeer van 3periodenvan elk6
weken is eind 1985beëindigd en gerooid. Met uitzondering vanhet extreem
droge aanloopjaar 1976kwamen inde proefperiode geen duidelijk droge jaren
voor. Verscheidene jarenwaren aan de natte enkoele kant.Dit heeft uiteraard
het effect van de druppelbevloeiing verzwakt. Verdere omstandigheden waren dat

79

perceel 7tot deminst droogtegevoeligebehoort en dathet druppelen pas inde
loopvan het tweede jaar na planten (zomer 1976)kon beginnen ende
druppelaars midden tussen 2bomenwerden gelegd. Was al in 1975direct nahet
planten begonnenmet druppelaars dicht bij de stam, danwas het effect
ongetwijfeld groter geweest. In 1985,ook eenkoel,vochtig jaar,iswederom
zeer weinigwater gegeven,namelijk in periode I (1mei - 15juni)gemiddeld
0,4 1per dag perboom, inperiode II (15 juni - 1augustus)2,01en in
periode III (1 augustus - 15september)0 1. Dit brengt dedagelijks gegeven
hoeveelheid water per boom,gemiddeld over 1977-1985 op achtereenvolgens 2,7,
7,7 en 9,2 1 inde perioden I, IIen III.Onder deze proefomstandigheden is
het nietverwonderlijk dathetmaximale effect,namelijk bij druppelen onder
droge omstandigheden inelkvan de 3perioden,bij Cox's Orange Pippin een
gemiddelde opbrengststijging vanmaar 9,7%heeft opgeleverd. Bij Schonevan
Boskoopwas dit 7,6%. Uit degegevens bleekverder dathetmeeste effect werd
verkregen van druppelen inde perioden IIen IIIwat gezien het druppelregime
voor dehand ligt.De oogst 1985,voor Schonevan Boskoop zeer laag, isnog
nietverwerkt.
Er is inde loopvande jaren indeze proef nog uitgebreid detailonderzoek
verricht over devochttoestand van de grond (metingen grondwaterstand,
vochtspanningen inde0-60 cmbewcrtelde laag)waarbijwater geven een
positieve invloed heeft opdevruchtgroei van Cox's Orange Pippin.Uit
duizendenmetingenvan devruchtdiameter isgebleken dathet druppelen pas
duidelijk devruchtgroei bevordert alshet grondwater isgedaald tot beneden
circa 130cm, devochtspanning op40-60cm diepte isopgelopen totboven pF
2,3 en de luchttemperatuur overdagmeer dan circa 20Cbedraagt.Het profiel
bestaat uit 50à60cm zware zavel op iets opdrachtig slibhoudend zeezand.
Verder bleek dathet tempovan devruchtgroei van aan druppelbevloeiing
aangepaste bomen daalt tot onder het groeiniveau vanniet-bedruppeldebomen,
alsna een periode vanwater gevenhet druppelen wordt stopgezet.

Efficiëntie van druppelen
De invloed van de positievan de druppelaar envanhet aantal per boom Vi,
1of 2)wordt sedert 1981onderzocht inde door internationale samenwerking
tot stand gekomen AGRIMED-proef. Dezewordt sedert 1981 uitgevoerd met 4
appelrassen inrandrijenvan de reeds besproken druppelproef opperceel 7.Ook
in deze proef is in 1985vrijwel niet gedruppeld. De oogstenvan 1984en 1985
zijn door gebrek aan capaciteit nog niet verwerkt. De indruk uit de
proefresultaten van debeginjaren was dathet effect van druppelen op
scheutgroei envruchtontwikkelingbevorderd wordt door toenamevanhet aantal
druppelpunten perboom. Ook deze proef is inmiddels gerooid.
In randrijenvan in 1981 geplante Gloster opM.9 op perceel 25,een
internationale plantsystemenproef,wordt sedert 1983het effect bestudeerd van
druppelen met 4 1per dag per boom indroge perioden,via 1druppelaar bij de
stam of tussen 2bomen en 2druppelaars (halve afgifte)perboom. Ook indeze
proef is in 1985weinig water gegeven. Opbrengstverschillen konden dan ook
nietworden vastgesteld.

Fertigatieproeven te Wilhelminadorp
Op perceel 24 teWilhelminadorp iseen drietal nieuwe proeven opgezet over
het effect vanverrijken van druppelwater, toegepast bij jongebomenvanaf het
planten.Het perceel was daarvóór beplant geweestmet peren (bestuivingsproef)
waarvan devakkenwerden gescheiden door elzehagen, 2 innoordzuidrichting,1
inoostwestrichting. Tervermijding van vruchtbaarheidsverschillen
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samenhangend met de positievan deze hagen,zijnde fertigatieproeven zo
aangelegd dat de proeven 2en 3zichbevinden op en terweerszijden van de
plaats van devroegere elzehagen, terwijl proef 1geheel opeerder met peren
beplante grond ligt.Door deze opzet zijn de 3proevenmin ofmeer met elkaar
verstrengeld, watvoor de aanlegvan het druppelsysteem voordelen bood. De
proefrassen zijn Jonagold en Cox's Orange Pippin virusvrij,beide opM.9.De
goed geveerde boompjes zijn in februari geplant.Tussen develdjes zijn
bufferbomen AlkmeneM.9geplant,mét potgrond inhet plantgat en
champignonmest alsmulch rond de stam. De proefbomen kregen alleen potgrond.
Deverrijking gebeurt uitsluitend met de goed oplosbare mengmeststof 19-6-6.
Het fertigeren,wegens de opzet uitvoeringstechnisch gecompliceerd en
arbeidsintensief,wordt beperkt tot de periode mei -medio juli,het druppelen
als zodanig kan langerwordenvoortgezet.
Proef 1betreft eenvergelijking op4niveaus van stikstofvoorziening, van
het effect vanvolveldse bemesting (19-6-6), al ofniet gecombineerd met
druppelbevloeiing, met het effect vanverrijking vanhet druppelwater. Er is
in 1985tussen 17mei en 2augustus op 55dagen gedruppeld en gefertigeerd
waarbijvrij nauwkeurig dehoeveelheden meststof, zoalsvermeld in tabel48,
zijnverbruikt. Inverband met de opzet van de proef 'Vroegmet fertigeren
beginnen en ophouden', isook gedruppeld (gefertigeerd)op dagen dat de grond
nog niet droog was.Er isop druppeldagen steeds 4,7 1perboom gegeven.
Tabel 48.De scheutproduktie in aantallen enmeters perboom in 1985in
proef 1.
Behandeling

Kg N/ha
bemest

Bemesting

Bemesting +
drupp.

Scheutproduktie
gefertigeerd

P.

