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BEGUNSTIGERS

Degenen,diebelang stellen inhetwerk vanhet proefstation enhet onderzoek
willen steunen,kunnenbegunstiger vanhet proefstationworden.
Debegunstigers ontvangen het jaarverslag enandere publikaties vanhetproefstation gratis.Debijdragenvoor hetbegunstigersschap zijn:voor natuurlijke
personen inNederland minimaal ƒ35,-per jaar,voor natuurlijke personen inhet
buitenland ƒ50,-per jaar,voor rechtspersonenminimaal ƒ60,-per jaar.
Bijdragenkunnen ondervermelding van 'begunstiger'worden gestort oppostgirorekening nummer 495017tennamevanhet Proefstationvoor deFruitteelt te
Wilhelminadorp.

OPMERKINGEN OVERMERKENVANGEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

De inditverslag vermelde doseringenvan gewasbeschermingsmiddelen hebben
betrekking opdedosering vanhet gebruiktemerk.Het isonvermijdelijk dat niet
alle opdemarkt zijnde produktenmet dezelfdewerkzame stof zijn genoemd.Hieruitmag nietworden afgeleid dat eenvoorkeur bestaat voor het genoemdemerk.
Een overzicht van de inditverslag vermeldemerkenmetbijbehorende werkzame
stof enhet gehalte daarvan is opblz. 79opgenomen.
Met nadrukwordt erop gewezendat inditverslag ook proevenwordenbeschrevenmetmiddelen en/of doseringen,die op grond van de Bestrijdingsmiddelenwet
niet zijn toegelaten.De gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen dient zich te
allen tijde eerstvande ophet etiketvan deverpakking vangewasbeschermingsmiddelenvoorkomende gebruiksaanwijzing tevergewissen,welkebehandelingen in
depraktijkmogenwordenuitgevoerd. Een enander geldt ookvoor indit verslag
genoemde groeiregulatoren.

TER INLEIDING

De fruitteeltin 1983
Dewintervoorafgaande aanhet groeiseizoen 1983was zacht,maar nat.Daarna
vielendemaanden april enmei opdoor devele neerslag ende lage temperaturen.
Nachtvorstvanbetekenis kwamnietvoor.Beginjuniveranderde hetweerbeeld geheel: ervolgde tot in september eendrogewarme zomermet plaatselijk enkele
hagelbuien,die soms ernstige hagelschade aande fruitgewassenveroorzaakten
(Waspikse polder,Zuid-Limburg).Na een flinke storm op 3 september die inminder
beschutte percelennogalwat vruchtval veroorzaakte,vooral bij peren,bracht de
herfst goed plukweer voor het bewaarfruit.
De overvloedige regen inhetvoorjaar (inWilhelminadorp van januari tot en
metmei 400mm)maakte,datveel rijbanen,en zeker dekopeinden,van de uitvoering van enkelebespuitingenveel te lijdenhadden.Ondanks de lagetemperaturenkwamenveel infectieperiodesvan schurftvoor endoor de slechteomstandighedenvoor debespuitingen leidde dit tothet ontstaanvannog alwat schurftaantasting.Develeneerslag was ook de oorzaak vanveel neusrot indevruchten.
Debladstand vanhet appelras Cox's Orange Pippinwas inhet begin overwegend
slecht.
Hoewelhetweer tijdens debloeivanhet groot fruit slechtwas,was de zettingbij peer,pruim en zoetekers zeer redelijk;bij appel en zurekerswas
slechts sprakevan eenmatige zetting.
Hetmooie endrogeweer vanaf juniwas gunstig voor deontwikkeling van
insektenplagen.Met namedeperebladvlo ontwikkelde zich inveelgevallen tot
een schadelijke plaag.Debestrijding slaagdemaar zeer tendele.Erwerden
aanzienlijk minder nieuwe aantastingenvanbacterievuur gevondendan inhetvoorgaande jaar.Zuid-Limburg vormde -na zwarehagelbuien -hierop echter duidelijk
eenuitzondering.
Zowelbij appel alspeerwas sprakevangoed ontwikkeldevruchten.De smaak en
dekleur waren goed.
Niet alleen inNederland,maar inpraktisch heelWest-Europawas sprakevan
eenmatige appeloogst.Dit leidde alvroeg tot eengoed prijspeil enditwas aan
het eind vanhetverslagjaar nog zo.Hoewel indebelangrijkste pereteeltgebieden
vandeEG de omvang van depereoogst normaal was,warendeprijzenvandeherfstenwinterperen tochgoed.Het hardfruitseizoen 1983/84 leidde gemiddeld genomen
inNederland tot goedebedrijfsuitkomsten.
Glasaardbeien leverden in 1983 eengoedeproduktie.Een iets lageremiddenprijs leidde tot eencirca 10%hogere geldopbrengst dan inhetvoorgaande seizoen. Devollegrondsaardbeien endehoutige kleinfruitgewassen gaven goedeprodukties,maar het prijspeilwasmet uitzondering vanblauwebes,te laagDit
kwammede doordat deverwerkende industrie het prijspeil niet ondersteunde door
aankopen; zevoorzag zich tegen lagereprijzen inhet buitenland,vooral in
Oostbloklanden. Verder was door het droge zonnigeweer injunide oogstperiode
van de aardbeienkort.
Op devruchtboomkwekerijengroeide een zeer goedekwaliteit bomen.Hetvergelekenmet hetvorige seizoenvergrote aanbod konbijna geheelvlotwordenafgezet. Ook inhet buitenland isdevraag naar Nederlands plantmateriaal groot.De
kwaliteit,mede eenresultaat vanNederlands onderzoek (ras,kloon,virusstatus,
zwaartevan de plant)wordt alom gewaardeerd.

Het proefstationin 1983
Hetverslagjaar wasvoor de interne organisatie ophet proefstation eenbelangrijk jaar. Inhetbeginvanhet jaarwerd een structuurcommissie, bestaande
uitmedewerkersvanhet proefstation,ingesteld. Dezemoest -gelet opdeonmogelijkheid voor uitbreiding vande sterkte ende eisvanmeer flexibiliteit
inhet onderzoek - adviseren overde interne organisatievanhet proefstation.
Opbasisvanhet adviesvandeze commissiebesloot hetbestuur -nadat overleg
wasgepleegd methetMinisterie enmet deDienstcommissie -om te streven naar
deopstelling vande onderzoekcapaciteit indrie afdelingen ennaar versterking
vandeonderzoekcoördinatiebij dedirectie.Hierbij zijndevolgende afdelingen
voorzien:Teelt enEconomie,Bodemkunde enFysiologie,enGewasbescherming. Deze
reorganisatie dient zo spoedigmogelijk gerealiseerd teworden.
Ook in 1983werd de onderzoekcapaciteit vanhet proefstationmet ëënmedewerkerverminderd; hetbestuur vanhet Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoekbesloot niet opnieuw eenentomologisch onderzoeker ophet PFW te detacheren
alsopvolgervandeheerDrs.deJong,diededienstvanwege zijn slechte gezondheidstoestand moestverlaten.
Nieuwwas,dat op 15februarivoor het eerst eenDienstcommissie is gekozen
uit endoor demedewerkers vanhetPFW.Gedurendedriejaren zaldezeuitvijf
ledenbestaande commissie alsvertegenwoordiger vanhet personeel de overlegpartner vandedienstleiding zijn.
Bewust ishet proefstationmeer naarbuitengetredendan totdusver gebruikelijkwas:naast de 'normale'proefstationsmiddag op 6januari te Geldermalsen
werd op 23november inhet IAC teWageningen een zeer geslaagde proefstationsdag nieuwe stijlgeorganiseerd. Hierbij kondendebezoekers na enkele bondige
inleidingen ookkennis nemenvanhetwerkvan het PFW aandehand vanfoto's,
figuren en tabellen endaarbijvan gedachtenwisselenmet de onderzoekers.Tenslottenamhet PFWvoor het eerst deel aande landbouwtentoonstelling te
Liempde op 9, 10en 11mei.
Inonswerk latenderesultaten door de aard vande gewassenvaak lang op
zichwachten.Als inhet oog springende uitkomstenvermeldenwede constatering
dat deproduktievan eenperceel appelsveelmeer wordt bepaald door het aantal
bomen perhadandoor het plantsysteem endemogelijkheid omhinderlijke bloei
indevruchtboomkwekerij tevoorkomen door bespuitingenmet gibberellinen. In
deklimaatkamers bleek dat eenhoog tempovan knopontwikkeling bij hogere temperatuurvóór de eigenlijke bloei eenbetere zetting gaf bij appel.In eenproef,
waarmeststoffen aanhetwater voor druppelbevloeiing was toegevoegd bleekweglatingvankalium de aantasting vandevruchten door stipduidelijk teverminderen. In eenrassenproef met doordragende aardbeirassen bleek het nieuwe IVT-ras
Rapella eenverbetering. In eengrote proefmet spuitmethoden,waarbijminder
vloeistof enminder actieve stof werd gebruikt,kwam naar voren dat bepaalde
nieuwe spuitdoppenveelbelovend zijn.Tenslotte noemenwede ontwikkeling van
eencomputerprogramma,waarmee debedrijfseconomische gevolgenvan plantplannen
snelkunnenwordendoorgerekend. Dit opent ook demogelijkheid om alternatieven
door terekenen.

Het CiAD voordeFruitteeltin 1983
Inhetverslagjaar zijnpraktischmaandelijks bijeenkomstenbelegd met de
bedrijfstakdeskundigen fruitteelt vande regionale tuinbouwconsulentschappen.
Dezemaaktenhetmogelijk direct geïnformeerd teworden overdeproblematiek in

hetveldmaarvooral ookom samen teoverleggenhoede taken in samenwerking
goed kunnenwordengepland enuitgevoerd. Indit overlegwerd besloten tot twee
landelijke voorlichtingsacties,namelijk Oogstorganisatie,ondersteund door de
nieuwsbrief 'Doorplukkenvan roodgekleurde appelrassen' enVervanging enVernieuwing van Plantopstanden.
Verderverzette het CiADveelwerk voor de oogstramingvan appel enpeer
volgens demethodeWinter enwerden adviezen en lessenvoor de cursus LV-Fruitteelt aandeMiddelbareAgrarische School teTiel gegeven.Op enkelebijeenkomstenmet de fruitteeltvoorlichters stond debedrijfseconomiecentraal.
Tenslotte had het CiAD eengrote inbreng bij het presenterenvanhetwerk van
het proefstation,namelijkbij dedeelname teLiempdeenbijde organisatievan
de proefstationsdagnieuwe stijl op 23november teWageningen.

Algemeen
Ditverslagjaar verminderden bij proefstation enCiAD depersonele enmateriemiddelenverder,maar de takennamen zeker niet af.Dit gaat leiden totverraging indeuitvoering vanhetwerk;voor het entomologisch onderzoek is een
wezenlijk stuk capaciteit verloren gegaan.
Aandemedewerkers komt dank toevoor dewijzewaarop ze zich indezemoeiijke omstandigheden hebben ingezet.Een aanzienlijk deelvanhetgeen volbracht
is ook het resultaat van samenwerking metveel andere onderzoekinstellingen
n organisaties.

L.K.Elema, directeur

BESTUUR (per 31 december 1983)

BestuurvandeStichting Proefstation voordeFruitteelt
Dagelijks

bestuur:

Afgevaardigde

van:

Ir. J. Minderhoud,
Wilhelminadorp,voorzitter

KoninklijkeMaatschap tussen eigenarenvan gronden
indeWilhelminapolder endeOost-Bevelandpolder

J.L. Nijsten,
Sittard, vice-voorzitter

Nederlandse Fruittelers Organisatie

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

Nederlandse Fruittelers Organisatie

Ir. M.Miedema,
DenHaag,lid

Ministerie vanLandbouw enVisserij,Directie
Akkerbouw en Tuinbouw

Overige leden :
Ing. J. Burger,
Goes

Nederlandse Bond van Boomkwekers

Joh. Crielaard,
Nieuwendijk

Nederlandse Fruittelers Organisatie

Z.Houter,
Wognum

Landbouwschap

W.deJager,
Kapelle

Landbouwschap

J.A.M.Musters,
Dinteloord

Nederlandse Fruittelers Organisatie

Dr. Tj. Reitsma,
DenHaag

Ministerie vanLandbouw enVisserij, Directie
Akkerbouw enTuinbouw

P.M. vanVeldhoven,
Meteren

Centraal Bureauvan deTuinbouwveilingen in
Nederland

Vacature

Vereniging der Nederlandse Groenten- enFruitverwerkende Industrie

Adviseurs :
Ir. J.D. Bijloo,
Wageningen

Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek,
afdeling Plantaardige Produktie

Ir. J.L.Ebbens,
DenHaag

Landbouwschap, afdeling Fruitteelt

E.H.M.Jongerius,
Houten

Stichting Stichtse Fruittuin

Ir. L.Vellekoop,
Tiel

Consulent voor de Tuinbouw
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MEDEWERK(ST)ERS (per31december1983)

PROEFSTATION VOOR DEFRUITTEELT
Directeur:Ir.R.K.Elema
Adjunct-directeur: Dr.Ir.S.J.Wertheim

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

boomgaard

Dr.Ir.S.J.Wertheim (onderzoeker)
F. Nijsse
A.J.P.vandeWaart
Teeltonderzoek

plaatmateriaal

Dr.Ir.H.J.vanOosten (onderzoeker)
J.L. Baarends (tevens buitenlandse excursies)
J.M. deGroene
Gebruikswaardeonder

zoek

Ing. P.D.Goddrie (onderzoeker,gedetacheerd doorhetRijksinstituut voorhet
RassenonderzoekvanCultuurgewassenteWageningen)

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

Afdeling bodemkunde
Dr.Ir.P.Delver (hoofd enonderzoeker,gedetacheerd doorhetInstituut voor
Bodemvruchtbaarheid teHaren (Gr.))
Laboratorium
J.Oele (hoofd)
H.Andi Ganjoe
Mw. E.J.M,vanderBorgt-Satink
Mw. M.C.M. Smits
Veld- en

potproeven

Ing. P.J.Bolding
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Afdeling fysiologie
Dr. J . Tromp (hoofd en onderzoeker)
Laboratorium
Mw. J . C . Ovaa (hoofd)
H. Andi Ganjoe
Mw. A.M. Meerman-van de Repe
Veld- en

potproeven

Ch.A.R. Römer

Afdeling gewasbescherming
Drs. H.A.Th,vanderScheer (hoofd enonderzoeker)
Gewasbescherming
H. Beeke
W.Remijnse
H.J. Wondergem (gedetacheerd doordeNationale Raad voor Landbouwkundig OnderzoekTNOteDenHaag)
Toepasbaarheidsonderzoek

geïntegreerde

bestrijding

Mw. A.G.Jansen (gedetacheerd opProefboomgaard 'DeSchuilenburg' teLienden

Afdeling economie
J.Goedegebure (hoofd enonderzoeker,gedetacheerd doorhetLandbouw-Economisch
Instituut teDenHaag)
M.L. Joosse

Afdeling algemene zaken
J.A.M.Kouwenberg (hoofd)
Administratie
Mw. J.G.Snaterse-vanLoo (directiesecretaresse)
Mw. T.L.Buizer-Schuit
Mw. M.S.Korsuize
Mw. P.J.Reijerse
Mw. A.M.Th,vandeRijt-Mateijsen
Mw. P.E.vanVossen-Hopmans
Bibliotheek
Mw. M.M.Cremers-van Scherpenzeel
Huishoudelijke
Mw. P.C.deSmidt
Mw. M.M.Stuck
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dienst

Statisticus
J.P.A.vanDieren

Technicus
J.vanDalen

Proeftuin
J.J.Lemmens(chef)

Groot fruit
P.Proost (adjunct-chef)
D.R.M.Acda
A.A.Janse
M.C.vanMaris
A.deWitte

Kleinfruit
J.deSchipper (adjunct-chef)
vanderMaas

CONSULENTSCHAP INALGEMENE DIENST VOORDEFRUITTEELTINDEVOLLE GROND
Consulent
Er. R.K. Elema

Coördinatie praktijkonderzoek
[r. J. Dijkstra (hoofd, tevens voorlichting kleinfruit)
ng. J.H. Bootsma (proeftuin Kraggenburg)
L. Scholtens (proeftuin Geldermalsen)
'edrijfs takeaonoom
!r. H.L. Bos

'oorliohtingsooördinator

groot

fruit

ng. C.Kortleve
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ALGEMEEN

Bestuur
Het bestuur vergaderde in 1983 3keer enwel op 24januari en3mei teUtrecht
enop 5september teWilhelminadorp.
Inmeibedankte deheer Ir.R.Mulder inverbandmet functiewisselingvoor het
bestuurslidmaatschap. In zijnplaatswerd zijnopvolger deheer Ir.M. Miedema
benoemd.Vanwege zijngezondheidstoestand trad inaugustus deheer A.S.N,van
Dijk terug als adviseur vanhet bestuur. In zijnplaatswerd deheer E.H.M.
Jongerius teHoutenvoorgedragen als adviseurvanhetbestuur.

Medewerk(st)ers
Met ingang van 1maartwerd deheerM.L.Joosse overgeplaatst vande afdeling
Teeltonderzoek Groot Fruit naar de afdeling Economie.Op 31maart verliet de
heer J. Blommers,algemeen specialist kleinfruit bijhet CiAD dedienstmetvervroegd pensioen.Op 1april tradmevrouwM.M. Cremers-van Scherpenzeel indienst
alsbibliothecaresse. Zeheeft eenwerkweek van 16uren.
Ingaande 1meiwerd deheerA.J.P.van deWaart overgeplaatst vandeproeftuinnaar de afdeling Teeltonderzoek Groot Fruit.Hiermee was devacature,ontstaandoor de overplaatsing van deheer Joosseweer vervuld.
Op 22augustus werd deheerD.R.M.Acda als proeftuinmedewerker aangesteld in
devacature,ontstaandoor de interne overplaatsing vandeheervan deWaart.
Op 1oktober werd voor eenperiodevanmaximaal 6maanden inhet kader van de
regelingwerkverruimendemaatregelenmevrouw P.J. Reijerse aangesteld. Zehelpt
de opde administratie bestaande achterstand weg tewerken.
Deheer Drs.D.J. de Jong,dedoor het Instituutvoor Plantenziektenkundig
Onderzoek ophet PFW gedetacheerde entomoloog,verliet per 15oktober de dienst
met invaliditeitspensioen. Ruim 30jarenheeft hij het entomologisch onderzoek
ophet proefstation geleid.Gelukkig was zijngezondheid zodanig,datwe op 20
oktober op eenpersoneelsbijeenkomst afscheid vanhem kondennemen.
Tenslottevermeldenwe,dat ook inhetverslagjaarmevrouw H.M. dePree-Leeuwesteinals arbeidscontractante vanhetRIVRO teWageningen heeft geassisteerd op de sectie Gebruikswaardeonderzoek Groot Fruit.Indeperiodes februari tot enmet juni en september tot enmet december werkte zevoor halve dagen
ophet proefstation.
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.ezingen
'ng. J.H.

Bootsma

•Proefresultatenvande proeftuin 'DeMeergronden' in 1982- 29maart teKraggenburg,Vereniging tot Bevordering vandeFruitteelt inde IJsselmeerpolders.
Proefresultatenvandeproeftuin 'DeMeergronden' in 1983- 14december te
Aduard,NFO-Kring Noord.

v. H.L. Bos
Mogelijkheden vande saldomethode - 25januari teAarle-Rixtel,NFO-Kring
Noord-Brabant, Studiedag saldomethode.
Wirtschaftlich erfolgreiche Anbausysteme imApfelanbau derNiederlande -3
maart teFriedrichshafen (BRD),Obstbautagung 1983.

r.Ir.

P. Delver

Druppelbevloeiing indeFruitteelt - 23november teWageningen,Proefstationsdag.
n

. J.

Dijkstra

Resultatenvanhetkleinfruitonderzoek in 1982- 22 februari teKapelle,
Studieclub Kleinfruit.
Strawberry growing in theopen - 16november teWageningen, 1 3 t n International
Course onVegetable Growing.
Ervaringenmet nieuwe rassenbij aardbeien enhoutigekleinfruitgewassen- 15
december teZaltbommel,Landelijke Kleinfruitdag.

R.K. Elema
Aanpassingen indeNederlandse fruitteelt - 23februari teHélécine (België),
Fruitteeltcongres van deBelgische Fruittelers Organisatie.
Heropstelling van het fruitteeltonderzoek ende financiering daarvan - 15
december teEist,NFO-Kring Rijn enWaal.

Goedegebure
Economische aspectenvande plantdichtheid bij appel- 6januari teGeldermalsen,Proefstationsmiddag - 12januari teAduard,NFO-Kring Noord 21 januari teMargraten,NFO-Kring Limburg - 27januari teLent,NFO-Kring
Rijn enWaal - 8februari teZwaag,NFO-Kring Noord-Holland - 9februari te
Zundert,NFO-Kring Noord-Brabant - 10maart teBarendrecht,NFO-Kring ZuidHolland.
Dekostenvanhet opkwekenvanvruchtbomen ophet fruitteeltbedrijf - 22
september teDronten,Applicatiedag voor fruitteeltleraren.
Debedrijfseconomische aspectenvan intensieve beplantingen - 28oktober te
Sint-Truiden (België), Studiekring van oud-leerlingen enaangesloten fruittelers,Hoger Instituut voor Scheikunde enTuinbouw.
Bedrijfseconomischeaspectenvan dekwaliteit vanvruchtbomen - 23 november
teWageningen,Proefstationsdag.

C.

Kortleve

a c t u a l i t e i t e n u i t het f r u i t t e e l t k u n d i g onderzoek
\ p p l i c a t i e d a g voor f r u i t t e e l t l e r a r e n .

22 september teDronten -

1. van Oosten
actualiteitenbij rodebes - 25februari teBlokker,voorlichtingsmiddag voor
:ode-bessetelers.
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Dr.Ir. H.J. van Oosten
- Appelonderstammenindetoekomst-6januariteGeldermalsen,Proefstationsmiddag.
- ImpressiesvaneenreisnaarAmerika-18januari teWageningen,Vergadering
metNAKB-,PD-enIPO-medewerkers.
-Gebruiksmogelijkhedenvannieuwe onderstammen-16februariteKraggenburg,
Vereniging totBevorderingvandeFruitteelt indeIJsselmeerpolders.
-Vruchtboomkwekerij enonderstammenvermeerdering aandewestkustvandeV.S.en
Canada-1juliteUtrecht,Algemenevergaderingvanaangeslotenenvandeafdeling FruitgewassenvandeNAKB.
-Vruchtboomteelt enboomkwaliteit-23november teWageningen,Proefstationsdag.
Drs. H.A.Th, van der

Scheer

- Hoekunnenwebacterievuur beperken-1maart teDieren,NFO-KringIJsselstreek-Lijmers.
-Controlofredsteleinstrawberrybymetalaxyl-3meiteGent (België),3 5 e
Internationaal Symposium overFytofarmacie enFytiatrie.
-Feiten overbacterievuur-28oktober teWageningen,Studiekring voorEcologie.
-Resultatenvanonderzoeknaar schimmelziektenbijaardbei-18novemberte
Breda,AardbeiencommissieNTS.
J. de

Schipper

-Resultatenvanhetkleinfruitonderzoekin1983-13decemberteKapelle,
Studieclub Kleinfruit.
A.

Saholtens

- Toepassingvangroeiregulatorenindefruitteelt-22februariteGeldermalsen,
NFO-AfdelingWest-Betuwe-28februariteNieuwland, NFO-AfdelingVijfheerenlandenenAlblasserwaard -1maart teBenedenLeeuwen,NFO-Afdeling Maasen
Waal-15maart teZevenaar,NFO-Kring IJsselstreek-Lijmers-17maartte
Twello,NFO-Kring IJsselstreek-Lijmers -22maart teAlmkerk,NFO-Afdeling
LandvanHeusdenenAltena-24maart teValburg,NFO-Afdeling Midden-Betuwe
-29maart teLienden,NFO-Afdeling Lienden.
Dr. J. Tromp
- Flower-bud formationinappleasaffectedbyairandroot temperature,air
humidity, light intensityanddaylength-23augustusteGorsem (België),
ISHS-symposium 'FloweringandFruitSetinFruitTrees'.
Dr.Ir.

S.J.

Wertheim

- Hetplantsysteemwederombekeken-6januari teGeldermalsen,NFO-Kring
Geldermalsen-12januari teAduard,NFO-Kring Noord -21januari teMargraten,
NFO-Kring Limburg,LimburgseFruitteeltdag -27januariteLent,NFO-Kring
RijnenWaal-7februari teZwaag,NFO-Kring Noord-Holland -8februarite
Zundert,NFO-Kring Noord-Brabant -1maart teDronten,NFO-Kring IJsselmeerpolders-3maart teBarendrecht,NFO-Kring Zuid-Holland.
-Orchard Development,PastandPresent-2november teLonden (Engeland),Royal
Horticultural Society,Fruit Conference.
-Actualiteitenuithetonderzoek-23november teWageningen,Proefstationsdag.
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Tentoonstellingen
Op 14januariwerd deelgenomen aande tentoonstelling vande ZeeuwseFruitteeltdag inKapelle.Thema:Onderzoek nieuwe appel-enpererassen.
Aan de 'Werktuigendagen' teLiempdewerd op 10en 11mei deelgenomenmet een
stand over:Verantwoorde gewasbescherming inde fruitteelt.
Op 23novemberwerd teWageningen de 'Proefstationsdag' ineengeheel nieuwe
opzet georganiseerd. Doormiddel van 4lezingen eneen twaalftal posters envoorlichtingsstands zijnonderzoekresultaten van alle afdelingen naar vorengebracht.

Buitenlandse reizen
Dr.Ir. S.J. Wertheim nam op 26januari deel aandoor ICI te Jealott's
Hill (Engeland)georganiseerd overleg over ervaringenmet de groeiregulator
PP333.
Op 23februari nam Ir.R.K. Elemadeel aanhet tweejaarlijkse congres vande
Belgische Fruittelers Organisatie teHélécine (België).
Van 2tot 4maart bezocht Ir.H.L. Boshet Bodenseegebied voor het houdenvan
een lezing envoor overleg over oogstramingsmethoden.
Van 18-20aprilondernamIng. C.Kortlevemetdewerkgroep'NieuweRassen'vande
NFO eenreis naar Noord-Duitsland omna tegaanhoeNederlandse enDuitse nieuwe
rassendoor dehandelworden ontvangen.
Op 16en 17juninamDr.P. Delver teGembloux (België)deel aaneenwerkveraderingvandeAGRIMED-werkgroep 'Irrigation localisée'.
Op 27 en 28junibezochten Ir.J. Dijkstra,A.A.vanOosten en Ir.R.K. Elema
ietBundessortenamt teRethmar enhet Institut für Obstbau teSarstedt bij
iannover.Erwerd gesproken over ontwikkelingen inhet rassensortiment kleinfruit
n over demogelijkheden engevolgenvan in-vitrovermeerdering bij aardbei.
Dr. J. Trompwoonde het ISHS-symposium 'Flowering and Fruit Set inFruit
rees'bijdatvan 23-26 augustus ophet OpzoekingsstationvanGorsembijSt.
ruiden (België)was georganiseerd enhield daar eenvoordracht.
Van 15-27 augustus nam Ir.R.K. Elemadeel aandedoor deNFO georganiseerde
tudiereis naar enkele fruitgebieden indeUSSR.
Van 6-9 september brachten Dr.Ir. H.J. vanOosten enJ. Oele eenbezoek
lanhetEastMailing Research Station endeNational Fruit Trials inKent(UK).
)eeerstebestudeerde de stand van zakenmet onderstammen,klonen,vermeerdering
n groeistoornissen bij peren ende tweededevruchtanalyse endebewaaradviering bijappel.
Drs. H.A.Th,vander Scheer namvan 13-16 september deel aande 3 e ISHS•meetingoverbacterievuur teBordeaux (Frankrijk).Hij presenteerde eenposter,
etiteld 'The experimental garden for research infireblight atOuwerkerk,The
etherlands'.
Op 15en 16september bezochten Ir.J. Dijkstra enJ. de Schipper de National
ruit Trials teFaversham (UK)en een aantalbedrijvenmet kleinfruit inKent.
ooralwerd van gedachten gewisseld overhet onderzoek bij aardbeien en framozen enover in-vitro cultuur enwerden ontwikkelingen bij de teeltvandoorragende aardbeien enherfstframbozenbekeken.
Van 1-3 november namDr.S.J. Wertheim opuitnodiging deel aandeFruit
onferencevande RoyalHorticultural Society teLonden (Engeland),waar hij een
oordracht verzorgde over de ontwikkelingen inplantsystemen inWest-Europageurendede laatste 100jaar.
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Diversen
In 1983bezochten 1554personenhet proefstation; 571 uit het buitenland en
wel uit 21 landen,namelijk: België 60,Brazilië 1,Bulgarije 3,Canada 6,
West-Duitsland 82,Engeland 93,Frankrijk 197,Indonesië 3, Italië 62,Japan25,
Maleisië 1,Mexico 1,Nieuw-Zeeland 5,Joegoslavië 2,Pakistan 1,Polen 7,
USA 8,USSR 3,Turkije 2,Zuid-Afrika 2enZweden 7.Op 2september bezochten de
ledenvandeProvinciale Statenvan Zeeland inhet kader vanhun 'landbouwdag'
het proefstation.
Op 6januarivond teGeldermalsen de jaarlijkse proefstationsmiddagplaats.
Dezewerd georganiseerd in samenwerking met dekring Geldermalsenvan deNFO.
Op 24juni en 19augustus werden 'openavonden'gehouden ophetkleinfruitgedeelte vandeproeftuin.
Tenslottevermeldenwedat in 1982studentenvanverschillende beroepsopleidingen eendeelvanhun stagetijd doorbrachten ophet PFW,namelijk:
J.P.M.Arts (HogereAgrarische Schoolvan deKNBTB,DenBosch)van 24januari
tot 19maart gestationeerd opde afdeling Teelt enkasklimaatvanhetProefstationvoor Tuinbouw onder Glas teNaaldwijk;
J.W. Naus (HogereAgrarische Schoolvan deKNBTB,Den Bosch)van 17januari tot
19maart bij debedrijfstakeconoomvanhet CiAD;
C.T.Nijsse (Laboratoriumschool Zeeland,Goes)van 5januari tot 29 april inhet
laboratorium vande afdeling Bodemkunde;
J.M. vanOverbeeke (HogereAgrarische SchoolvandeKNBTB,Den Bosch)van 16mei
tot 9julibij de sectieFytopathologie vande afdeling Gewasbescherming;
H.C.H. Pijnenburg (HogereAgrarische SchoolvandeKNBTB,Den Bosch)van21
maart tot 14mei gestationeerd opde afdeling Teelt enkasklimaat vanhet
Proefstationvoor Tuinbouw onder Glas teNaaldwijk;
H.W.G. Revenberg (RijksHogere Tuinbouwschool,Utrecht)van 21maart tot 14mei
bij de afdeling Economie.