Jonagold

a

m

a

m

25
50
100
200

13,7
13,1
15,0
13,2

4,0
3,7
3,9
3,9

11,8
12,8
11,3

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

25
50
100
200

14,4
17,5
13,6
14,6

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

11,0
11,6
11,7
11,0

3,5
3,5
4,3
4,5

13,5
15,4
15,3
18,9

6,6
8,0
7,8
9,3

12,8
12,5
16,1
18,2

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

7,9
8,8
9,5

13,1
16,2
18,3
15,8

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

6,2
6,7
7,6
8,9

12,3
12,7
14,5
14,7

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

Fertigatie

12,5

25
50
100
Fertigatie 2- zijdig
boom)
(2drupp. per

Bemesting +
fertigatie

Cox's 0

12,5

25
50
100
12,5

25
50
100

6,25
12,5

25
50

15,4
16,2
15,8
17,2
12,6
12,4
14,1
16,4

8,1

9,9

Het seizoen 1985was koud envochtig,desondanks zijn duidelijke groeieffecten bereikt die zich al enkeleweken nahet beginvanhet fertigeren in
het gewas begonnen af te tekenen. Bemesting had vrijwel geen effect;druppelen
zonder toevoeging vanmeststof leiddewel totmeer groeimaar deze boompjes
kregen tevens stikstofgebrek. Verrijking gaf een toename vanhet aantal
scheuten en een zeer duidelijk grotere scheutproduktie (tabel 48).Met giften
van circa 50kg Nper ha (2400bomen per ha,dus circa 20gNper boom)werden
al vrijwel maximale scheutprodukties bereikt.Tweezijdig fertigerenwas wat
effectiever dan eenzijdig fertigeren.Verdere belangrijkewaarnemingen waren
nog dat de niet-bedruppeldeboompjes na eennatte periode in juni hergroei
vertoonden, dat deCox's-boompjesmet stikstofgebrek ook lichte symptomen van
magnesiumgebrek kregen endat in sommige Cox's-boompjes (vooral de tweezijdig
zwaar gefertigeerde)Cox's-ziekte en ijzergebrek optrad,wat openig
wateroverlast leek tewijzen.
In proef 2wordt nagegaanwelk effect fertigatie heeft als dezelfde
mestgift (0, 12,5,25of 50kg N perha)wordt toegediend inverschillende
hoeveelheden water. BijCox's Orange Pippin isdit 2of4 1per boom per dag,
bij Jonagold 2of 81.Ook indeze proef had vergroting van de fertigatiegift
tussen 0 en 25à50kg Nper ha een duidelijk gunstig effect op aantal en
totale lengte van de scheuten,maar vergroting van hetwaterverbruik gingwel
samenmet lichtere bladkleuren en lagere N-gehalten inhet geanalyseerde blad.
Ditwijst op uitspoeling engeringere efficiëntie van demeststof naarmate
meer water wordt verbruikt,want dewatergift had op zichvrijwel geen invloed
op degroei.
Proef 3vergelijkt het effect van regelmatig ('dagelijks', 'continu')met
datvan onregelmatig fertigeren,namelijk tweemaal of eenmaal perweek of
eenmaal per 14dagen.Daarbijwordt totaal steeds dezelfde hoeveelheid
meststof verbruikt, in 1985opbasisvan 20kg N perha (ruim 8gNper boom).
Het druppelregime isbij deze toepassingen steeds hetzelfde.Hoewel de
bladkleuren iets lichter werden en de scheutproduktie iets afnam naarmate de
meststof met grotere tussenpozen werd toegediend,was toch ookbij eenmaal per
14dagen fertigeren sprake van eenveel betere scheutgroei vergeleken met
onbehandeld ofniet-verrijkt druppelen. In de praktijk zullen ookmet circa
eenmaal perweekverrijken goede resultaten kunnenwordenbereikt,
vooropgesteld datvoldoende meststof wordt gegeven. Zeer onregelmatig
gefertigeerde bomen lekenwelwat meer hergroei van scheuten tehebben
gegeven,wat opgroeistotenwijst.
Op perceel 25 teWilhelminadorp ligt sedert 1983een oriënterende
fertigatieproef inbufferrijen van een internationale plantsystemenproef met
in 1981 geplante Golden Delicious opM.9.Het effect van fertigeren met
18-18-18,via 1of 2druppeldoppen per boomwordt vergeleken met dat van
alleen druppelen. Erwerd in 1985totaal 234 literwater gegeven (circa 75
m m ) , deverrijking kwam inde desbetreffende behandelingen overeenmet een
verbruik van circa 80kg N,P90c.enK 0 per ha.Het niet-verrijkt
druppelen gaf een ietsbetere vruchtkleur (licht stikstofgebrek),maar daar
stond een gemiddeld 7%hogere opbrengst door fertigeren tegenover. Ook inde 2
voorgaande jarenwerd dehoogste opbrengst verkregen bij (tweezijdig)
fertigeren.

Fertigatieproef teNumansdorp
De in 1984 zo succesvol verlopen fertigatieproef met 4 appelrassen (zie
Jaarverslag 1984,p. 79-80)isdoor bevriezing in dewinter 1984/1985 zodanig
beschadigd dat de proef nietverder konworden voortgezet. Het ras Jonagold
wasvoor circa 90%afgestorvenmaar ook de 3andere rassen,Cox's Orange
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Pippin,Karmijn de Sonnaville enGolden Delicious hebben geleden.
Toch heeft de proef in 1985nogwat nuttige informatie opgeleverd. Inde
eerste plaats bleek uitwaarnemingen over dode knoppen dat er eenverband
bestond tussen devorstschade en debehandelingen. Deze hadden in 1984 sterk
verschillende scheutgroei enmeer ofminder lang doorgroeien inde zomer tot
gevolg gehad. Op 13augustus 1984 ishet percentage nog groeiende scheuten
voor het laatst vastgesteld. Het bleek nu dat naarmate dit percentage hoger
was, er indewinter 1984/1985 ookmeer knoppen waren bevroren.Lang
doorgroeien van scheuten als reactie op te sterk of te langdurig fertigeren
kan duswat dit (vrij zeldzame)aspect betreft bezwaren opleveren.
Voor de rassen Cox's Orange Pippin,Karmijn de Sonnaville en Golden
Delicious konden beginmei 1985nog standcijfers voor de bloeiintensiteit
worden geschat en later inhet seizoen devruchten per boomworden geteld en
gewogen. Het bleek dat de in 1984bedruppelde maar niet gefertigeerde bomen in
1985duidelijk zwakker bloeiden,wat tenslotte ook ineen lager aantal en
gewicht aanvruchten tot uiting kwam,vergeleken met geheel onbehandelde bomen
(dieweinig van devorst hadden geleden)en gefertigeerde bomen (waarvan een
deel van debloemknoppen waren afgestorven ofverzwakt). Het niet-verrijkt
druppelen inhet eerste groeijaar kan dus als gevolgvan sterke groei
samengaand met stikstofgebrek, leiden totverminderde bloemaanleg.