DEPROEFTUIN

Grootfruit
J.L.Baarends enP. Proost

Door het koude,natteweer inhetvoorjaar vond debloeiwat later plaats
dan in 1982.Zowerd hetbeginvandebloeibijdepruimenop 22april (1982:
17april)waargenomen.Voor depeerwas dit 27 april (1982: 21 april),voor de
appel 7mei (1982: 3mei) envoor de zurekers 2mei (1982: 3mei). Het bleef
nat enkoud, zodatdebloei traagverliep.Ondanks de ongunstige weersomstandigheden,was de oogstvan peren zeer groot envan appels redelijk tot goed te
noemen,uitgezonderd de Schonevan Boskoopwaarvan opbepaalde percelendeproduktiematigwas.
Ermoest inhet algemeen flink gedund worden,zowel chemisch alsmet de
hand. Begin juni sloeg hetweer om enwerd het droog en zonnig.De temperaturen
liepen op enhetweer kreeg een zomers karakter,met temperaturendiemeerdere
malen 29 tot 30°Cbereikten.Uitgezonderd demaand september (103mm)bleef de
neerslag inde zomerbeperkt.Door de geringe neerslag injuli (28,8mm) en
augustus (39,2mm)was het noodzakelijk omviadedruppelbevloeiing enberegeninghet tekort aanneerslagwaarmogelijk aan tevullen.
Wat dierlijke parasieten betreft,waren erweinig problemen,met uitzondering
vandeperebladvlo.Ondanks afwisselend gebruikvan Thiodan enTetranyxmoest 6
tot 7keer tegendit insekt gespotenworden. Bacterievuur kwam in lichtemate
voor,maar doorwekelijkse controle enhet goed opruimenvan de infectiehaarden,
gaf deze ziekteverder geen probleem.
Door hetmooieweer inde zomer en indeherfst enomdat deproeftuinverschoond bleef vanhagel,kon fruitvan goedekwaliteit geoogstworden.De pluk
had onder deze gunstige omstandigheden eenvlotverloop, zodat half oktober de
pluk zijnbeslag kreeg,behalve de Jonagold,dievoor dederde en laatstekeer
ind oktoberwerd geoogst.Degoedeweersomstandighedenmaaktenhetmogelijk
iirect nade oogstmet het rooien tebeginnen. Gerooid werden:
perceel3b (plantdiepteproef met M.26);
erceel 3c (herkomstenproefmetvirusvrije M . 9 ) ;
>erceel 15b,d, e (toetsingvanwarmtebehandelde appelrassen);
>erceel 16a (herkomstenvergelijking van Golden Delicious);
>erceel 16c (onderstammenproef peer);
>erceel 24 (bestuivingsproef met Doyennédu Comice)werd afgesloten en zal in
ietvoorjaar van 1984gerooid worden.
In 1983werd deproeftuinmet ruim 1hauitgebreid. Op 27 februariwerd een
lanvanggemaaktmethet planten,watherhaaldelijkvertraagd werd door het
slechteweer.Erwerd dan ook tot inapril (perceel 5)geplant.Bijhet planten
rerdendeplantgaten gevuld met potgrond: per gat 151Triomph no. 17.Bovendien
eerdendeboomspiegels afgedektmet champignonmest enwerdende appelbomen deels
ranwater voorzienvia druppelbevloeiing. De startvandebomenwasvoortreffeLijk,omdat nahetplanten eenregenrijke periodevoorkwam. Pas later inhet
seizoenwas als gevolgvandroogte enige terugslagwaarneembaar indegroei op
liepercelenwaar geendruppelbevloeiing werd toegepast.
Devolgende proevenwerden ingeplant:

Inderstammenproef

appel (perceel

5b)

n dezeproef ishet doelna tegaanhoebomen op eenaantal zwakke buitenlandse
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onderstammen (B.118,B.146,B.469,B.490 (uitde USSR),Mac.9 (uit Michigan),
Jork 9 (uitWest-Duitsland),Ottawa (uitCanada)zichqua groei,produktie en
kwaliteit gedragen tenopzichtevanbomen opM.9,M.26 enM.27.

Onderstammen/tussenstammen

bij appel (perceel

4b)

Vergelekenwordende onderstammenM.9 enM.27met de onderstamMM.106met M.9
ofM.27 als tussenstam.Deze proef isgelijktijdig inPisa (Italië)geplant met
hetzelfde uitgangsmateriaal.

Plantdiohtheids-,

rangschikkings

- en boomhoogteproef

appel (peroeel

5a)

Nagegaanwordt wat de invloed isvandrieverhoudingen tussenrij-enboomafstanden (1:1,2:1,3:1) enboomhoogten (2,25m, 1,87 m, 1,50m)bij drie
plantdichtheden (2000, 2667, 4000bomenperha)opvruchtproduktie en-kwaliteit.
Hetproefras isElstar.Deze proef isook indeproeftuinen teNumansdorp en
Werkhoven geplant,alsmede ophet Deense proefstation teAarslev.

Onderstammenproef

appel (perceel

8e)

Vergelekenworden een aantal zwakke Poolse onderstammen (P.l,P.16,P.22) ende
Russische B.9met debekende onderstammenM.9,M.26 enM.27.

Onderstammenproef

pruim (perceel

10b)

Vergelekenworden tweenieuwe onderstammen,deEngelse Pixy-EMLAende Franse
P.2038-1A met de St.JulienA bij de rassenVictoria enCzar.
Op denieuweuitbreiding vande proeftuinwerd eenproef geplantwaarin31
appelrassenvoorkomen die gedeeltelijk bekend staan als schürftresistent engedeeltelijk het normale sortiment omvatten.Nagegaan zalwordenhoe onderverschillende gewasbeschermingsregimes devatbaarheid voor schurft enmeeldauwis.
Daarnaast is eenmoerhoek aangelegd en eenaantal stekhagenombekende enminder
bekende onderstammen ingedrag tevolgen en/of in stand tehouden.

KIeinfruit
J. de Schipper

Na een zachte,sombere,natte januari volgde eenkoude,maar zonnigemaand
februari.Hetvrij zware aardbeiengewas met eennog frisse bladstand verloor
doordevorst eneenaanhoudende drogende oostenwind eengrootdeelvan zijn
blad. De overvloedige regenval inmaart en aprilvertraagde de ontwikkeling van
allegewassen.Nietteminwas de bloeivanvrijwel alle gewassen rijk;bij rode
bessen trad nog alwatvruchtrui op,hetmeestbij de later bloeiende rassen
(bijvoorbeeld Rode Rebel). De zetting bij zwartebessen enkruisbessen was
uitstekend.
Omde door stengelziektes aangetaste frambozestengels goed tekunnen selecteren,werden ze laat aangebonden. De zwaarste stengels vertoonden demeeste
aantasting.Het overblijvende, lichte gewas ontwikkelde zich langzaam maar
voorspoedig.
Debramenhaddenogenschijnlijk hetminst te lijdenvanhet natte,sombere
voorjaar.Debloeiwas overdadig enhet gewas ontwikkelde zich fors.
Op 31mei kwam er eeneinde aanhet koude,nattevoorjaar. Injunikwamen te
Wilhelminadorp 5dagenvoormet temperaturenboven 25°C.Dit had eenversnelde
rijping van de aardbeien totgevolg; sommige rassenkonden deverdamping niet
bijhouden engingen slap hangen.Devruchten groeiden onvoldoende uit,wat een
hoog percentage tweedekwaliteit tot gevolg had.Vanaf 17juniwerdende aardbeien enkelemalenberegend.Met betrekking tot dezeweersomslag werden inde
rassenproevenmet zwartebessenenkruisbessenrasverschillenwaargenomen.
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De oogstmaanden juli enaugustus warendroog, zonnig enwarm.Waar mogelijk
werdendegewassenvan extrawater voorzien.De rijping verliep snel.Wanneer op
tijdwerd geplukt,was dekwaliteit prima.Vruchtrot kwam nauwelijks voor.De
frambozenwarenvan goedekwaliteit engaven redelijke produkties.Enkele
droogtegevoelige rassen gaven tekleine vruchten.De rode en zwarte bessen
gaven,eenenkelrasuitgezonderd,weer eenzeerhogeproduktievangoedekwaliteit.Denieuw geplante proevenmet rodebessengroeidendank zijdruppelbevloeiingvoldoende.Herinplant van zwartebessen enkruisbessen zonder toevoeging van
extrawater gafvoorhet tweedeachtereenvolgende jaar eenteleurstellende groei
te zien.Bijdebramenwerdendenieuwe scheutenweervrij doorhet gewas geleid;
Met extrawater bleefditgewas zichgoed ontwikkelen.
De ontwikkeling vandegekoeldewachtbedplantenverliep uiterst moeizaam.
Oorzakenwaren de slechtebodemomstandigheden bij het planten,opde eerste
plantdatum tenat enopde latere planttijdstippen tedroog.Hetwater gevenop
de tekleineveldjes konniet optimaalwordenuitgevoerd,omdat aangepaste
apparatuur ontbrak.Ookde te laat geplante doordragende aardbeien ontwikkelden
zich onvoldoende. Inde loopvande zomer ontwikkelden ze teweinig of te laat
bloemknoppen,waarschijnlijk veroorzaakt door tehoge temperaturen.
Septemberwasweer nat en sombermet enkele zware stormen.Vooral debramen
|haddenhiervan te lijden (breukvan takken,palen endraad enkwaliteitsverlies).
l)eovervloedige oogst liepvroeg teneinde.
Ondanks dematige bladstand (gebreksverschijnselen) gaven deherfstframbozen
eer eengoede oogst.Hoewel in 1981virusvrij uitgangsmateriaal werd geplant,
ishet ras ZevaHerbsternte zeer snelopnieuw geïnfecteerd met virus.De kiwi's
n devolle grond produceerden gave enredelijk grotevruchten.Nabewaring bij
appels indekoelcel haddendezevruchten indecember een redelijk goede smaak.
Indeaardbeien enframbozenmoest ditvoorjaar eenbestrijding wordenuitgeoerd tegen emelten.Aandevruchtrotbestrijding vanalle gewassenmoest rond
ebloei extraaandachtwordenbesteed,geziende grote infectiekansen door de
eleregen.Herhaaldebespuitingenmet Eupareen gavenbijgevoelige rassen begin
unibladbeschadigingen, onder anderebij Schönemann enSirius. Stengelziekten
.wamenopdejonge scheutenminder voor dan in 1982.Eenuitzondering vormden
edoornloze Loganbes endeThornfree.
Ophet proefstation groeidehet gewas indenieuwe aardbeienproeven slechts
latig.Mogelijke oorzaken:zwaregrond (40%afslibbaar)metmatige structuur,
icht plantmateriaal enweinig natuurlijke neerslag.
De rassenproef rodebessenvan 1975is nade oogst gerooid.
Nieuweproeven:

ardbeirassenproef
lierinworden 2rassen en3IVT-selectiesvergeleken.

ardbeirassenvergelijking

voor verse consumptie en industrie

1erworden 10rassen en IVT-selecties vergeleken.

tanttijdenproef

doordragende aardbeien

terinzijn 2rassenopgenomen,geplant op 3 tijdstippen.

erste beoordeling doordragende aardbeirassen
^erinworden 10rassen en4 selecties vergeleken.

issenproef framboos
erinworden9 rassen en2 selecties vergeleken.

•rste beoordeling diverse gewassen
erwordenbeoordeeld 4frambozerassen, 2frambozen-bramenkruisingen, 1braam
t in-vitro cultuur, 1zwarte-besseras en3 rode-besserassen.
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AFDELING TEELTONDERZOEKGROOT FRUIT

Project PFW2:Hetgebruikswaardeonderzoek groot fruit
P.D. Goddrie

Appel
Inhetvoorjaar van 1983werden inde eerste toetsing 10nieuwe rassen inde
collectie opgenomen,waarmeehet aantal inbeproeving zijnde appelrassen in 1983
op 184kwam.
Het onderzoeknaar hetoptredenvanbeschimmelde klokhuizen inGlostervruchtenwerd in 1983vervolgd door,evenals in 1982,na te gaan ofhet door
middelvanvooraf wegplukkenvanverdachte vruchtenmogelijk iseen (nagenoeg)
schimmelvrije partij Gloster over tehouden.Omdat inde praktijk gesteld werd
dat inverband met deherkenbaarheid vande aangetastevruchten devoorpluk het
beste ongeveer 4wekenvóór de eigenlijke plukkan plaatsvindenwerd indeze
proef hetvoorafwegplukkendanookop 16september uitgevoerd. Deproef vond
ooknuweer plaats op 10dertienjarigebomen opM.9waarvan degehele opbrengst
van 2332vruchten ophet optredenvanklokhuisschimmel werd beoordeeld.
Op 16september werd, zobleek achteraf,8,2%vandevruchten alsverdacht
aangemerkt.Beoordeling van deverdachtevruchten ophunplukdatumwees uit dat
binnendeze groep 72%inderdaad klokhuisschimmel bevatte;bij 23%was zelfs
sprakevan inwendige rotting.
Op 10oktobervond de echtepluk plaats.Allevruchtenwerdenmeteen na de
plukbeoordeeld. Binnen deze groephad 33%van devruchten schimmel inhetklokhuis;bij 10%was sprakevanmatig en ernstig beschimmelde vruchten,dus van
rottendevruchten.
Tengevolgevan enkelekerenoptredenvan stormachtigewind inde plukperiode
was 7,4%van alle oorspronkelijke Glostervruchtenvandebomengewaaid.Het
was opvallend datveelvan deze gevallenvruchten in sterkemate de uiterlijke
kenmerkenvertoondenvanbeschimmelde vruchten,namelijk een intensere,
'rijpere'vruchtkleur. Bijbeoordeling bleek datbeschimmelde klokhuizen bij
dezevruchten inhogematevoorkwamen; inwendige rotting kwamvoor bij31%,
terwijlbovendiennogbij 40%vandevruchtenuit deze groep sprakewas van
(aanvaardbaar) schimmelpluis inhetklokhuis.
Aangenomenmagwordendat een zeer groot deelvan de gevallenvruchten aan
deboom zou zijngebleven alsniet enkele keren stormachtigewind zou zijnopgetreden.De gevallenvruchtenmogen daaromvoor debeoordeling op schimmel als
gepluktevruchtenwordenbeschouwd, zodatnavoorafwegplukkenvan verdachte
vruchten op 16september infeiteeenpartij Gloster resteerde dievoor35%
klokhuisschimmelbevatte,waarbij 12% als onaanvaardbaar moest worden beschouwd.
Uit 2jaar onderzoek naar demethode vanvooraf wegplukkenvan op schimmel
verdachte vruchtenbij Glostermagworden gekonkludeerd dathetmogelijk isop
diemanier het percentage beschimmelde vruchten indedannog resterende partij
op een lagerniveau tebrengen.Het isnietduidelijk gewordenopwelkmoment
datwegplukkenhetbestkanplaatsvinden;direct vóór deplukverwijderenvan
verdachtevruchten (in 1982)gaf eenbeter resultaat dan ongeveer 4weken
tevorenuitplukken van dergelijke vruchten (in 1983).
Hoewelvoorplukkenhet percentage aangetastevruchten inderesterende partij
omlaag kanbrengenkan desondanks tochniet gesprokenwordenvan eenwerkelijke
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oplossing vanhetklokhuisschimmelprobleem bij Gloster.Teneinde enige verlaging
van dehoeveelheid aangetastevruchten tebereikenmoet een aanzienlijk deel van
devruchtenwordenverwijderd (14%in 1982,8% in 1983). Ditmoet als een (te)
hoge prijsworden aangemerkt,zeker alswordt bedacht dat zelfs na verwijdering
vanverdachtevruchtennog altijd eenpartij Gloster resteert met tot 35%beschimmelde vruchten,waarvan bij 4-12%van devruchten zelfs sprake isvan inwendige rotting.
Evenals in 1982werd ook nuweer bij 33%van alle Glostervruchten in soms
ernstigemate glazigheid waargenomen. Ook dit frequent enveelvuldig optredend
verschijnsel moet kennelijk als eenniet zo gunstige eigenschap van Gloster
worden aangemerkt.
Het onderzoek naar het optreden envoorkómenvanklokhuisschimmel bij Gloster
wordt alsbeëindigd beschouwd.
Tijdens de oogst van 1983viel op datvruchten vandeFranse Golden-DeliciouskloonBelgolden inopvallendematevruchtverruwing vertoonden,een eigenschap
ie inhet algemeenbij deze selectieniet zoumogenvoorkomen. In tabel 1is
ematevanverruwing van Belgolden en,tervergelijking, tevensvande Franse
GoldenDelicious kloon Lysgolden endeNederlandse kloon Bweergegeven.
Tabel 1.Dematevanvruchtschilverruwing bij 3 typenvan Golden Delicious in
1983 (%).

Beoordeeld (kg)
Glad
ichtverruwd
Ylatigverruwd
terk verruwd
eer sterk verruwd

GoldenDel icious
kloonB

Belgolden

Lysgolden

198,0
64,2
31,6

234,0
29,1
65,4

189,4
78,9
20,9

3,5
0,6
0

5,0
0,5
0

0,2
0
0

Uit tabel 1blijkt dathet percentage vruchten inklasse I (gladde + licht
ferruwdevruchten)van de 3 typenweinig uiteen loopt.Bij Belgolden is echter
luidelijk sprakevan een aanzienlijk hoger percentage licht verruwde vruchten,
odat aangenomen zoukunnenworden dat Belgolden ten aanzienvan vruchtverruwing
enriskantere kloon isdan debeide andere.Overigens werd vruchtverruwing bij
Selgolden invoorgaande jarenniet als eenopvallende eigenschap geconstateerd.
Bij Jonagold isde aanwezigheid vanvoldoende rode blos op devruchten van
lelangvoor de inwendige (eet)kwaliteit.Naarmatemeer blos op devruchten aanrezig is,isde eetkwaliteit inhet algemeenbeter,althanswanneer geen sprake
svan te laat geplukte en/of te lang bewaarde vruchten.
Het isbij Jonagold niet altijd eenvoudig omvruchten te telendie involoendemate rode blos bezitten.Daaromwordt gezocht naar klonenmet een hoger
ercentage rode blos. DeNew Jonagold, gevonden inJapan,wordt inhet gebruiksaardeonderzoek vooral opdit aspect beoordeeld.
Inhet eerste produktiejaar 1983bleek dat ernauwelijks verschil bestond in
ehoeveelheid rodeblosvanNew Jonagold invergelijking met de standaard
onagold zoals die thans in depraktijkwordt geplant.De tendens totwat vroeger
p kleur komen leek enigszins aanwezig. Opvallend was dat bij 62%van de vruchten
anNew Jonagold sectoriale chimaerenvoorkwamen; 42%van devruchten had 1soms
rijbrede band pervrucht, 17%had 2,3of 4banden en 3%had 5ofmeer van
ärgelijkeminder gekleurde sectoren op devruchtschil. Bij de standaard Jonagold
isbij 2%vandevruchten sprakevan 1band pervrucht.Na 1proefjaar kan (nog)
ietgesprokenwordenvan eenopvallende betere kloonvan Jonagold.
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Totde rassen die eind 1983werden gerooid behoorde deniet-virusvrijeGolden-Deliciousmutant Smoothee,die sinds hetvoorjaar van 1971 opniet-virusvrije
M.9 inhet gebruikswaardeonderzoek opgenomen isgeweest.Deze bomenwerdenopgekweekt uitmateriaal van 'oude' Smootheebomen die alvanaf 1968teWilhelminadorpwerdenbeoordeeld endie ophunbeurtwaren opgekweekt uitvermeerderingsmateriaal dat rechtstreeks uit deVerenigde Statenwerd verkregen. De in 1968
geplante bomenwaren de 'bron'van de thans voor depraktijk beschikbaar zijnde
Nederlandse virusvrije Smoothee.Gedurende de 13proefjaren isde uiterlijke
vruchtkwaliteit van de Smootheevruchtenvrijwel altijd aanzienlijk beter
geweest dandievanniet-virusvrije standaard GoldenDelicious opniet-virusvrijeM.9.Dekg-opbrengst van Smoothee bleef inde totale proefperiode gemiddeld 16,9kg perboom achter bij dievan even oudeGoldenDelicious,wellicht
deelsveroorzaakt door eenwat 'opener'groeiwijzebij de Smoothee.Voor wat
betreft vruchtvorm, -kleur en-smaakwerden invergelijking met standaard
GoldenDelicious nimmer opvallende afwijkingen geconstateerd.
Indewintervan 1978/79werd uit deUSSR ongevraagd vermeerderingsmateriaal
van 24 appelrassen ontvangen.Op zeer beperkte schaal (3bomenper ras)werden
deze rassen inhetvoorjaar van 1981 inde rassenpercelen uitgeplant.Na 3groeijarenkan eendefinitief oordeel over deze rassenworden gegeven.
Gebleken isdat inenkelegevallen sprakewasvan -naar onzebegrippen oude rassen,zoals Transparente Jaune,Bohnappel,Charlamovsky enCourtPendu.
Bij alle rassenwas hetvooral de innerlijke kwaliteit die nietvoldeed aande
norm die thans aangoede rassen gesteld magworden. SlechtsKarmazinka lijkt de
moeite vanherhaalde enuitgebreidere beproeving waard. Tweevan de 24 rassen
bleken zeerkleinvruchtige sierappels tezijn.
In 1983werd doormiddelvan smaakonderzoek aandacht geschonken aande eetkwaliteitvan Jonagoldvruchten. Daarnaast werd met behulp van Elstarvruchten
in smaakonderzoek nagegaan of erverschil in smaakbestaat tussenvruchten van
verschillende proefbomenen/of tussenvruchten uitverschillende sectoren binnen
1boom.
BijJonagoldvruchten vanhet groeiseizoen 1982werd zowel op 6april alsop
26mei nagegaan of denogal slechte smaakvan grauwgroenevruchten door middel
vanhet enige tijd bijvrij hoge temperatuur plaatsen ('stoken')op eenhoger
peilwas tebrengen.Uitbeide toetsenkwam naarvoren dat grauwgroene Jonagold
als een zeermatig smakende appelwerd beoordeeld; de smaakvan geelgeplukte
vruchten lagdaar duidelijk boven.
Door grauwgroene vruchten ongeveer 1week bijkamertemperatuur te zetten en
bovendienmet plastic af tedekkenwashetmogelijk de zeermatige smaakvan
dergelijke vruchten op tevoeren tot de aanvaardbare eetkwaliteit vanbij de
pluk geel doorgeslagenvruchten.
Begin januarikwamen de resultatenbeschikbaar van een smaaktoets die eind
december 1982plaatsvond endiebetrekking had opde smaakvan Elstarvruchten
inrelatie totde groeiplaats,demaat endeblosvan devruchten.
Uit die toets kwamnaarvorendat Elstarvruchten beter smaaktennaarmate de
vruchtenmeer blos bezaten ennaarmate devruchten groter waren.Er konden
toengeenbetrouwbare verschillen in smaakworden aangetoond tussenvruchten
vanverschillende groeiplaatsen in een perceel,tussenvruchtenvanverschillendebomen en tussenvruchten uit verschillende sectorenbinnen éénboom. Geconcludeerd kon dan ookworden dathet,althans bijElstar,van geenbelang is
uitwelk deelvan eenperceel,vanwelkeproefboom of uitwelke sectorvan een
proefboom eenvruchtmonster wordt genomen datbestemd isvoor onderzoek naar de
invloed op de smaakvan bepaalde teelthandelingen,mits erbij demonstername
op geletwordt datvruchtenworden genomen dievoorwat betreft afmetingen en
matevan geblostheid aan elkaar gelijk zijn.
Indecember 1983werd de proef herhaald. Wederom kwamnaar voren dat er geen
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betrouwbaar verschil in smaakbestond tussenvruchtenvanverschillende groeiplaatsenuit eenperceel,tussenvruchten vanverschillende bomen en tussen
vruchten uitverschillende sectoren binnen eenboom. Ten aanzienvande factoren
'boom'en 'sector'was erechter sprakevanbijnabetrouwbare verschillen in
smaak.Voorts leek een lichte tendens aanwezig van een interactie tussen de
factorenblos enboomsector.
Omdat indeze toets de invloed van de factorenvruchtmaat envruchtkleur op
de smaakniet expliciet werd nagegaankandaarover geenduidelijke uitspraak
worden gegeven.
De stelling dienade toetsvan 1982werd geponeerd datbijElstarmonsternamevoor smaakonderzoek vrijwillekeurig kan geschiedenmitsvruchten van
gelijkemaat en geblostheid worden genomenwerd door de toets van 1983niet
verworpen. Toch ishet aan tebevelenbijhet nemenvanvruchtmonsters attent
te zijn ten aanzienvan de factoren 'boom'en 'sector'.Dithoudt indat
monsternamebijvoorkeur zodanigmoet plaatsvinden dat de invloed van genoemde
actoren zonodig teanalyserenis.
Inhetvoorjaar van 1984wordt het onderzoekmetvruchten van Jonagold voortgezet.
Op grond van gedurende eenaantal jarenverzamelde gegevens werdennahet
groeiseizoenvan 1983 54rassen gerooid vanwege éénofmeerminder gunstige
igenschappen.

Peev
Inhet voorjaar van 1983werden 3nieuwe pererassen inhet onderzoek opgelomen,zodat dit jaar 56pererassen inhet onderzoekwarenbetrokken.
Het uitstalleven van Condovruchten afkomstig uit deproeftuin teWilhelminaiorpbleek totnu toe steeds zeerbeperkt.Eind februariwerd aan eenkleine
artij vruchtenuit deproeftuin teKraggenburg deuitstaltijd nagegaan.Ook bij
ezevruchten bleek dat Condo dievanuit dekoelcel bij kamertemperatuur (±20°C)
rerdengeplaatst na ongeveer 7dagende eerste tekenenvan afleving gingenveronen enna ongeveer 10dagenvolledig warenweggerot.Verlenging vandeuitstalijd (gerekend vanaf het uit de celkomen)met enkele dagenwasmogelijk door de
rruchtennahet uit dekoelcel komen enkele dagen inde fruitschuur bij ± 5°Cop
e slaan.Van eenwezenlijke verlenging vandeuitstaltijd kan echter nietgeprokenworden,omdat de afleving nahetbij kamertemperatuur plaatsen even snel
ptrad als bijvruchten dienauit de celkomenniet bij 5°Cwerden geplaatst.
Inmaart konwordenbeschikt overvruchtenvan Condo enConference,op 2
ijdstippen geplukt indeproeftuin teGeldermalsen enbij 3bewaarregimes inde
roeftuin teWerkhoven bewaard.Het verschil inaflevingssnelheid tussen Condo
n Conference bleek zeer gering.Ongeacht pluktijdstip of bewaarregime gold
oorbeide rassen dat 15dagen nahetuit de celkomen (7dagen fruitschuur bij
°C, 8dagen kamertemperatuur bij 20°C)vrijwel geen goedevruchtenmeer konden
orden gevonden. Gezien devruchtkleur van Conference bij het uit de cel komen
loestachteraf worden geconcludeerd dat dit ras invergelijking met Condo te
aatwas geplukt,zodat indeze proef niet gesproken kanworden van een juiste
ergelijking inuitstaltijd vanbeide rassen.
In seizoen 1983/84 zalhet onderzoekwordenvoortgezetmetvruchten uit het
luk- enbewaartijdenonderzoek dat teWerkhoven plaatsvindt.
Bij de 23 inhetvoorjaar van 1981 opbeperkte schaal geplante IVT-selecties
as inhetverslagjaar sprakevan goede kg-opbrengsten.Erkonbij demeeste
electies dan ook aleen eerste redelijke indruk over de eetkwaliteit enbewaaraarheid wordenverkregen.Meer ervaring zalnodig zijnombetrouwbare uitpraken omtrent kenmerken tenaanzienvanuiterlijke en innerlijke kwaliteit te
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kunnengeven.
Aanhet eind vanhet groeiseizoenwerden 5rassen uit de collectie verwijderd
vanwege diverseminder gunstige eigenschappen.

Pruim
Inhetvoorjaar van 1983werden 6nieuwe rassen aande collectie toegevoegd,
waarmee het aantal inbeproeving zijnde rassen in 1983 28bedroeg.
Devruchtdracht van 4 inhetvoorjaar van 1980geplante Roemeense rassenwas
inhetverslagjaar vandien aard dat een redelijk goede indruk over de kwaliteit
vandeze rassenkonwordenverkregen. Inhet algemeenviel de eetkwaliteit van
Bistrito-8,Busuioace de Geoagiu,Grase Romanesti enTuleu Graswat tegen,voornamelijk tengevolge van de inalle gevallen harde tot zeer harde zurevruchtschil.Over deproduktiviteit van de donkerblauwe vruchtenkunnennog geenbetrouwbare uitsprakenworden gedaan. Tuleu Gras lijkt totnu toehetminstproduktief,wellicht veroorzaakt door het al enkele kerenwaargenomen verschijnsel
van gelige bloemen dieniet ofnauwelijks open gaan en zeer snel lijken teverschrompelen.Van een echte bloei kanbij dit ras,totnu toe,nauwelijks worden
gesproken.
Erwerden aanhet eind van 1983geenpruimerassen gerooid.

Zure kers
De collectie zurekersenwerd inhetvoorjaar van 1983 aangevuld met 6rassen
uitHongarije enJoegoslavië enmet 14uit deDuitse Bondsrepubliek afkomstige
selecties uit onder andere Schattenmorelle, Stevnsbaer enZigeunerweichsel.
De inhetvoorjaar van 1980geplante proef met 10rassen gaf in 1983 zeer
matige kg-opbrengsten,met uitzondering vanhet Nederlandse ras Elmer;dit ras
leverde een goede produktie.Na 2produktiejaren ondervogelwerende netten is
deproduktie vanElmer hethoogstemet 15kgper boom,gevolgd door Kelleriis 16
en 3morel-selecties,namelijk Schattenmorelle Boscha 22,Scharö enMorel P2met
12à 13kg perboom. Opvallend isdat de in ons land gebruikte Rheinische
Schattenmorelle 226met eenkg-opbrengst van 8kgper boom achterblijft, samen
met Schwäbische Weinweichsel en Stevnsbaer met eenzelfde opbrengst.