PROJECT PFW 71:VOORSPELLING VAN DE BEHAARBAARHEID VANAPPELS DOORMIDDEL VAN
VRUCHTANALYSE
J. Oele

Evenals invoorgaande jaren is in 1985deverandering gemetenvan de
minerale samenstelling van appels gedurende het groeiseizoen. Hiertoe worden
jaarlijks vanaf begin augustus op steeds dezelfde proefplekken met tussenpozen
van circa 1weekvan een aantal rassenvruchtmonsters verzameld en
geanalyseerd.
Bij de rassen Cox's Orange Pippin en Schone van Boskoopwas het gemiddelde
magnesiumgehalte van devruchten in 1985 lager dan invoorgaande jaren. Ook
het fosfaatgehalte was in 1985 laag.Er blijkt een sterkverband te bestaan
tussen vruchtdracht en fosfaat:vruchten van slechtdragende bcmen hebben een
relatief hoog fosfaatgehalte.
Vruchtmonsters vanhet seizoen 1984van een calciumbespuitingsproef op
Gloster teKraggenburg werden geanalyseerd opminerale samenstelling. Indeze
proefwerden bespuitingenmet calciumchloride met en zonder uitvloeier
vergeleken met calciumchelaat in 2concentraties en onbehandeld. Het object
'calciumchloride +uitvloeier'bleek bij de pluk het hoogste calciumgehalte te
hebben (9,6mg Ca per 100g "bespoten"tegenover 5,9 mg Caper 100gbij
'onbehandeld').
Bij een calciumbespuitingsproef ophet pereras Condo,eveneens te
Kraggenburg,was het calciumgehalte bij de pluk bij 'bespoten' 19,1mg Ca per
100g, tegenover 14,6mg Ca per 100gbij 'onbehandeld' .Als gevolg van de
bespuitingen met CaCl„vertoonden debespoten objecten ernstige
bladverbranding en (daardoor)een circa 10%lager vruchtgewicht.
In de loopvan 1985kwamen debewaarresultaten beschikbaar van een aantal
bewaarproeven vanhet seizoen 1984waarvan tevens deminerale samenstelling
bij de pluk bepaaldwas.
Demeeste van deze bewaarproeven vertoonden slechts geringe
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bewaarafwijkingen zodat er geenverband met debehandelingen nochmet de
minerale samenstelling vastgesteld konworden.
Bijhet ras James Grieve van de fertigatieproef op perceel 7van het
proefstation was er een goed negtatief respectievelijk positiefverband tussen
Ca-gehalte respectievelijk K/Ca-verhouding en percentage zacht +stip:minder
dan 10%zacht +stipwerd gevonden bij een calciumgehalteboven 5,5 mg per 100
g of eenK/Ca-verhouding lager dan23.
Voor het proefplekkenbewaaronderzoekmet Conference opde proeftuin
Werkhoven werden voor hetvierde achtereenvolgende seizoen de vruchtanalyses
uitgevoerd. Vergeleken met appels blijkt Conference eenhoog magnesium- en
calciumgehalte tehebben. Erwerd geenverband gevonden tussenminerale
samenstelling en bewaarbaarheid.
Omdat bij dit onderzoek nuvan 9proefplekken 3jaar achtereen
vruchtanalyseresultaten beschikbaar zijn,konworden nagegaan ofer
verschillen inminerale samenstelling tussen deherkomsten waren. Betrouwbare
verschillen (P=0,05) tussen enkele herkomsten werden gevonden bij de
vruchtgrootte enhet stikstof-,magnesium- en calciumgehalte.
In samenwerkingmethet Consulentschap inAlgemene Dienstvoor Kwaliteit en
Bewaring werd op een aantal bedrijven waar men eenvruchtmonster voor
bewaaradvisering had laten analyseren een tweede vruchtbemonstering vlak voor
de pluk uitgevoerd. Debedoeling hiervanwas omna te gaan inhoeverre de
voorspelling van deK/Ca-verhouding overeenkwam met deK/Ca-verhouding welke
bij de tweede bemonstering gevondenwerd. Bij Cox's Orange Pippin (n= 10)
bleek gemiddeld deK/Ca-verhouding bij de pluk 1,9 punten lager te zijn dan
verwacht was aan dehand van devruchtanalyse voor debewaaradvisering. Dit
geringe gemiddelde verschil gaf geen aanleiding om debewaarverwachting alsnog
bij te stellen.Bij Schone van Boskoop (n= 10)en Jonagold (n= 6)werd geen
verschil gevonden tussen deverwachte en dewerkelijk gevonden K/Ca-verhouding
bij de pluk. Op eenzelfde proefplek werden somsvrij grote verschillen
gevonden tussen de gehalten bij de eerste en bij de tweede bemonstering.

Vroege analyse
Evenals in 1983en 1984werd ook in 1985op een aantal proefplekken weer
eenvruchtanalyse inde tweedeweek van juli uitgevoerd om eventuele
jaarverschillen inminerale samenstelling alvroegtijdig inhet seizoenvast
te stellen. In tabel 49 zijnvoor beide proefrassen de gemiddelde minerale
samenstelling weergegeven inde proefjaren 1983, 1984en 1985.Tevens zijn
vermeld het gemiddelde vruchtgewicht enhet drogestofgehalte van devruchten.
Vanwege eenvoldoende sterkverband tussenvruchtgewicht en fosfaat-,
kalium en calciumgehaltenbij Cox's Orange Pippin zijn de cijfersvoor deze
gehalten gecorrigeerd ophetverband met vruchtgewicht. Opdezemanier zijn de
gehalten van de 3proefjaren met elkaar vergelijkbaar, ongeacht de mogelijke
verschillen invruchtgewicht.
Opvallend voor 1985 isbijbeide rassenhet lagemsgnesiumgehalte enbij
Schone van Boskoop het lage fosfaatgehalte.
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Tabel 49.Analyseresultaten van devruchtbemonstering inde tweedeweekvan
juli 1983-1985.
Gem.
%
vrucht- droge
gew./
stof

mg/100gvruchtvlees
N

P

K

Mg

Ca

K/Ca

vrucht
(g)
Cox's O.P. '83
Cox's O.P. '84
Cox's O.P. '85
S.v.Boskoop'83
S.v.Boskoop'84
S.v.Boskoop'85