Landelijke

rassen-proeven

Inde inhetvoorjaar van 1979 in 6proeftuinen aangevangen landelijke proef
metverscheidene appelrassen blijft GoldenDelicious gemiddeld over alleproeftuinen dehoogste kg-opbrengst geven.Na 4produktiejarenbedraagt de gemiddelde
produktiviteit bij dit standaardras opM.9 59kg perboom. De aan Golden
Delicious gerelateerde kg-opbrengst van andere rassenuit deze proef zijnvermeld in tabel2.
Inde landelijke proef van 1982met 18appelrassen (waarvan 4 standaardrassen) in 6proeftuinenwerden in 1983 de eerstekg-opbrengsten verkregen.
Gemiddeld over alleproeftuinen gafhetEngelse ras Greensleeves inhet eerste
produktiejaar dehoogste opbrengst met 5,2 kg perboom, terwijl vergelijkbare
standaard GoldenDelicious kloon B een opbrengst van 2,9 kg perboom te zien
gaf. Deproduktiviteit vande overige rassen lag op eenzelfdeniveau.
Na eenvrij lange aanloopperiode,onder anderehet gevolgvanbevriezing in
dekwekerij van een deelvan devoor deproef bestemde onderstam KweeMC,kon
inhetvoorjaar van 1983eindelijk in6proeftuinen de eerste landelijke proef
met 9pererassenworden aangevangen. In deze proef zullen 2IVT-selecties,
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General Leclerc,Condo,Eldorado,Président Héron,Highland,Onward en Gertrude
onderling enmet de standaardrassen Conference enDoyenné du Comicewordenvergeleken.
Tabel 2.Relatieve kg-opbrengsten 1980t/m 1983van appelrassen uit landelijke
rassenproef 1979.Cijfers zijngemiddelden van 6proeftuinen (Akane en
Empire 5proeftuinen).
Ras

Golden Delicious
IVT5544-146
Prima
Empire
Goldjon
Summerred
Gravenstein
Honeygold
Rode Gravenstein
Gala
Ozark Gold
Akane

Onderstam

M.9
M.9
M.9
M.26
M.9
M.9
M.9
M.9
M.9
M.9
M.9
M.26

Relatieve kg-opbrengst
(GoldenDelicious = 100)
100
84
76
74
69
66
65
64
62
59
55
48

ProjectPFW43:Virus-enklonenonderzoek bijgroot fruit
H.J. van Oosten

Virusonderzoek
Op enkele bedrijven werden dewaarnemingen betreffende de slechtegroei,
bladstand enbladkleur bij enkelepererassen (Jaarverslag 1982,blz. 29-30)
voortgezet. In 1983was erbij Conference sprakevan enig herstel.De reeds
bestaandeverschillen inboomgrootte blevenuiteraard zichtbaar,maar verreweg
demeeste bomen toonden nu een acceptabele groei enbladstand. Slechts een
enkele,normaal ontwikkelde boom toonde eind september een lichte roodverkleuring inhet blad.BijDoyenné duComicewarendeverschijnselen gelijk aandie
in 1982.Bijdit ras zijnverschillende herkomsten en selecties vanM.204 (de
kloondiedeNAK-Buitgeeft)geoculeerd,omna tegaanof deverschillen samenlangenmet het uitgangsmateriaal. Inhet perceel Gieser Wildeman (op zaailing)
issprakevan eengeleidelijke verergering van dedeger.eratiesymptomen.
Erwerdenproeven opgezet omna tegaan of bovengenoemde symptomenveroorzaaktworden door hetmycoplasma,dat ook het elders indewereld bekende
'pear decline' (degeneratieziekte bij peer)veroorzaakt. In een aantal bomen
rerdendaartoe de indicatoren Pyrus ussuriensis
en 'Precocious'geënt.Deze
:oondenechter geenof geenduidelijke symptomen.Opde ernstig zieke Gieser
Jildemanvergroeiden de entenvrijwel niet engingen snel dood. Enkele andere
>omenwerden inoktober 1981 geïnjecteerd met oxytetracycline-HCL (83,5% in
loncentratiesvariërend van0-1,2gram per liter per boom. Dit leiddevolgens
'erwachtingbijde hoogste doseringen tot nogalwat schadebijdekleinste bomen.
'.nhetvoorjaar gingen knoppen dood of ze liepen sterkvertraagd uit.Later trad
:nigherstel opna het uitlopenvan onbeschadigde knoppen.Het blad was aanvan:elijksterkvergeeld,hetgeen totver inhet seizoen zichtbaar bleef.De
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vruchtenvan geïnjecteerde bomenwaren duidelijk gladder dannormaal.De schade
washet sterkst bij takken direct boven deplaatswaar was geïnjecteerd. Door
de optredende schade kon geen indrukverkregenwordenvanhet effectvan oxy-tetracycline-HClopde Symptomatologie. Datwas helaas ookhet gevalbijbomen
metweinig phytotoxische schade.
Een aantalmonsters van zieke engezonde bomenwerd verzonden naar instellingen inDuitsland enEngeland voor eennader onderzoek naar de aanwezigheid
van mycoplasma-achtige organismen in tak-enworteldelen. Bij Conferencewerd
niets gevonden.BijDoyennédu Cornicewas er eenenkelmonstermet een positieve
beoordeling,doch bij Gieser Wildeman waren erverscheidenemonsters waarin
mycoplasma-achtige organismenwerden aangetroffen. In 1982was dat alleen het
geval inmonsters van ziekebomen,in 1983vond men ze echter ook invisueel
gezondebomen.

Klonenproeven
De inWilhelminadorp geselecteerde rodemutantvan Jonagold (2361-15-1)
heeft inmiddels denaam 'Wilmuta'gekregen. In 1983was dekleur van devruchten
vande oorspronkelijke boom gelijk aan die invoorgaande jaren.De chimaere
structuur vandemutantwas duidelijk zichtbaar.
Bijde rassen Schonevan Boskoop,Alkmene enKarmijnde Sonnavillewerden de
afgelopen jaren gelijksoortige vruchtafwijkingen gevonden,uiteenlopend van een
zeer ernstigeverruwing tot een sterke gescheurdheid van devruchten.Door
middelvan entproeven isbij Schonevan Boskoop enAlkmenevastgesteld, dathet
eenmutant betreft. BijKarmijnde Sonnaville ishet onderzoek nog niet afgesloten.

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

Appel
Onderstammen
De proef,waarin de Cornell-Geneva ( C G . ) -onderstammen,C G . 10,24,44,47,
60en 80werdenvergelekenmetM.9 enM.26,werd afgesloten engerooid. In
tegenstelling totM.9,M.26 enC G . 10,bleken de andere onderstammen besmet
met alle latente appelvirussen.Maar ook alhoudtmenrekeningmet dit aspect,
dankan geender CG.-onderstammenvoorNederland vanbelangwordengeacht.
C C 60bleekweliswaar 20-40% zwakker danM.9,dochviel quaproduktie tegen.
Bovendienvormde deze onderstamveelwortelopslag. C G . 10enC G . 80bleken
iets zwakker danM.9,doch ookde productiviteit was lager.Van de overige
nummers is alleen C C 44vermeldenswaard. Dezeheeft eengroeikracht,welke
minder isdanM.26met eenwathogere produktiviteit.Eenvirusvrije C G . 44
zalongetwijfeld eenzelfde of een iets sterkere groeikracht bezitten danM.26.
Ditwordt nader onderzocht.
In eenproefmet de zeer zwakke onderstammenM.20 enM.27bleek de eerstgenoemdehet zwakst tegroeien ende laagste produktie perboom te geven.Wederom
bleek,datdekleurvanJonagold enRodeBoskoop SchmitzHübsch opM.20 slechter
isdanopM.27.
Erwerden proeven geplant omna tegaan ofdeverschillen die tussenM.9-selecties zijngevonden (ziedit jaarverslag onder project PFW 54,envoor-
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gaande jaarverslagen) voor de fruitteelt van belang zijn. Enkele Nederlandse,
Duitse en Belgische selecties werden geoculeerd met Rode Boskoop Schmitz Hübsch
en Lombarts Calville. De resultaten werden samengevoegd. Er konden geen betrouwbare verschillen in groei en produktie worden vastgesteld (tabel 3 ) .(Zie ook
blz. 3 1 ) .
Tabel 3. De invloed van M.9-selecties op de groei en produktie, gemiddeld over
2 rassen (1980-1983).
M.9-selectie
T.337
T.338
T.339
T.340
B.l (719-1-71)
Nie. 29

Kg/boom
1982+1983
11,0
10,9
10,3
11,3
9,7
10,4

a
a
a
a
a
a

Meter/boom
1980-1983

Kg/10 meter

17,5 a
17,4 a
17,4 a
19,3 a
16,4 a
16,7 a

6,3 a
6,3 a
5,0 a
6,0 a
5,9 a
6,3 a

Getallen in eenzelfde kolom gevolgd door dezelfde letter verschillen niet
betrouwbaar (P = 0,05).
Iussenstammen
Bomen op zwakgroeiende onderstammen hebben altijd een vorm van ondersteuning
ïodig om scheefzakken te voorkomen. Onderzocht is of dit nadeel voorkomen kan
«rordendoor de zwakgroeiende onderstammen zoals M . 9 ,M.27 en 3426 als tussenJtam te gebruiken in combinatie met de sterkgroeiende onderstam MM.106. De bomen
aet de tussenstam 3426 bleken zo slap, dat zij al direct bij het planten een
aal nodig hadden. Verscheidene bomen met M.9 of M.27 als tussenstam bogen al
n het tweede jaar sterk door naar de zijde met de meeste appelen. De harttak
mtwikkelde zich daardoor zelden verticaal en groeide meestal meer of minder
icheef uit. In het ernstigste geval zakten hele bomen scheef en kwamen met de
iroon op de grasbaan terecht. De vergroeiing op de veredelingsplaatsen bleek in
11e gevallen goed want er werden geen breuken geconstateerd. Uiteindelijk bleek
at bomen, die reeds bij het planten van een paal werden voorzien, de hoogste
roduktie gaven (tabel 4 ) .Dit was ook het geval bij gebruik van sterkgroeiende
ussenstammen zoals Zoete Aagt en MM.106.
abel 4. Het effect van enkele tussenstam-onderstam combinaties op de produktie
(kg/boom) van Cox's Orange Pippin, met en zonder paal (1981-1983).
nderstam

Tussenstam

SI.106
yt.106
4.106
4.106
4.106
.9
.9

M.9
M.27
3426
MM.106
Zoete Aagt
Zoete Aagt
MM.106

Paal

36,1
31,8
11,8
45,1
43,5
26,2
33,7

30,7
23,6
12,9
39,0
41,0

Al voorzien van paal in eerste groeijaar.
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Inverschillende proeven is inmiddels geblekendat opM.27-onderstammenveel
wortelvelden ontstaan.Tevens isM.27 vaak afgeplat en/of gegroefd. Opvallend
is, dat er opdeM.27-tussenstamveel scheutenvoorkomen net boven deveredelingsplaatsmet de onderstamMM.106. Ookbij de tussenstamM.9 zijn wortelvelden
gevonden,zijhet in ietsminderemate danbijM.27.Op de tussenstammen Dubbele
ZoeteAagt enMM.106werden geenwortelvelden geconstateerd. Eenmogelijkeverklaring voor het ontstaanvanwortelvelden en scheutenkan zijndat de gebruikte
M.27 indejuveniele (jeugd)fase is.Proeven zijn opgezet om dezeveronderstelling te toetsen.
In een andere proefwerd nagegaan of de stabiliteit teverbeterenwas door
debomen dieper (30cm inde grond) teplantendannormaal (15cm inde grond).
Inhet eerste gevalwas deveredelingsplaats van deonderstammet de tussenstam bijna op grondniveau. De standvastigheid van dediep geplante bomenwas
wel beter,maar ookbij deze bomen groeide deharttakvaak scheef.De produktie
bleek het hoogst bij denormaal geplante bomenmet paal.

Kers
Reeds eerder isvermeld,dat denieuweonderstam Colt bij de zure kers
Kelleriisnr. 16inde eerste jaren nahet planten een sterkere groeiveroorzaaktedan de traditionele Limburgse Boskriek.Debloeirijkdom ende produktie
per boombleek inde eersteproduktiejaren gelijkvoor beide onderstammen.Het
gemiddeld vruchtgewicht was inbeide jaren op Colt ietshoger dan dat op
Limburgse Boskriek.
Het stamgedeelte van Colt indeze proef isbezetmetveelwortelvelden. In
enkele gevallenbleken ook stamscheutenvoor tekomen.Bij Limburgse Boskriek
was dat niet hetgeval.

Pruim
De groeivanOpal enReine Claude d'Oullins opPixy is ongeveer 40-50% zwakker
dan op St.JulienA. Bij Opal isdegroeireductie het sterkst.Debomen op Pixy
bloeiden al inhet tweede jaar rijk engaven reeds enige produktie, terwijl die
op St.JulienA slechts zeermatig bloeiden en een lagere produktie gaven.Het
gemiddeld vruchtgewicht werd door Pixy nadelig beïnvloed.

Project PFW 54:Teeltonderzoekindevruchtboomkwekerij
H.J. van Oosten

Selectie

in onderstamtypen

Op 2plaatsenwerden deNederlandseM.9-selectiesT.337,T.338,T.339 enT.34I
ophetmoerbed met elkaarvergelekenmet betrekking tot de eigenschappen dievoo:
devermeerdering vanbelang zijn. Indeproefperiode van 5jaar bleek,datT.338
het laagste aantal afleggers produceert permetermoerbed. Tevens ishet aantal
gedoomde planten het laagst.Er konden geenverschillen inbeworteling worden
vastgesteld. Demaatsortering bleek alleenbij T.337 iets lichter,hetgeenwaarschijnlijkveroorzaaktwordt door een ietsgroter aantalplanten (tabel5 ) .
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Tabel 5.Vergelijking van eigenschappenvanM.9-selecties,vermeerderd in een
moerbed (1977-1983).
M.9- selectie

T.337
T.338
T.339
T.340

Aantalplanten/
meter/jaar

Sorteercijfer *

29 a
24b
28a
28a

79 a
81b
80b
81b

% plant en
beworde ld

gedoomd **

84a
84a
83a
82a

11
6
10
15

Getallen in eenzelfde kolom gevolgd door dezelfde letterverschillen niet
betrouwbaar (P= 0,05).
* Somvan percentages permaatsortering (4/6mm x 1)+ (6/8mm x 3)+ (8/10mm
x 5)+ (>10mm x 7).
**Alleen in 1980 en1981.
Bovengenoemde selecties werden ook uitgeplant om teoculeren en te beoordelen
of deboomkwaliteit door de selecties wordt beïnvloed. Daarbij werd uitgegaan
van eenzelfdemaatsortering per selectie.Debomen opT.338 blekenmeestal iets
lichter (dunner,korter,minder geveerd)dan opde andere selecties.Enkelemalen
werden ookbuitenlandse selecties inproeven opgenomen.Daarbij bleek,dat de
Duitse selectie B.1 (719-1-71)en deNederlandse T.337 eenzelfde boomkwaliteit
opleveren.T.338 gafwederom de lichtsteboom, terwijl opde Belgische selectie
Nie. 29 een iets zwaardere boom groeide (tabel 6 ) .Hoewel deverschillen niet
groot zijn,zijn ze tochniet zonder betekenis.Eerder is al gesteld dat de
verschillen tussendeM.9-selecties grotendeels berusten op ontogenetische
verschillen.Voor de onderstammenkwekers endevruchtboomkwekers verdienen de
juveniele selecties,zoals Nie. 29,devoorkeur boven selecties inde volwassen
fase (zoals T.338).Met eengemiddeld betereboomkwaliteit isookdefruitteler gebaat.Doorslaggevend zullenuiteindelijk de resultaten zijndiemet de
verschillende klonen inde fruitteeltworden behaald.
Tabel 6. De invloed vanM.9-selecties op de groeivan eenjarigeoculaties.
M.9-selectie
T.337
T.338
B.l (719-1-71)
Nie. 29

Dikte (mm)
12,3
11,6
12,1
12,9

Aantal veren per boom *
3,2
2,5
2,7
3,6

* Langer dan 15cmenmeer dan 40 cmvan de grond.

Vertakking van eenjarige

oculaties

Dewerking van het nieuwevertakkingsmiddel AA 4111 werd indiverse proeven
onderzocht.AA 4111 isgebaseerd op eenmengsel van 1,8% Gk^+j en 1,8%benzyladenine (BA).Buitenlandse gegevens wijzen er opdat goede resultaten behaald
kondenwordenmet concentraties van 500-1000 dpm actieve stof,overeenkomend met
espectievelijk 14-28mlAA 4111 per liter spuitvloeistof.Hetmiddelwerd toegepastbij een lengtevandeplantenvan ongeveer 60 cmvanaf de grond. Hetwerd
espoten inverschillende concentraties aldannietmet als uitvloeier 0,1%
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Citowet.Het bleek,dat eenuitvloeier noodzakelijk wasvoor eengoed resultaat
(tabel 7 ) .Ditverklaart de slechte resultatenmetAA 4111 ineerdere proeven.
Er bleek een lineair verband tebestaan tussende concentratievanAA 4111 en
het aantal gevormdeveren. Bijdehoogste concentraties bleek eveneens een
positief effect opde scheutlengte.DeresultatenmetMB 25,105warenmeestal
gelijk aandiewerdenbehaald met 28ml/liter AA 4111.Somswarende resultaten
ietsminder goed.Opvallend is,dat na een bespuiting metMB 25,105 de groei
tijdelijk stagneert.MetAA 4111 isdat nauwelijks het geval enwas het uitlopenvan de zijogen al eenweek nahet spuitenwaarneembaar. DemetMB 25,105
bespotenbomenwaren nahet groeiseizoenvrijwel altijd ietskorter dandeonbehandelde bomen.DemetAA 4111 bespoten bomen nemen een tussenpositie in.
AA 4111 enMB 25,105werdenmet succes toegepast bij rassen diemoeilijk veren
vormen,maar ookbij rassenwaarbij de gevormdeverenvaak te laag geplaatst
zijn.
Tabel 7.De invloed vanvertakkingsmiddelen aldanniet incombinatiemet een
uitvloeier ophet aantal scheuten per boombij Rode Boskoop opM.9.
Behandeling

Onbehandeld
Citowet
MB 25,105
AA 4111
AA 4111
AA 4111
AA 4111

Concentratie

1ml/liter
5ml/liter
7ml/liter
14ml/liter
28ml/liter
56ml/liter

0,1% Citowet

5,6 bed
9,2 ab
5,1 cd
7,0 abc
5,9 bed
9,4ab

3,3 d
7,6abc
8,2 abc
10,2a
10,7a

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

Voorkomen van bloemknopvorming

op ooulatiehout

en éénjarige

handveredelingen

Oculatiehout is soms rijkelijk bezetmet bloemknoppen.Devegetatieve ontwikkelingvande oculatiewordt daardoor inhetvoorjaar sterkvertraagd. Nagegaan
werd ofde bloemknopvorming opmoederbomen (voor oculatiehout)van Jonagold en
Schattenmorelle konwordenbeïnvloed door eenbespuiting met GA3 en/of GA^+7.
Debespuiting werd injuli 1982uitgevoerd met 500en 1000dpmGA3 of Gk^+-j. De
met GA3 bespotenbomen toonden een lichtephytotoxische schade,terwijl tevens
een aantal ogenuitliepen.Bij toepassing van GA^+7ontstond geen schade.Erwas
een zeer duidelijk effect opdebloei.De bespotenmoederbomen bloeiden niet of
veelminder dande controle.De in augustus 1982gezette oculaties,afkomstig
vanbespotenmoederbomenbevattenvrijwel geenbloemknop, integenstelling tot
dievan onbespoten controles.
Op eenjarige handveredelingen kunnenbloemknoppenhet uitlopenvan zijhout
bemoeilijken. Zijtakken gevormd uit bloemogenbreken gemakkelijk. Bespuiting
vanhandveredelingen in augustusmet GA3 enGA^^.7kan debloemknopvorming sterk
beperken (tabel 8 ) .Bij Jonagold bleek GA^+7betere resultaten tegevendan GA 3 ;
bij Gloster isdat juist andersom. In augustusbereiken demeestehandveredelingen tevens dehoogte,waarop ze 'swinters worden ingesnoeid. Daardoor wordt
precies het gedeelte bespoten,waar inhet tweede jaar de zijtakken ontstaan.
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Tabel 8.De invloed van eenbespuitingmet GA^+y inaugustus opdebloemknopvorming bijhandveredelingenvan Jonagold.
Behandeling

Aantal bloemknoppen per plant *

Onbehandeld
250dpm
500dpm
1000dpm

5,5
1,5
2,0
0,6

* Inde zone40-85 cmvande grond.

Ontbladeren

van

vruchtbomen

In eenproef werd nagegaan,wat het effect isvan eenbespuiting met koperoxychloride enkoperchelaat (Cu-EDTA)op debladvalvanvruchtbomen.Erwerd
éénmalig gespoten opverschillende tijdstippen enop twee rassen,namelijk
Cox's OrangePippin (sluit degroeivroeg af)enElstar (sluit degroei laat
if).Koperoxychloride,dat gespotenwerd in een concentratie van 0,1%,had geen
ïffect.Eenbespuiting met 1%Cu-EDTA hadwel effect.Cox's OrangePippin,
;espotenop 2september,was binnen 3wekenvoor 75%ontbladerd. Op 2 september
jaseendeel der zijscheuten alafgesloten,dochdeharttakniet.Alleen de
:oppenvan de zijscheuten endeharttak behielden enig blad. Latere bespuitingen
;aveneenzelfde beeld, zijhet dat nahalf oktober de ontbladering toenam tot
00%. Bij Elstarwaren debespuitingen inseptember minder effectief. Pas half
iktoberwasde groei praktisch afgesloten ennamhet effect vande bespuiting
:neltoe.Debomen toonden ogenschijnlijk geen schade,al zalhet uitlopenvan
Iebomen inhetvoorjaar van 1984nogmoetenworden beoordeeld.

'rojectPFW45:Teeltonderzoek groot fruit
.J.Wertheim

lantsystemenproef

met slanke en Noordhollandse

spil

Voorjaar 1978werd op perceel 2eenproef geplantmet Rode Boskoop op M.9,
aarinde slanke spil endeNoordhollandse spil ieder in5plantsystemen worden
ergeleken. In elkplantsysteemwordt bovendien purewintersnoeivergeleken met
intersnoei aangevuld met zomersnoei.Enkelegegevens tot enmet 1982zijn te
inden inJaarverslag 1982,blz. 34 en35.In tabel 9zijnde objecten inopLimmend boomaantal vermeld.
In 1983was de produktie zeer goed. Het laagste object (C)gaf 58,5 tonper
,9ha,het hoogste (G)rond de 74 ton.Tochwaren devruchten goed aandemaat.
Îprodukties van 1979 tot enmet 1983 zijnvermeld in tabel 9. Bijde volïldsobjecten (E,J)zijndeprodukties per 0,8 haberekend. Er is namelijk
îrondersteld datvoor deverzorging van zo'n systeemmaar 9rijen naast elkaar
innenvoorkomen. Dandient er een trekkerpad tezijn.Deprodukties in tabel9
jngemiddeld voor dewintersnoei-endewinter- + zomersnoeiobjecten,omdat
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Tabel 9.Produktievanverschillende plantsystemenmet Rode Boskoop totaal over
deperiode 1979-1983 gemiddeld voor winter- enwinter-+ zomersnoei.

Ob-

Aantal
bomen/
0,9 ha

Plantsysteem

Spiltype

Plantafstand (m)

ject

Ton/0,9 ha
1979 t/m
1983

F
H
C
I
A
J
B
G
D
E

2400
2663
2663
2711
2876
2883
3409
3409
3529
3698

Enkele rij
Drierijigbed
Drierijigbed
Zesrijig bed
Enkele rij
Volvelds
Drierijigbed
Drierijigbed
Zesrijig bed
Volvelds

slank
slank
Noordh.
slank
Noordh.
slank
Noordh.
slank
Noordh.
Noordh.

3,00x1,25
3,00+(2x0,75)x2,25
3,00+(2x0,75)x2,25
3,00+(5xl,17)x2,25
2,50x1,25
2,25x1,25
2,75+(2x0,89)xl,75
2,75+(2x0,89)xl,75
2,75+(5xl,20)xl,75
1,75x1,25

176,3ab
171,7ab
160,9 a
180,4abc
182,6abc
194,3bc
175,0ab
202,3c
187,5bc
195,8bc

*

*

Getallen gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen nietbetrouwbaar (P= 0,05,
LSD = 16,7).
* Per 0,8 ha.
Uit tabel 9blijkt globaal dat de produkties toenamenmet stijgend boomaantal.
Vergelijking vande objectenH enC envanB enG laat ziendatbij lagedichtheid geenverschil inproduktie bestond tussen slanke enNoordhollandse spillen
indezelfde drierij,maar bijhoge dichthedenwel.Indit laatste gevalwas de
slanke spilveelbeter.
Regressieberekeningen leerden datbij de slanke spil inhet onderzochte
dichtheidstrajectdeproduktiemet 30tonper 1000bomen toenam enbijdeNoordhollandse spilmet 24 ton (gerekend over dehele proefperiode). De dichtheid
bleek inderdaad debelangrijkste factorvoor deproduktie,de rangschikking
bleekver ondergeschikt.Dit kan in tabel 9afgelezenwordenuit de produktie
vande objectendiewelverschilden in systeem,maar nauwelijks inplantdichtheid; uiteraard bij dezelfdeboomvorm (bijvoorbeeld object F enH,H en I,Ien
J, BenD, enD enE ) .
Uitdeboomwaarnemingenbleek dat indebedden- smal ofwijd -debinnenbomer
meestalminder produktief waren dandebuitenbomen grenzend aande trekkerpaden.
Verder bleek datde produktie per boomvan de enkele rijen duidelijkbeter was
dande evengrotebomen indebedden.Dit kwamvooral door dewat ongunstiger
geplaatste binnenbomen,maar deels zeker ook doordat debuitenbomenminderwaren.

Internationale

plantsystemenproef

Inhetkader van dewerkgroep 'Dichte Beplantingen'vanhet Internationaal
Tuinbouwkundig Genootschap (ISHS)werd inhetvoorjaar van 1981 een internationaleplantsystemenproef met appel geplant opperceel 25 (Jaarverslag 1982,blz.
35).
De objectenvan deze proef die in4herhalingen ligt zijnvermeld in tabel
10.De objecten 1,2,3en5 staan op onderstam M.9, object 4opM.27.Deboomvorm is een slanke spil inde objecten 1,2,4p en 5,eenNoordhollandse spil
inobject 3eneen 'mini-struikje' inobject 4q.
In 1983droegen debomengoed (tabel 10).Het blijkt dat dedichtheid de
belangrijkste factorwasvoor deproduktie per boom énper ha.Binnen eenzelfde
dichtheid was derangschikking vanweinig belang (vergelijk objecten 1en2en
de objecten 3en 5 ) . Verder blijkt dat bij de objecten 4devruchtgroei duide-
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lijk achterbleef,maar dit effect kan zowel aande onderstam (M.27), als aande
zeerhogeplantdichtheid liggen.Welblijkt dat object 4pmeer produceerde dan
4q.Dit komt omdatbij 4p (slanke spil)meer boomvolume ontwikkeld was danbij
4q (mini-struik).
Tabel 10.Resultaten internationale plantsystemenproef met 2appelrassen in
1983 teWilhelminadorp.
Ob- Plantsysteem
ject

Plantafstand (m)

Aantal Produktie
bomen/
ton/
kg/
0,9ha
boom
0,9ha

Vr.-

35,7
31,3
41,0
45,1
44,8
41,2

179
173
168
152
159
170

42
37
54
66
57
52

30,1
30,7
31,1
31,2
28,1
32,7

221
236
222
194
186
222

37
38
39
51
42
42

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

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

2400
2408
3214
8000
8000
3209

14,9
13,0
12,7

Gloster
1
Enkele rij
2
Dubbelrij
3
Drierijigbed
4p Volvelds
4q Volvelds
5
Enkele rij

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

1846
1855
2480
5143
5143
2480

15,5
16,5
12,6

5,6
5,6
12,9

6,0
5,4
13,2

gew.
(g)

Ton/0,9 ha
i/~ioo .t o o

1982+83

Peveplantsystemenproef
Voorjaar 1981 werd op perceel 9eenplantsystemenproef met de pererassen
Conference enDoyennédu Comice,beide opKwee C,aangeplant.De objecten die
in 4herhalingen voorkomen,zijn tevinden in tabel 11.Debomen droegen al in
1982 (tweede groeijaar!)en ook in 1983.Daardoor werden ondanks de jonge leeftijd vandebeplanting alheel aardigeha-produkties verkregen (tabel 11).
Dezelfde proef ligt inOosthuizen.Hopelijk kanuit deze proeven geleerd worden
of intensivering zinheeft en zoja,welk systeem het bestevoldoet. Aangezien
jerebomenoud kunnenworden, zonder dat het ras economisch veroudert,zal de
>roefvele jarenmoeten duren.Voor deherhaling Oosthuizenwordt dit doorkruist
loorde geplande sluiting van deproeftuin over enkelejaren.
Uit tabel 11blijkt dat Conference produktiever was danDoyenné du Comice,
ïlobaalgeldtverder datbij toenemende dichtheid deproduktie toenam. Opgemerkt
noetworden dat inde objecten 7tot enmet 9 in 1983met chloormequat (CCC)
lerd gewerkt omde groei af teremmen.De standruimtewas ongeveer gevuld. Bij
ieruimer geplante objecten zaldit pas in 1984 (3,75m 2 ) of eventueel 1985
(5m 2 ) het geval zijn.
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Tabel 11.Resultaten pereplantsystemenproef in 1982en1983.
Object

m2/

1
2
3
4
5
6
7
8
9

5,00*
5,00
5,00
3 , 7 5 **
3,75
3,75
2 , 5 0 ***
2,50
2,50

Plantsysteem

Ton/0,9 ha ( 1 9 8 2 + ' 8 3 )

P l a n t a f s t a n d (m)

Conference D. du Comice
enkele r i j
d r i e r i j i g bed
v i j f r i j i g bed
enkele r i j
d r i e r i j i g bed
v i j f r i j i g bed
enkele r i j
d r i e r i j i g bed
v i j f r i j i g bed

3,45x1,45
3,45+(2xl,34)x2,45
3,45+(4xl,66)x2,48
3,18x1,18
3,18+(2x0,99)x2,18
3,18+(4xl,315)x2,22
2,75x0,91
2,75+(2x0,77)xl,75
2,75+(4xl,06)xl,79

15,5
17,2
19,2
19,2
16,9
20,4
27,3
26,1
19,8

7,0
8,0
6,8
10,9
8,4
8,7
20,0
16,0
18,7

* 2000bomen/ha.
** 2667bomen/ha.
*#* 4000bomen/ha.