26,2b
20,8a
21,1a
50,6c
33,8a
40,4b

13,1a
12,8a
13,3a
12,9a
12,7a
13,3a

127a
132a
122a
107a
124b
lila

15,3a
16,9b
14,7a
15,6b
15,6b
14,6a

163a
175b
162a

10,6b
11,2b
8,8a

163b
9,0b
155ab 10,0c
151a
7,4a

13,7a
16,8b
14,8a

11,9a
10,4a
10,9a

13,1a
16,8b
12,4a

12,4b
9,2a
12,2b

a,b,c=gehaltenmet verschillende letters zijn statistisch betrouwbaar
verschillend (P= 0,05),n=12.
Gehalten zijn, indien nodig,gecorrigeerd op de invloed van deverschilen in
vruchtgewicht.
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PROJECT PFW 39:DEFYSIOLOGIE VAN DEVRUCHT VOOR DEOOGST INVERBANDMET DE
VRUCHTKWALITEIT
J. Tromp

Invloed van de temperatuur tijdens debloei en indeperiodevanaf de bloei
tot aan de pluk ophet gedrag van de appelboom

In 2klimaatkamers werden 3jaar oude boompjes van Cox's Orange Pippin tot
aan de bloei (dedagvoorafgaand aan de dagwaarop de eerste bloemen
opengingen)bijeen temperpatuurvan 19/14 C (dag/nacht)gehouden.De
boompjes werden daarna tot aan de pluk onderworpen aan4 temperatuurregimes,
teweten:
A. 21 /16Cgedurende 15dagen (tot ongeveer einde bloei),
daarna 17/12°C;
B. 21°/16°C continu;
C. 17/12Cgedurende 15dagen (tot ongeveer einde bloei),
daarna 21 /16 C;
D. 17°/12°C continu.
Het dampspanningsdeficitvan de luchtwerd inbeide kamers zoveel mogelijk
gelijk gehouden. De bestuiving werd met dehand uitgevoerd op3 opeenvolgende
dagen, tebeginnen opde dag dat 50-60%van debloemen openwaren.De
vruchtzetting,vruchtgroei,minerale samenstelling van devruchten ende
scheutgroei werden gevolgd.
Het percentage gezette vruchten (aantal vruchten per 100bloemen)bepaald
14dagen navolle bloei bedroeg voor de groepen A tot enmet Drespectievelijk
23,4; 24,6;31,2 en 26,1.Deverschillen zijn gering;de lage temperatuur
tijdens de bloei zoudevruchtzetting aanvankelijk ietsbevorderd kunnen
hebben. De zetting 3weken later (5weken navolle bloei,devruchtval was
nagenoeg beëindigd)bedroeg respectievelijk 9,6; 6,0; 7,7 en 11,0%. Hieruit
blijkt dat de uiteindelijke zetting niet zo zeer bepaald werd door de
temperatuur tijdens debloei,maar meer door de temperatuur inde periode
daarna.De lage temperatuur van 17Cwas duidelijk gunstiger dan 21C.Dit
heeftwaarschijnlijk temaken met verschillen invegetatieve ontwikkeling
(concurrentie!). De gemiddelde scheutgroei per boomwas bijhoge temperatuur
inde periode vanaf debloei tot aande pluk (groep Ben C) aanmerkelijk
sterker dan indebehandelingenA enDwaar indie periode de temperatuur laag
was. Het percentage vruchtval was voor de groepen A tot enmet D
respectievelijk 51,1;74,9;74,4 en61,0.
De hoge temperatuur tijdens het groeiseizoen gaf dehoogste gemiddelde
vruchtgewichten. Wat betreft deminerale samenstelling van devruchten bleek
er geen invloed van dediverse behandelingen op dehoeveelheid K enMg per
vrucht, althanswanneer gecorrigeerd werd voor deverschillen in
vruchtgewicht. Gezien de spreiding van de uitkomsten isvoor Cahet beeld niet
duidelijk.

86

Metingen betreffende dewaterhuishouding bij zomer- enherfStrassenvan appel
De tijd benodigd omvanaf debevruchting eenbepaalde vruchtgrootte en
-rijpheid tebereiken isbij zomerrassen aanzienlijk korter danbij
herfStrassen.Eenvan de factoren diehierwellicht van belang zijn, ishet
niveau van de fotosynthese. Dit zou althans inhet eerste deel vanhet seizoen
bij zomerrassen hoger danbijherfstrassen kunnen zijn.Verschillen infotosynthese kunnen samenhangenmet de openingstoestand van dehuidmondjes en
daarmee met dewaterhuishouding van deboom. Omna tegaan of erwat betreft
dewaterhuishouding systematische verschillen zijn tussen zomer-enherfstrassenwerden ermet behulp van eenHTuS-stagiair opvrij uitgebreide schaal
metingen van dewaterpotentiaal, osmotische potentiaal,diffusieweerstand en
verdamping van bladeren uitgevoerd. De inhet onderzoek betrokken rassen
waren: (zomer)Benoni,Eva,Jerseymac,Julyred, Krasava,Vista Bella en
(herfst)Coromandel Red,Detro,Golden Delicious Weinsberg, Jonagold,
Meiprinses,Winston.
Enkele uitkomsten worden hier kort samengevat.
- Bij inbegin juli uitgevoerde metingenwerd geenverschil indewaterpotentiaal tussen zomer- enherfstrassen gevonden. Binnen de groepen traden
grote verschillen op.
Voor de plukvan de zomerrassen (begin tot eind augustus) iser geen
verschil in osmotische potentiaal tussen zomer-enherfstrassen (ongeveer -24
bar). Na de oogst neemt zowel bij de zomer- alsherfstrassen de osmotische
potentiaal sterk af.Derhalve is inde periode september tothalf oktober
(oogst herfstrassen)de osmotische potentiaal van de zomerrassen aanmerkelijk
lager (5-6bar)dan bij deherfstrassen.
De diffusieweerstand leekbij deherfstrassen ietshoger te zijn dan bijde
zomerrassen (metingen eerste helft juli). Overigens waren de verschillen
binnen debeide groepen groter dan tussen de groepen.
De snelheid van uitdrogenvan afgesneden bladeren verschilde niet bij
zomer- enwinterrassen. Binnen beide groepen traden groteverschillen op.

PROJECT PFW 60:DE GROEISTOFHUISHOUDING INRELATIE MET HET GEDRAG VAN DE BOCM
J. Tromp

Gehaltevan cytokininen inxyleemsap van appel
Gedurende het gehele jaarwerd vrij frequent xyleemsap vanvolwassen bomen
van Cox's Orange Pippin en Summerred bemonsterd. Inde sapmonsterswordt het
gehalte van cytokininen kwantitatief bepaald. Zoals bekend worden cytokininen
voornamelijk indewortels geproduceerd en inhet xyleemsap naar boven
getransporteerd. Het cytokininenniveau vertoont een duidelijk seizoensverloop.
Eind april isde concentratie hoog,maar daarna treedt er een sterke daling
op, die ongetwijfeld inhoofdzaak het gevolg isvan de indie periode sterk
toenemende verdampingsintensiteit (verdunning!). In de zomer,herfst en winter
ishet niveau laag tot zeer laag.Tenminste 4cytokininen zijn aanwezig,te
weten zeatine (Z),zeatineriboside ((9R)Z), isopentenyladenine (iP)enhet
riboside daarvan, isopentenyladenosine ((9R)iP). Tot dusverre zijn Z+(9R)Z
gezamenlijk en iP+ (9R)iP gezamenlijk bepaald. In een deelvan de monsters
zijn iPen (9R)iP ook al afzonderlijk gemeten. Deverhouding tussen beide was
steeds sterk inhet nadeelvan (9R)iP.Erwordt steeds gebruik gemaakt van een
immunologische bepalingstechniek (EIA,Enzyme-Immuno-Assay).
In deklimaatkamers werd inde periode eind augustus tothalf januari 1986

een proef uitgevoerd waarin 3jaar oude boompjes van Cox'sOrange Pippin vanaf
kort voor debloei tot aanhet einde vanhet groeiseizoen geplaatst waren bij
2 worteltemperaturen (6 en 18C ) .De luchttemperatuur was inbeide kamers
20 /16Cdag/nacht.Drieweken navolle bloei werd dehelftvan het aantal
bij elkeworteltemperatuur geplaatste boompjes bespoten met Alar (1800dpm).
Op4 tijdstippen (2,6, 10en 14weken na debloei)werd steedsvan 2boompjes
van elke behandeling xyleemsap gewonnen enwerden de jongewortels,
scheuttoppen enbladeren verzameld. De bedoeling is indit materiaal
cytokininenanalyses uit tevoeren. De overblijvende bomenvan elke behandeling
werden na een overganstijd ineenkoude kas buitengeplaatst. Inhet voorjaar
zullen bloeiwaarnemingen worden uitgevoerd. De onderliggende vraagstelling is:
is ermogelijk eenverband tussen de produktie van cytokininen indewortel en
de bloemknopvorming. Zoals aluitvroeger onderzoek isgebleken beïnvloedt
lageworteltemperatuur de bloemknopvorming ongunstig;daarentegen bevordert
Alar debloei gewoonlijk.

Toediening van regulatoren
In de inhet najaar van 1984uitgevoerde proefmet 3 jaar oudeboompjes van
Cox's Orange Pippinwerd nagegaan inhoeverre er een interactie is tussen de
invloed van de temepratuur envan de regulatoren GA4+7 enAlar opde groei en
bloemknopvorming. Erwaren vanaf volle bloei tot 3,5 maand daarna (einde
proef)4 temperatuurregimes, teweten:
A. 24 /19C (dag/nacht)continu;
B. 17°/12°C continu;
C. 24 /19C tot 6weken na debloei,daarna 17/12Cen omgekeerd;
D. eerst 6weken 17°/12°C,daarna 24°/19°C.
Het dampspanningsdeficitvan de luchtwerd bij beide temperaturen zoveel
mogelijk gelijk gehouden. Ten tijdevan debloeiwerd dehelftvan de groepen
A en Bbespotenmet GA4+7 (500dpm)en dehelft van de groepen CenDmet Alar
(1800dpm).Bloeiwaarnemingen werden inhetvoorjaar van 1985uitgevoerd.
De scheutgroeiwas sterker bij 24 Ccontinu danbij 17Ccontinu enwel
vooral wanneer GA4+7werd toegediend. Verlaging van de temperatuur van 24C
naar 17C 6weken na debloei (C)beïnvloedde de groeiweinig; omgekeerd
stimuleerde deverhoging van de temperatuur (D)de groeivrij sterk. Alar
veroorzaakte een aanzienlijke groeiremming. In tegenstelling met eerdere
uitkomsten werden erbij 24Ccontinumeer bloemknoppen aangelegd dan bij
17Ccontinu. GA4+7werkte nadelig, zeker bij 17C.Deverlaging van de
temperatuur (C)was eveneens ongunstig;hetzelfde gold in sterkeremate voor
de temperatuurverhoging (D).Merkwaardig isdat Alar indebeide gevallen waar
het werd toegepast (CenD)geen invloed opde produktie vanbloemknoppen had.
Inhetvoorjaar werden debloeiwaarnemingen gedaan van 2 in 1984
uitgevoerde,buiten opgestelde,potproeven met boompjes van Cox's Orange
Pippin,waarin de remstoffen Alar en PP333 (concentratie 1800 respectievelijk
1000dpm)al danniet in combinatie met de gibberellinen GA4 enGA7 (500 dpm)
werden toegediend. In de eerste proefwerden eenjarige boompjes gebruikt.De
bespuitingen werden indeze proef half juniuitgevoerd;PP333werd 3weken
later nogmaals gespoten. Verder was indeze proef nog de factor 'stand'
opgenomen (verticaal tegenover horizontaal). De scheutgroei leek inhet jaar
van toediening inlichtemate te zijn gestimuleerd door debeide
gibberellinen. PP333verzwakte de groei sterk;hetzelfde gold inmindere mate
voor Alar endehorizontale stand. In deze proefwerd de scheutgroei inhet
jaar nabehandeling (1985)eveneens bepaald. PP333bleek eenvoor de groei
zeer sterk bevorderend naeffect tehebben;hetzelfde gold ingeringemate voor
Alar endehorizontale stand.Het niveauvanbloemknopvorming was laag indeze

88

proef,wat hetmoeilijk maakte een eventuele verlaging door eenvan de
behandelingen aan te tonen.Het negatieve effect van GA7 opde
bloemknopvorming (vergelijk Jaarverslag 1983,blz. 63)bleek dan ook slechts
indie gevallenwaar devorming van bloemknoppen was bevorderd door Alar,
PP333 of dehorizontale stand. GA4had geen effect.
Inde tweede proefwaar het proefmateriaal bestond uit 2jaar oude boompjes
werden debespuitingen bijvollebloei uitgevoerd. Voor PP333 enAlarvolgde 3
tot4weken later nog een tweede bespuiting. GA4 en GA7 stimuleerden de
scheutgroei.Volgensverwachting onderdrukten Alar en PP333 degroei,maar
toevoeging van de gibberellinen deed deze reductie voor een deel teniet.Alar
en PP333beïnvloedden devorming van bloemknoppen indeze proefniet,wat
wellicht temaken heeftmet het algemeen alvrijhoge bloeiniveau indeze
proef. GA7had een sterk nadelig effect op debloemknopproduktie zowel bij
niet als bijwel met Alar ofPP333behandelde boompjes.GA4had weinig
invloed.
Inhetverslagjaar werd eennieuwe potproefmet eenjarige boompjes van
Cox's Orange Pippin uitgevoerd. Gezien de zeer nadelige invloed van de
GA7-component vanhet inde praktijk gebruikte 1/1mengsel van GA4 en GA7 op
de bloemknopvorming,wordt indeze proef nagegaan inhoeverre een GA7-arm
mengsel dit ongunstig effect beperkt.Daartoe werden enkeleweken navolle
bloei GA4 enGA7 indeverhouding 10/0;9/1; 8/2 en 7/3 bij een totale
concentratie van 50, 100en500dpm ophet blad gespoten.
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PROJECT PFW 3 4 : TOETSING VAN DE GEBRUIKSWAARDE VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN
IN DE FRUITTEELT
H.A.Th, van d e r S c h e e r , H . J . Wondergem , W. R e m i j n s e , J . Woets en H. Beeke