Project PFW 46:Regulatievanvruchtzetting, -groei,-valenvegetatieve groei
S.J. Wertheim

Invloed

Temstoffen

bij

peer

Denieuwe remstof PP333 (paclobutrazol)wordtvoor het tweedeachtereenvolgende jaar opDoyenné du Comice onderzocht envergelekenmet CCC (chloormequat). De proef begon in 1982 (Jaarverslag 1982,blz. 37-38).PP333wordt 1,
2, 3of 4jaar opdezelfde bomen toegepast; elk jaar 2bespuitingenmet 500dpm
actieve stof.CCCwordt jaarlijks gebruikt.Tot nu toe is elkjaar tweemaal 0,4%
Cycocel Extra gebruikt.DePP333-bespuitingen vonden plaats op 24mei (3weken
navollebloei)en 15juni;de CCC-behandelingen 10en 24mei.Op 10mei hadden
de scheuten al 6tot 8ontplooide bladeren.De resultatenvan deproef behaald
in 1983 zijnvermeld in tabel12.
Tabel 12.Resultaten groeiremmingsproef bij Doyenné du Comice in 1983.Getallen
zijngemiddeldenvan 10bomen per behandeling.
Behandeling

Bloemtr./
boom

Aantalvruchten Produktie
/100
/boom kg/
bloemtr.
boom

***
Onbehandeld
184,1
Cycocel Extra 3 5 2 , 3
PP333 *
383,9
PP333 **
351,3

a
b
b
b

40,5
31,5
25,5
29,0

a
66,4
a 101,2
a
76,1
a
85,4

15,1
18,0
16,0
15,4

83
61
81
58

%kg
>70
mm

V r u c h t - Scheut- Scheuten Gem.
gew. (g) l e n g t e /boom
scheut**#*
/boom >10 cm
lengte
(m)
(cm)

229 a
191 a
212 a
192 a

28,4
5,1
48,3
15,9

45,9 ab
10,7 a
102,6 c
84,9 b

Getallen ineenzelfde kolom gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet
betrouwbaar (P= 0,05).
* Alléén in 1982behandeld.
** In 1982én 1983behandeld.
***Gecorrigeerd voorverschillen inbloeirijkdom en **#* voor aantal vruchten
perboom doormiddelvan covariantie.
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61 a
50b
48b
19c

Beide remstoffen leidden in 1983 totmeerbloei.De zetting per 100bloemtrossen (gecorrigeerd voorverschillen inbloeirijkdom)verschilde niet betrouwbaar. Deproduktie per boomwas alleenbij CCChoger,maar ook dit effect was
niet groot (3kg).Ditwas tewijten aande (overigens nietbetrouwbaar) kleinere
vruchten aandemet remstoffen herbehandelde bomen.Meest opvallend was dat de
lléën in 1982met PP333bespotenbomen in 1983veel sterker groeiden danonbehandelde bomen.Dit kwam door het grotere aantal scheutendat ontstond. Aande
omenvandezebehandeling was devruchtgrootte ookbeter danna herbehandeling,
ijhet nietbetrouwbaar. Stoppenmet PP333 kandus het jaar erna tot een
groeiexplosie' leiden.Belangrijk isverder dat herhaald gebruikvan remstoffen
otduidelijk kleinerevruchten kan leiden.

Chemisch dunnen
Peer
De proefmet dedunningsmiddelen (Jaarverslag 1982,blz. 40-41)ophet ras
onferencewerd inbeperkterevormvoortgezet,namelijk alleenmetNAA enGA3.
ietmiddelAmid Thin (NAAm)werd niet langer gespoten,omdat het teveelbladchadeveroorzaakte.De behandelingen die overbleven zijnvermeld in tabel 13.
tóAwerd gespoten op 27mei,26dagennavolle bloei.GA3werd toegepast op 10
uni, 30dagenna eindebloei.DeNAAwas gericht opvruchtdunning,deGA3 op
verminderingvandebloemknopvorming, om zodunning overbodig temaken.De
ehandelingenwerdennuvoor het derde achtereenvolgende jaar op dezelfde bomen
ergelekenmetniet dunnen enhanddunnen. Enkele uitkomsten zijnvermeld in
abel 13.
label13.

Resultaten dunproef bijConference in 1983.Degetallen zijngemiddeldenvan 10bomen per behandeling.

lehandeling
zie tekst)

Vrucht- Kg/boom 1983
Aantal
Aantal vruchten
bloemtr. /100bloemtr.
gew.
totaal
>55
/boom
(g)
zonder
met
mm
correctie correctie

Kg/
>65
mm

boom
1981-

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

89,5a
88,5 a
63,9b
72,4b
92,4a
93,5a

'83

**
nbehandeld
andgedund *
5mg/l NAA
0 mg/l NAA
0mg/l GA3
0 mg/l GA 3

130,2
151,3
182,7
131,5
155,5
160,9

67,4a
75,9 a
68,4a
63,4a
57,5 a
56,6 a

74,0 a
76,1 a
59,4b
69,2ab
56,5b
53,8b

142
151
132
143
125
121

28,4
30,3
35,0
31,1
33,9
34,9

22,8
24,8
25,6
22,1
22,6
22,4

stallen ineenzelfde kolom gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet
»trouwbaar (P= 0,05).
Op 29juni 30vruchtjes per boom of 20per 100bloemtrossen gedund.
Voorverschil inaantal bloemtrossen doormiddelvan covariantie.
Nade geringere bloei in1
îlijkaanhandgedunde bomen.
;rdnietbeïnvloed als géén
bloeirijkdom. Werd daar we
ïhandelingenminder goed gez
ingrootte,maar bijdeGA3aniddeldvruchtgewicht beïnv
.ngenwat beter dandebeide

982vande GA3-bomen,was debloei in 1983weer
OokdeNAA-bomen bloeidennormaal.De vruchtzetting
rekening werd gehoudenmet de aanwezige verschillen
1 rekeningmee gehouden danwaren de chemische
et.DevruchtenwarennaNAA-behandeling normaal
objecten kwamenveelkleine perenvoor,wat het
loedde. Inproduktie warende chemischebehandeandere,maar daarbijmoet bedacht wordendat dit
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in 1982omgekeerd was.Over 3jaar bezien,waren deNAA-bomenminder produktief
endeGA3~bomenevenproduktief alshandgedunde enniet gedundebomen. Chemisch
dunnenmet NAA isvooralsnog dus riskant,zeker zolang ookkleine peren goed
betaald worden.GA3biedt ook geen goede oplossing om zonder dunnen totmeer
regelmatige produktie tekomen.Daarbij komt datmet GA3 in tegenstelling tot
vorig jaarminder grote perenwerden geoogst.Vooralsnog lijkt lichte handdunning voor dit ras (voornamelijk trossenuitdunnen op 1of 2peren)de
veiligste dunmethode.Dit kan snel gebeuren enverbetert de gemiddelde vruchtgrootte.

Regulatie

van vruohtzetting

en vruahtrui

bij Doyenné du Comice

Op zesjarige bomenvanDoyenné du Comice opKweeA teKloetingewerd
BerelexA4/A7 (GA^+y),datwordt gebruikt terverbetering vandevruchtzetting,
vergelekenmet zuiver GA^.Van appel isnamelijk bekend dat GA^ niet enGA7wel
nadelig isvoor debloemknopvorming. Daarnaast werdendemiddelen amino-oxyazijnzuur (AOZ)enputrescine kort nadebloei gespoten omna tegaan of deruiverminderd kanworden. Beidemiddelen zijnethyleenremmers en ethyleen iseenvalbevorderende plantehormoon.Deverschillendebehandelingen zijnvermeld in
tabel 14.
De gibberellinenwerden gespoten op 2meibij 25 tot 30%openbloemen.AOZ en
putrescinewerden op 30mei gespoten,2weken nahet eindevandebloei.De
bomen droegen niet rijk,handdunning was niet nodig.Al op 10junibleek dat
AOZbladschade had veroorzaakt indevorm vanbruine bladvlekken.
Tabel 14.Resultaten regulatorenproef opDoyenné du Comice.Getallen gemiddelden
van 7bomen per behandeling.
Behandeling

Onbehandeld
15dpm GA^+7
30dpmGAtf+7
15dpmGA4
30dpm GA 4
75dpm putrescine
150dpm putrescine
500dpm AOZ
1000dpm AOZ

Vruchten /ÎOO bloemtrossen
voor rui

bij de

42,0a
165,3b
198,6b
120,8b
184,5b
53,3 a
30,7 a
39,0a
55,1 a

14,6a
21,9 a
15,7a
20,5 a
19,2a
14,9a
12,4a
22,2a
33,0b

Vruchten/
boom

Kg/
boom

oogst
32,1
43,1
33,1
42,9
41,0
33,1
26,7
47,1
65,9

7,8
10,6

7,2
9,6
10,1

8,2
6,9
9,4
11,9

Getallen ineenzelfde kolom gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet
betrouwbaar (P= 0,05).
Alle gibberellinen-behandelingen verhoogden de zetting vóór derui zéérduidelijk.Nade ruiwas er geenverschilmeermet onbehandeld. Dit tekent demoeilijkheid vanvele BerelexA^/Ay-toepassingenop dit ras.De ruikanhet gunstige
effect op de zettingweer geheel teniet doen.AOZ enputrescine deden uiteraard
niets aande zetting,daarvoor was het spuittijdstip ook te laat.De rui bleek
door putrescineniet,maar door AOZwél tewordenbeperkt. Bijde hoogste
concentratie resulteerde dit inveel hogere produktie aanvruchten per boom. In
kg-produktie vielhet effect tegen,omdat devruchten naAOZ-behandeling kleiner
bleven.Mogelijk isditmede een effect vandeveroorzaakte bladschade.Het
onderzoekwordtvoortgezetmetAOZ.
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Vruchtgew.
(8)
239a
237a
243 a
226a
247a
247a
247 a
208ab
180b

Nabloeibestrijding

Général Ledere

Het pereras GénéralLeclerc heeft veel lastvannabloei.Dezebloemen kunnen
een invalspoort vormenvoor bacterievuur.Daarom isgetrachtmet gibberellazuur
deze nabloei teonderdrukken,omdat bekend isdat deze stof nadelig inwerkt op
debloemknopvorming. Vanaf half augustus 1982werd elkemaand 25 en 50mg/l GA 3
gespoten op een groepbomenvanGénéral Leclerc opKwee C,die inhet tweede
groeijaar waren.Debespuitingstijdstippen vielen steeds rond de 15 evan elke
naand.De laatste behandeling viel half juli 1983.Indemaanden december tot
enmetmaartwerd niet gespoten,omdat er toch geenblad was omhetmiddel op
te nemen.
In 1983werdenverschillende nabloeitellingenverrichtwaarbij de nabloei
teedswerd verwijderd. Hetbleek dat deGA3-behandelingenop géénvandebepuitingstijdstippen een effect op denabloei haddenuitgeoefend. Omdat over
labloeiniet zoveelbekend is,zijn in tabel 15alléénderesultatenvan de
ellingen aandeonbespoten bomenweergegeven. Duidelijk is te ziendat denaloei afnam inde tijd;demeeste nabloei komt inmei-juni voor.Verder isduielijkdat naarmate debomen kleinerwaren,minder nabloeivoorkwam. De proef
agnamelijk opdebufferbomenvanperceel 9waarinverschillende plantsystemen
voorkomen.Deverschillen in standruimte zijnook deredenvoor de verschillen
n de 'normale'bloei,vermeld in tabel 15.
?abel 15.Resultaten (na)bloeitellingen Général Leclerc in 1983.Getallen
gemiddeldenvan 8bomen per object.
>tand"uimte/
>oom (m)

Bloemtr
boom

1,00
,75
,50

127,8
95,4
89,8

/

Nabloei trossen/boom
18mei

1juni

17juni

19juli

totaal

5,6
3,9
2,0

1,8
3,4
0,5

0,6
0,5
0,4

0,0
0,0
0,0

8,0
7,3
2,9

estuiving
.ruisingenen stuifmeelkieming
In 1983werden,in samenwerking met de stagiairemevrouwM. Voets van de
TuSDen Bosch,verschillende kruisingen en zelfbestuivingen uitgevoerd. Daaraastwerd van een aantal rassen het kiemingspercentage vanhet stuifmeelbeaald.
Bij appel werd eenbegin gemaaktmet kruisingenmet het nieuwe rasElan.Op
ombarts Calville gaf stuifmeelvanElan eenvruchtzetting van 49vruchten per
00bloemenvóór de rui en 44erna.Alkmene stuifmeelwas betermet 69 en 64
uchten. Beide stuifmeelsoortenwaren echterveel beter danvrije bestuiving,
e slechts 4respectievelijk 3vruchten opleverde.Het aantal goede zadenper
uchtwas indezelfdevolgorde 3,2,2,5 en3,7.
Ook opDiscovery werd Elan stuifmeel getoetst.Devruchtzetting voor de rui
s 84vruchten per 100bloemen en er na 42.Ook ditwas een erg goed resultaat,
nt 100vrij bestovenDiscovery bloemen gaven 54vruchtenvoor de rui en slechts
erna.Het aantal goede zaden pervrucht was 5,6 respectievelijk 3,5. Elan
ijkt dus goed stuifmeel tebezitten.Ditwerd bevestigd door dekiemproeven.
.15%suikeroplossing bleek na 24uur kamertemperatuur het kiemingspercentage
. Dit is zohoog datElan tot dediploïderassenmoetworden gerekend.
Bij peer was de aandachtvooral gericht op enkele nieuwe IVT-rassen,waarvan
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hier echter geenresultatenwordenvermeld.Verderwerd nagegaan inhoeverre
Conference zelfverdraagzaam is.Honderd zelfbestovenbloemen gaven 91 vruchten
voor de rui en 22erna,tegenbij devrijbestoven controle 97 en 28.De zaadzettingwas inbeide gevallen zeerminimaal:0,0respectievelijk 0,9 goede zaden
pervrucht en 2,7 respectievelijk 6,6 loze.De resultatenwaren echter duidelijk
beter dandiewaarbij Conference gekruistwerd met 2IVT-rassen. Zelfbestuiving
geeft duswelvruchten, zijhet zonder goede zaden.Devraag rijst of bij
Conference zelfbestuiving niet eenbelangrijke factor isbij devruchtzetting.
Ditzelfde geldt overigens voor Doyenné du Comice (zieblz.41).
StuifmeelvanGieser Wildeman gaf op Saint Rémy eenvoorrui-zetting per 100
bloemenvan 88vruchten enbijde plukvan 24.Vrij afbloeiende Saint Rémy
bloemen leverden 83respectievelijk 30vruchten op.De aantallen goede zadenper
vrucht waren 0,1 en0,3 endeaantallen loze 6,6 en 7,2. Stuifmeelvan Gieser
Wildeman isduswel geschikt voor Saint Rémy.
Bij pruim werd op Opal gekruistmet Reine-Claude d'Althan en Reine-Claude
d'Oullins. Het aantalvruchten per 100bloemenwasvóór de rui 44 respectievelijk
53 enbij de pluk 5respectievelijk 4.Vrijbestoven Opal gafveelmeer: 67
vruchten voor de rui en34bij de oogst.Ookbij de omgekeerde kruising,Reine-Claude d'Oullins x Opalwas het resultaat ergmatig: 31vruchten per 100
bloemenvóór derui en slechts 3bij depluk,terwijl 100vrijbestoven bloemen
43respectievelijk 21vruchten gaven.Opalheeft dusweinig aanbeideReine-Claude's enomgekeerd lijkt Opal ook geen goedebestuiver voor Reine-Claude
d'Oullins.
Eenkiemingsproef met stuifmeel vanhet rasMonsieur Hâtif gaf aandat dit
rasweinig kiemkrachtig stuifmeel leverde.Het kiemingspercentage bedroeg 5%.De
vraag iswel ofdit alle jaren zois.
Bij zure kers werd van eenaantal rassenbekeken inhoeverre ze zelfverdraagzaam zijn enhoe de kiemingvanhet stuifmeel is.De resultaten zijn samengevat
in tabel 16.Uit tabel 16blijkt dat zetting voor de ruiveel hogerwas dan
erna,uitgezonderd bijKelleriis 16.De rui kanbij zurekers dus zeer sterk
zijn. Zelfbestuiving gafvrijwel inalle gevallenmindervruchten danvrije
bestuiving enwas dus niet erg effectief.Mogelijk spelende weersomstandigheden
eenrol,want deproduktievande proefbomenwas in 1983 lager dan in 1982!Toch
werdenvruchtenverkregen na zelfbestuiving,hetgeen eenbevestiging isvanhet
feitdat zurekers als een 'zelfbestuiver'wordt aangemerkt. Inbepaalde jaren
(1983)enbij bepaalde rassen (Rheinische Schattenmorelle bijvoorbeeld) iszelfbestuiving zeker nietvoldoendevoor eennormale produktie.
De gevondenkiemingspercentages waren laag,zekerbij Elmer enKelleriis 16.
Nagegaanmoetworden of dit andere jaren ookhet geval is.
Tabel 16.Resultatenvan zelfbestuiving envrijebestuiving (100bloemen per
behandeling) envan stuifmeelkiemingsonderzoek (26 tot 41 uur in 15%
suikeroplossing bij kamertemperatuur) bij zure kers.