Aardbei
Op eenaantal aardbeiveldenwerden opverschillende tijdstippen inhet
seizoen isolatenvan Botrytis cinereaverzameld methet doel om ze te toetsen
opmatevan resistentie tegen fungiciden die inde aardbeiteelt worden
gebruikt terbestrijding vanvruchtrot.Doorhet tijdelijk ontbreken van
laboratoriumaccomodatie isde toetsing nog niet uitgevoerd.
In een proefveld met Bogota-aardbeiplanten op jonge zeekleiwerd het effect
van enkele herbiciden getoetst.Demiddelen werden ongeveer 3weken na het
planten gespoten.Alleen de combinatie Tramât plus Venzar (respectievelijk 91
en 0,9 kg in 10001water perha)veroorzaakte in lichtemate eenvlekkige
geelverkleuring van debladeren. Grote ereprijs werd goedbestreden door Stomp
330EC (7,2 1 in 10001water per h a ) ,klein kruiskruid door Goltix (6kg in
10001water perha)en akkerwinde door Tramât (9kg in 10001water perha).
Daarentegen was een lagere dosering vanTramât incombinatiemet Venzar
(respectievelijk 6kg en 0,9 kg in 10001water perha)onvoldoende werkzaam
tegen de akkerwinde. Naast de genoemdemiddelen werden nog Dual 720EC (4,21
perha)enTeridox 500EC (3,6 1perha)beproefd. Beidenwerkten redelijk
goed tegen grote ereprijs,maar niet afdoende tegen akkerwinde.

Appel
Opde rassen Cox's Orange Pippin,Golden Delicious enJonagold werden nade
bloei een aantal fungiciden en combinaties van fungiciden terbestrijding van
schurft enmeeldauw getoetst op fytotoxische effecten.Als enige negatieve
viel het effect opvan bespuitingen met Tridal (450ml in 15001water per
ha). Daarmee bespotenbomenvertoonden eenminder goedebladstand enwat
kleiner blijvende vruchten.

Peer
Inverband met de residuproblemen na deveelvuldige toepassing tegen
perebladvlooien in 1984werd een proef gedaan in samenwerking met het Centraal
Bureau van Tuinbouwveilingen. Endosulfan werd nul-totviermaal gespoten op
het ras Conference (medio juni,medio juli,medio augustus enbegin
september). Bijde oogstmedio september werd vrijwel geen residu gevonden op
devruchten die 1keerwaren gespoten (medio juni). Debespuiting vanmedio
juli leverde eenhoeveelheid residu op devruchten die de residutolerantie van
0,5 ppmbenaderde. Statistisch getoetst was duidelijk, dat eenbespuiting op
30 juli zou geleid hebben tot een residuvan 0,5 ppmbij een tweezijdig
betrouwbaarheidsgebied van 95%.Dit gold voor eenmonstervan gemiddelde
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vruchtgrootte. Specifiek gelet opde kleine maat Conference leidt een
bespuiting op 30juli tot een tehoog residu bij deoogst.
Omvoor dekleinemaat peren de residutolerantie niet te overschrijden
lijktmen nietverder tekunnen gaandan eenbespuiting medio juni en een
laatste bespuiting uiterlijk medio juli.
Een insekticidezeep van Safer'sAgrochemical Company werd getoetst op
oudere perebladvloklevers op ingehoesde peretakken. Indebehandelingenvan
0,2% amitraz en 1%insekticidezeep (in gedemineraliseerd water)bleek de
sterfte achtereenvolgens 99en93%.

PROJECT PFW 50:GELEIDE BESTRIJDING VAN SCHURFT ENMEELDAUW BIJ APPEL
H.A.Th,van der Scheer enW. Remijnse

Het onderzoek naar de invloed vanmeeldauw op de produktie bijCox's Orange
Pippin (COP), Golden Delicious (GD)enKarmijn de Sonnaville (K)werd voortgezet. Bij COPwas evenals in 1984het aantal vruchten per boom gecorreleerd met
demate van bladaantasting inhetvoorgaande jaar. Bijdit raswerd geenverband gevonden tussen dematevan aantasting enhet gemiddeld vruchtgewicht in
hetzelfde jaar.Devermindering van de produktie bij COP doormeeldauw moet
dan ookworden toegeschreven aan de aantasting die inhetvoorgaande jaaroptrad. BijGDdaarentegen was in 1985het aantal vruchten per boom niet beïnvloed (door demeeldauw inhetvoorgaande jaar), maar wel het gemiddeld
vruchtgewicht (door demeeldauw inhetzelfde jaar). In 1984was bijGDhet omgekeerde het geval.Het negatieve effect ophet gemiddeld vruchtgewicht kwam
echter niet betrouwbaar tot uiting ineenvermindering van de produktie van GD
in 1985. BijKbeïnvloedde demeeldauw zowel in 1984als in 1985het aantal
vruchten per boom enhet gemiddeld vruchtgewicht negatief. Dithad inbeide
jaren tot gevolg dat de produktie werd verminderd door de aantasting inhetzelfde en door die inhetvoorgaande jaar.Het effectvan de aantasting inhet
voorgaande jaar (via eenvermindering van het aantal vruchten perboom)was
sterker danhet effectvan de aantasting inhetzelfde jaar (viaeenvermindering van het gemiddeld vruchtgewicht).In 1985nam alleenbij GDenKde
vruchtverruwing (in gering mate)toe,naarmate de bladaantasting van de
betreffende bomen sterker was. In 1984werd eenvruchtverruwend effect bij
alle 3rassenvastgesteld;met name was toen het effect bij COPenKvan
betekenis. Inhetvoorjaar 1985werd opvallend weinig primaire meeldauw
aangetroffen.Vermoedelijk isdit een gevolgvan de strengevorst indewinter
1984/1985 diehetmycelium indeknoppen doodde.
Inhet proefveld waar 30appelrassen worden getoetst ophunvatbaarheid
voor schurft enmeeldauw namhet aantastingsniveau van schurft duidelijk toe.
Meeldauw trad daarentegen in 1985minder sterk op dan in 1984.De rassen Gavin
enLombarts Calville vielen op door het feit dat devruchtenwel door schurft
waren aangetastmaar debladeren niet.Het omgekeerde werd waargenomen bij
Priols Delicious.Van de schurftresistente rassenwas Priscilla hetminst door
meeldauw aangetast.
Het onderzoek naar demogelijkheid om tebesparen opbespuitingen tegen
schurft enmeeldauwwerd voortgezet. Voor debestrijding van elkvan beide
ziekten werd eenbeslisschema opgesteld. Aan de hand daarvanwerd de bestrijding op4praktijkpercelen uitgevoerd. Meeldauw kwam ergweinig voor en
schurft van betekenis slechts op 2van de 4percelen. Opde 2percelen waar
nauwelijks of geen schurft werd geconstateerd, konden overeenkomstig degestelde normen respectievelijk 4 en 5bespuitingen inhet ter plaatse gebruikelijke spuitschema worden bespaard inde periode juni- juli. Het percentage
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aangetaste vruchten bedroeg op deze 2percelen respectievelijk0,8en 0. Opde
beide andere percelen kwam alvroeg inhet jaarvrijveel schurft voor.Erwas
in tegenstelling met het advies niet tijdig aangevangen met het bestrijdingsschema door de telers.Hierdoor konden later inhet seizoen geen bespuitingen
meer worden achterwege gelaten en trad er bovendien teveel vruchtaantasting
op. Bezuinigen aanhet beginvan het spuitseizoen isdan ook een verkeerde
methode als er,zoals opbeide percelenhet gevalwas,inhetvoorgaande jaar
schurft iswaargenomen.

PROJECT PFW 51:BIOLOGIE EN BESTRIJDING VAN NECTRIA GALLIGENA IN BOOMGAARDEN
H.A.Th,van der Scheer enH.J. Wondergem

Het onderzoek naar het effect van herfst- enwinterbespuitingen met Topsin
M spuitpoeder (3kg in 15001water perha)in combinatie met verschillende
behandelingen van kankerplekken opde uitbreiding van de ziekte bij Cox's
Orange Pippin,opde fruitproduktie en ophet optredenvan Neetria-vruchtrot
werdvoortgezet.Het aantalkankers perboomnam sterk toe indeveldjes waar
dekankerplekken ieder jaar onbehandeld blijven. Devele neerslag inde
nazomer enherfstvan 1984zouhierin een rol kunnen spelen,maar opmerkelijk
is danwel dat demate van Nectria-vruchtrot tijdens debewaring van 1984/1985
niet opvallend grootwas in tegenstelling tothet voorgaande bewaarseizoen.
Een schadelijk effect opde produktie (kg per boom)door het achterwege laten
van bespuitingen enbehandelingen van kankerplekkenwerd nietwaargenomen in
1985.
Het onderzoek naar het effect van 'spuitende' snoeischaren op infectie van
snoeiwonden door Nectria galligenawerd voortgezet.De ophet PFW ontwikkelde
spuitinrichting bleek,bij afgifte van een zelfde hoeveelheid spuitvloeistof
per knip,veel effectiever dande door Felcoontwikkelde spuitinrichting.

PROJECT PFW 65:BIOLOGIE ENBESTRIJDING VAN SECUNDAIRE (OF INCIDENTEEL
VOORKOMENDE) ZIEKTEN IN FRUITGEWASSEN
H.A.Th,van der Scheer enH.J. Wondergem

Aardbei
Bladeren met paarse-vlekkenziekte werden inhetveld verzameld en
vervolgens onder vochtige omstandigheden ophet laboratorium bewaard. Zodoende
kon reeds na enkele dagen sporulatie van Alternaria ophet oppervlakvan de
vlekkenworden waargenomen. Inovergrote meerderheid werd sporulatie van
Alternaria alternata aangetroffen; in slechts een klein aantal gevallen
sporuleerde Alternaria tenuissima. Sporulatie van andere Alternaria-soorten
werd nietwaargenomen. Demeeste vlekkenwerden gevonden opde rassen Sivetta
enValeta. Daarnaast werden toch ook sporulerende vlekken gevonden bij een
aantal rassen die ineen infectietoets (zie Jaarverslag 1984,blz. 91)vrij
bleven van aantasting. Nader onderzoek zalmoeten uitwijzen ofer inde
praktijk misschien meerdere fysio's van Alternaria alternatavoorkomen.
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Peer
Op het bacterievuurproefveld teOuwerkerk trad dit jaar voorhet eerst veel
bacterievuur op inhet rassenperceel. Indat perceel staan naast 10bomen van
elkvan 4vatbare rassen ook 10bomenvan elkvan 5rassenwaarvan uit de
literatuur bekend isdat ze tegen bacterievuur resistent zijn.Deze 5rassen
zijn uit een grote groepvan resistente rassen geselecteerd opgrond van hun
betere produktie envruchtkwaliteit. Tenslotte staan ernog 10bomenvan de
IVT-selectie P212. In 1985bleven alleen de bomenvan de rassenMac en
Duchesse d'Angoulême vrijvan bacterievuur enwerden ervan de 10bomen van
het ras Dawnmaar 2aangetast.Van de overige rassen - Condo,Conference,
Doyenné duComice,Eldorado,GénéralLeclerc, Star en de IVT-selectie raakten duidelijkmeer bomen aangetast.

PFW 66:VERBETERING VAN SPUITMETHODEN
J. Woets enH. Beeke

In samenwerking met de Proeftuin 'Naarbeter fruit'werd een vergelijking
gemaakt tussen een gangbare snelspuitmachine en een gangbaremachine met
dwarsstroomblaasmonden wat betreft de effectiviteitvan de spintbestrijding in
demiddelste bomenvan een drierijenbed. Het bleek dat dedwarsstroom
blaasmonden geenverbetering opleverden. Ditwas terug tevoeren op een
ongunstige vloeistofverdeling, zoals het IMAG dievaststelde.Aan de betrokken
fabrikant zijnvoorstellen gedaan totverbetering van de
dwarsstroomblaasmonden van zijn type snelspuit.

PROJECT PFW 72:GEÏNTEGREERDE BESTRIJDING VAN PEREBLADVLOOIEN ENANDERE PLAGEN
OP PEER
J. Woets enH. Beeke

Het onderzoek werd voortgezet door het intensief bemonsteren van
perebladvlooien en groepen van natuurlijke vijanden op verscheidene
perepercelen met een gangbaar praktijkschemavan bespuitingen (wel
breedwerkende middelen)enmet eenmeer selectief schema (vrijwel geen
breedwerkende middelen). Opdemeeste percelenwerden slechts twee
bespuitingen uitgevoerd tegen debladvlooien. Ookwaren er percelenmet geen
enmet 3bespuitingen. Het betrof demiddelen DNOC en Tetranyx.
Inbijna alle percelen bleek de gewone perebladvlo (Psylla pyri)het
talrijkst. Het aandeel van dekleine perebladvlo (Psylla pyricola)lag in
vrijwel alle percelen op 10-30%van de totale aantallen adulte bladvlooien. Op
sommige percelenmaakte deze soort meer dan 50% uit.Deverhouding tussen de
soorten varieerde ookmet het seizoen.Het aandeel van demannetjes bij
P.pyri schommelde tussen 30en45%.
De grote perebladvlo (P.pyrisuga)werd vrijwel niet aangetroffen. De
meidoornbladvlo (P.melanoneura)was inhetwinterhalfjaar talrijk aanwezig op
peer,maar 'szomerswerden alleen enkele adulten op peer gevonden (juni).
Op pruim en appel werden zowel de gewone als dekleine perebladvlo
aangetroffen indewinter. Inhetvoorjaar (maart)vielen de aantallen terug
op 0. Slechts op 1bedrijf konworden vastgesteld dat inhetvoorjaar migratie
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naar peer optrad,vooral van de gewone perebladvlo,maar ookvan de kleine
perebladvlo.
In dewindsingels werden de elzebladvlo (Psylla alni)op els ende
wilgebladvlo (Trioza albiventris)opwilg aangetroffen.
Devolgende natuurlijke vijandenwerden - involgorde van afnemend aantal aangetroffen inperepercelen:de gewone oorworm (Forficula auricularia), de
bladvloroofwants (Anthocoris nemoralis), de gaasvlieg (Chrysopaperla carnea),
andere roofwantsen (Blepharidopterus angulatus,Nabis apterus,Anythocoris
nemorum,Heterotomamerioptera enOrius minutus).
Inde percelen met grote aantallen oorwormen injuli enaugustus (> 1per4
takken)bleek de aantalstoename van de perebladvlooien vanaf juni sterk geremd
te zijn ten opzichte van de percelenwaarin geen ofweinig oorwormen konden
worden geklopt.Ookkonwordenvastgesteld dat de oorwormenvooral de
aantallen eieren drukten,maar ze aten ook larven.
De bladvloroofwants (Anthocoris nemoralis)werd vooral aangetroffen in
percelenmet dehoogste bezettingen aanklevers,datwil zeggen in percelen
waar het percentage scheutenmet klevers vrijwel voortdurend boven de20%
uitkwam. Flinke aantallen gaasvliegen kwamen alleen voor bijhoog oplopende
aantallen klevers. Slechts op 1perceel werden hoge aantallen spinnen
gevonden.
In dewindsingels werden steeds hogere aantallenvijandenvan bladvlooien
gevonden dan indebelendende percelen,met name inelzensingels en in
wilgensingels. In populierensingels werden vrijwel geennatuurlijke vijanden
aangetroffen.
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L I J S T

VAN

Handelsprodukt

M I D D E L E N ,

voorkomend i n d i t v e r s l a g

Actieve stoffen

FUNGICIDEN
TopsinM spuitpoeder

70% thiofanaat-methyl

Tridal

120g/l nuarimol

HERBICIDEN
Dual 720EC

720g/l metolachloor

Goltix

70% metamitron

Stomp 330EC

330g/l pendimethalin

Teridox 500EC

500g/l dimethachloor

Tramât

200g/l ethofumesaat

Venzar

81% lenacil

INSEKTICIDEN
Amitraz

190g/l tetranyx

Endosulfan

50% spp.Luxan endosulfan

Insekticide zeep

100% Savona

GROEIREGULATORENENDUNNINGSMIDDELEN
AArupsin

50% carbaryl

ABA

abscissinezuur

Alar-64

64% daminozide

Amid-thin

8,4%a-naftylaceetamide

Berelex A4/A7

0,89% gibberelline A4+A7 en 0,06%
gibberelline A13

Calciummasquolaat

10% calciumchelaat

Cycocel Extra (CCC)

40% chloormequat
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Fruitone-NA
GA1-13 acetaat

100g/l 1-naftylazijnzuur
gibberelline Al-13 acetaat

GA4

gibberelline A4

GA7

gibberelline A7

Harpak Aqua coating
M&B 25,105
MC koperchelaat (Cu-EDTA)
Melorad

gegelatineerd polyacrylonitril
690g/l n-propyl-3-t-butylfenoxyacetaat
9% koperchelaat
5,5%a-naftylaceetamide +0,1%
a-naftylazijnzuur

Middel F

200g/l glufosinaat-ammonium

PP333

250g/l paclobutrazol

Promalin

19g/l gibberellinen A4+A7 en 19g/l
benzyladenine
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UITGAVEN VANHETPROEFSTATION VOOR DEFRUITTEELT ENHET CONSULENTSCHAP IN
ALGEMENE DIENSTVOORDE FRUITTEELT
Teeltbeschrijvingen
1. De teelt van aardbeien inde vollegrond,
80blz. (derde druk)

mei

1986/12,50

2. De teelt van aardbeien onder glas,
64blz. (tweede druk)

juli

1980 uitverkocht

3. De teeltvanhoutigkleinfruit, 78blz.,
(tweededruk)
4. De teeltvanblauwebessen, 30blz

december 1983 ƒ 10,00
juni

1979 uitverkocht
1981 f 10,00

5. De teeltvanwalnoten, 75blz

mei

6. De teeltvanhazelnoten, 64blz

december 1981 ƒ 10,00

Mededelingen
16.J. Tromp enS.J.Wertheim (redactie):Kijk
opvruchtkwaliteit, 202blz
17. P. Delver: Stip inappels, 125blz
18.H.A.Th,van der Scheer:Kanker bijvruchtbomen, 66blz
19.D.J.de Jong enH. Beeke: Bladrollers in
appel- en pereboomgaarden, 218blz

augustus 1977 ƒ 12,50
december 1978 ƒ 15,00
december 1980 ƒ 15,00
december 1982 ƒ 25,00

Bovengenoemde uitgavenworden franco toegezonden na ontvangst vanhet vermelde
bedrag op postrekening no 49 50 17vanhet Proefstation voor deFruitteelt te
Wilhelminadorp, onder vermelding vanwatverlangd wordt.Voor bestellingen
voor het buitenland isdeprijsƒ 1,50 perboekjehoger.

PUBLIKATIE VANDECOMMISSIE VOOR DE SAMENSTELLING VANDERASSENLIJST VOOR
FRUITGEWASSEN (CRF)
17eRassenlijst voor Fruitgewassen 1985

oktober 1984 ƒ 12,50

Bestelling door hetverschuldigde bedrag over temaken aanLeiter-Nypels BVte
Maastricht (postrekening 1037754of rekeningnummer 679 360352bijde
NederlandseMiddenstandsbank teMaastricht).

100