Ras

Aantal vruchten
voor de

Elmer
Kelleriis 16
Meteor
Rheinische Schattenmorelle 226
Scharö
Schattenmorelle Boscha 22

rui

bij de

52 (63)
11 (33)
18 (30)
76 (71)

8 (11)
6 (21)
6 (9)
1 (3)

66 (70)

2 (3)

oogst

* Korrels met eenbuis >^maal dediameter vandekorrels alsgekiemd gerekend.
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% kieming
stuifmeel *
17
16
37
34
34
35

Percentage bestuivers peer
Op perceel 24werd voorjaar 1972eenproefveld aangelegd met Doyenné du Comice
opKweeA alshoofdras enConference enDurondeau,ook opKweeA alsbestuivers.
Het perceel omvatte 12perceeltjes,omgevendoor elzewindschermen.Op elkperceeltjewaren 80perebomen geplant op 3,75x1,76 m, in5rijtjesvan elk 16bomen.
Erwaren 4objecten- 0, 10,50en 66%bestuiverbomen - in 3herhalingen. Inde
0%-veldjeskwamen alleenDoyenné duComicebomenvoor. Inde 10%-veldjes waren
8 bomenvandit rasvervangen door,goed verspreid geplante,Conference. Inde
50%-veldjeswaren inderijenbeide rassen afwisselend geplant en inde66%-veldjeswisselden de 3rassen elkaar steeds af.Per herhaling waren inde 4
opvolgende behandelingen 27proefbomen aanwezig.De proefwerd voorjaar 1983
beëindigd. Enkele resultaten zijnvermeld in tabel 17.Debomenbegonnen in 1974
tebloeien en tedragen.Debloei-enproduktiegegevens zijndan ook gemiddeld
aver deperiode 1974tot enmet 1982.Zadenwerdenvanaf 1976geteld enwel aan
5250peren per object per jaar.De zaadgegevens intabel 17zijn gemiddelden
3Verde jaren 1976 tot enmet 1982.
Tabel17.

Resultaten proefmet verschillende percentages bestuivers bijDoyenné
du Comice. Getallen gemiddeldenvan 81 bomen per behandeling.

ïestui- Vruchten
r e r s p e r - /boom*
/100
:entage
bloemtr.

Bloemtr.
/boom *

Kg
/boom *

Vrucht-

Zaden/vrucht

Stamomtr.

gew. (g)

goed

1983 (cm)

0
0
iO
>6

284,0
250,0
234,4
220,8

9,3 a
10,5 b
10,6 b
11 , 0 b

247,0
250,2
246,1
239,9

1,96
2,68
3,63
4,02

38,1
42,4
45,3
47,8

a
b
bc
c

11,0
13,8
19,6
20,1

a
b
c
c

a
a
a
a

a
a
a
a

loos

a
b
c
c

7,26
6,46
5,53
5,15

a
b
c
c

31,7
30,6
29,7
29,1

a
ab
ab
b

Getallenin eenzelfde kolom gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet
letrouwbaar (P= 0,05).
Gecorrigeerd voorverschillen inboomgrootte als gevolg van debehandelingen.
Tabel 17wijst uit dat opvoerenvanhet bestuiverspercentage leidde tot hogere
roduktie enmeer goede zaden pervrucht,maar totminder bloemtrossen per boom,
oze zadenpervrucht en scheutgroei.Het vruchtgewicht nam iets,maar niet van
etekenis af.Debeurtjarigheid,dievrij sterkwas,werd niet door debehandeingenbeïnvloed. Opvallend was dat de 0%-veldjes zogoed droegen.Dit isniet
oe te schrijven aanonderlinge beïnvloeding vandeveldjes,want debuiten-en
innenrijen vandeveldjes gedroegen zich gelijk.Bijbeïnvloeding zoudit niet
etgeval zijngeweest.
De gunstige invloed van debestuiversmoetworden toegeschreven aankruisestuiving.De goede drachtvande 0%-veldjes moetwaarschijnlijk aanzelfbetuivingworden toegeschreven.Dit gezien dehoge zaadhoeveelheid inde vruchten
n alle jaren en inallebehandelingen (dusook inde0%-veldjes).
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Project PFW 52:Bijzondere fruitgewassen
S.J. Wertheim enJ. Dijkstra

Haselaar
De 'oude'in 1974geplante struiken die opperceel 1voorkomen gaven in 1982
een goede oogst en in 1983 een slechte.DerassenWebb's PrizeCob,Merveille
deBollwiller enFrühevonFrauendorf leverden in 1982 2,55, 1,03 en 0,20 kgper
struik.Het 100-notengewichtbedroeg indezelfdevolgorde 325,356 en300 g.
Het jaar 1983was kennelijk eenbeurtjaar,deprodukties per struikwarenachtereenvolgens 0,055,0,052en0,016 kg per struik! In 1982,bij goede oogstdus,
viel de opraapperiodevanderassenvan 20 september tot 6oktober,met debelangrijkste piekvan 20tot 22september.
De proefmet hazelaars inhetvoorjaar van 1981 geplant op perceel 22Noord,
droegvoor het eerst.Ditwas ook teKraggenburg het geval,waar één jaar eerder
dezelfde 11rassenwaren geplant.TeWilhelminadorp was het ras Gunslebert
winnaarmetbijna 1kgper struik.De ook indezeproef voorkomendeWebb's Prize
Cob enMerveilledeBollwiller droegennogduidelijkminder (0,08en0,16kg).
Jammer was dathet indeproef opgenomen hoofdras Fertile de Coutard,uit
Frankrijk betrokken,na determinatie niet het juiste rasbleek te zijn.Het
bleek identiekmetMerveille de Bollwiller engaf 0,39 kg per struik.Dit soort
onjuistheden komt indehandel inhazelnootrassen teveelvoor.Hetgroeikrachtige ras Ségorbe droeg ook redelijk goed (0,23k g ) ,maar onderscheidde zich
doorvele lozenoten.Alle andere rassendroegennog duidelijkminder.
Over dezeproef zal involgende jaarverslagen naderwordenbericht.

Walnoot
De in 1974geplante rassen opperceel 1droegen zowel in 1982als in 1983
goed. In 1982werden denoten geraaptvan 27 september tot enmet 15oktober.
Broadviewwasveruit dewinnaarmet 8,32 kg per boom (548notenper boom).
Buccaneer gaf 2,36 kg (157noten) enNr. 286 1,95 kg (171 noten). Hetvruchtgewichtbedroeg indezevolgorde 15,2,15,2en 11,4g.
In 1983droeg Broadviewméér (10,27 kgper boom), als ookNr. 286 (3,03kg).
Buccaneer daarentegen droegminder (2,23kg).In 1983viel de raapperiode van
4 tot 20oktober,duswat later dan in 1982.Het ras Broadviewkomt zeer goed
naarvoren.Het is erg produktief, temeer daar het eenveel kleiner boomvolume
heeft danbeide andere rassen. Bovendien isde smaak - evenals trouwens van
Buccaneer - erg goed.Nr. 286heeft een tekleine nootmet veel schaalgebreken.
De in 1981 geplante proef opperceel 22met 12rassendroeg in 1983 nog geen
vrucht.

Kweepeer
Allereerst moet een fout inhet Jaarverslag van 1982 (blz. 42)wordenhersteld,waarwerd vermeld dat het rasMatador identiek lijkt aanhet rasVranja.
Dit isonjuist.Matador lijkt identiekmet Rea'sMammoth.Enkele rassenvan de
collectie geplant opperceel 1 (voorjaar 1980)droegen goed,andere slecht.
Goedwaren Bourgeaultmet 38,0vruchtenof 4,2 kgperboom,Lescovacs (22,0
vruchten en3,9 k g ) ,Matador (28,7vruchten en 8,7 k g ) ,dehiermee identieke
Roa'sMammoth (37,3vruchten en 9,7 kg) enShams (31,3vruchten en 6,3 kg).Het
rasVranjavieldit jaar tegen;opKweeAbevoorbeeld maar 11,0kweeperen
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(3,6kg)per boom enopKwee Cook 11,0peren (2,9kg).De rassenBeretzki,
Champion, Isfahan,Ludovic,Portugal en Serbiandroegen slecht.
In 1983werd het sortiment nog uitgebreid met een aantal rassen,waaronder
het nieuwe Zwitserse ras Ronda (voorheen Q1/9).

Vlier
Devlierrassen aanwezig opperceel 22 sindshetvoorjaar van 1981 droegen in
1983goed (tabel 18).Bijhet interpreterenvan de produktiegegevens moetbedachtwordendat het plantmateriaal ergverschillend was.Vandebovenste 4
rassen in tabel 18werd goed tweejarig materiaal geplant;de overige rassen
warenjonger.Vandaar dat derassen in tabel 18in 2groepen gescheiden zijn.
Tabel 18.Resultatenvlierbessenonderzoek in 1983.Produktiecijfers gemiddelden
van 3herhalingenmet 3 struiken perveldje.

Ras

Kg/struik

100-bes
gewicht (g)

Refractiewaarde

Kleurwaarde

Alles^e
Hamburg
Haschberg
Kors^r

6,1
0,7
6,1
4,6

13,53
24,30
14,37
21,80

11,6

12,2

163
114
188
110

Donau
Sambu
743
15-65

0,4
0,9
2,8
1,8

17,10
16,93
26,73
28,43

14,5
11,6
11,8
10,1

177
163
109
105

9,0
8,9

Alles^e,Haschberg enKors^rwaren erg produktief,metvooral bij Kors^r,
grote trossen.Deze3rassen gaven omgerekend perha in 19828,5, 7,9 en 8,1 ton
ïnin 1983 6,8, 6,7 respectievelijk 5,1 ton.Het gaat omhet tweede en derde
»roeijaar.'De struiken staan op4,5x1,8m endat kandichter (3,5x1,8m)wat de
jroduktiviteit per hanog kanverhogen.Hamburg isniet erg produktief envande
jverige ishet tevroeg om eengoed oordeel tevellen.
De plukperiodeviel in september. Bijdemeeste inde eerste helft;bij
illes^eenHaschberg vanaf half tot eind september.Drie keer plukken bleek
ïodig.
Het 100-besgewicht in tabel 18laat ziendat ernogalwat verschil bestaat
^nbesgrootte.Vooral deDeensenummers 743 en 15-65gaven erg grote bessen.De
Lwaliteitskenmerken,suikergehalte (refractiewaarde) endekleurwaarde (bepaald
ieteen spectrofotometer bij 530nm)werden,samenmet deniet vermeldezuur:oncentratie,bepaald doorVink'sConserventabrieken teHien.Wat suikergehalte
letreftwarenHamburg enHaselberg te laag.Watkleur betreftvoldeden alle
•assenmet eenwaarde boven 150.Smaak enaromawarenbij alle rassen goed. In
:otaalkwam Sambu ergveelbelovend naarvorenwat betreft beskwaliteit.

BijdeChinese kruisbes of kiwi (Actinidia
ohinensis)
gavende rassen Bruno
nMonty opnieuw eengoedeoogst.Mede dankzijvruchtdunning was ookhetvruchtewichtbevredigend. Het rasHayward gafvoor het eerst eenredelijke produktie,
evruchtenwarengroot,smaakten nabewaring goed enhadden een iets hogere
efractometerwaarde (± 12)na bewaring dan Bruno enMonty.De laatstevruchten
erden,inverband met nachtvorst,geplukt op 13november.Erwerd bewaard tot
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einddecembermetgoedresultaat.
DeSiberischestraalstempel (Aatinidia arguta) gafeenbescheidenoogst.Gepluktwerdindeeerstehelftvanoktober.Devruchtenhaddeneenhogerefractometerwaarde,namelijk 16à17.
Derozebottelsgaveneengoedeoogst (tweedejaarnaplanten).Veruithetproduktiefstwaren Rosa blanda II(1,64kg/struik), Rosa oxydon VII(1,56kg/struik)
en Rosa oxydon V(1,23kg/struik).Gepluktwerdbeginseptember,hetvruchtgewichtwas3gram,hetgehalteaanvitamineCbijna3%.Vandeoverigesoorten
enselecties,dieeindseptembergepluktwerden,lagdeproduktieveellager.Zo
gaf Rosa majalis 0,63kg/struiken Rosa villosa 'Pomifera'0,77kg,terwijlde
produktievan Rosa villosa 'Karpathia'en'Duplex'0,2kgofminderperstruik
bedroeg.
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AFDELINGTEELTONDERZOEK KLEINFRUIT

ProjectPFW5:Teeltonderzoekaardbei
J. Dijkstra enA.A.van Oosten

Beworteling

van

glasaavdbeien

In tweeklimaatkamers werd,bij opgepotte plantenvan het rasPrimella,de
invloed vande grond- ende luchttemperatuur indeperiodevanhalf december tot
half januari op debeworteling onderzocht.Bij luchttemperaturen van 6°en 14°C
werden grondtemperaturen van 6°,10°en 14°C aangehouden.De daglengtewas 8uur,
de lichtintensiteit ongeveer 3000 lux.Deproefperiode komt overeenmet de
periode die indepraktijk ligt tussenhetplanten indekas enhetbeginvan
het forceren.Na 19januariwerden alle plantenbij eennormaal temperatuurregime
inde kas geteeld.
Evenals in 1982bleek bij eenbeoordeling half januari dat de sterkstewortelontwikkeling was opgetreden bij de combinatievan de lage luchttemperatuur met
e hoge grondtemperatuur (tabel 19).Debladontwikkeling was echter het grootst
ijdehoge luchttemperatuur. Deverschillen inproduktie per plantwaren gering
(5planten). De oogst begon hetvroegst bijde objectendie eenhoge luchtemperatuur kregen,maarverliep daar zo langzaam dat demiddenoogstdatumvande
objectenmet een lage luchttemperatuur duidelijk hetvroegstwas.
Tabel 19.Resultaten grond- en luchttemperaturenproef (22december 1982- 19
januari 1983).
Lucht temp.

Grondtemp.

(°C)

(°C)

Wortelontwikkeling*

Bladhoogte
(cm)

Produktie
perplant(g)

Datum
middenoogst

6
6
6

6
10
14

1,8
7,3
8,5

5,1
5,3
6,3

184
187
199

17 april
13 april
13 april

14
14
14

6
10
14

2,7
6,8
7,8

6,6
8,3
9,8

184
173
185

20 april
18 april
18 april

1=geen ontwikkeling, 10=veel jongewortels.
Onder deproefomstandighedenwas de combinatievan een lage luchttemperatuur
ieteenhoge grondtemperatuur indeperiodevoor het forceren gunstig uit het
jogpuntvanvroegheid enproduktie.Onderzoek ophet Proefstationvoor deTuin>ouwonder glas inNaaldwijk toonde echter aandat nog hogere grondtemperaturen
14°-18°C)bij eenvrij hoge luchttemperatuur (circa 12°C)ongunstig zijnvoor
[eproduktie.Het effectvan degrondtemperatuur lijkt daarom afhankelijk van
ietniveauvan zowel grond- als luchttemperatuur.

'estwarmtebenutting
Inhet project Restwarmtebenutting ophet Proefstationvoor deAkkerbouw en
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deGroenteteelt indeVollegrond (PAGV)teLelystad isde aardbei als proefgewas
opgenomen.Vergelekenworden:geen toevoervanbodemwarmte,eenwarmtetoevoer
van 12°C 'swinters + 25°C 'szomers eneenwarmtetoevoer van 30°C gedurende het
helejaar.
Indenormalevollegrondsteelt met de rassen Tenira enTioga,werd dehelft
vande planten inhetvoorjaar afgedektmet geperforeerde folie.Door deonregelmatige stand vanhet proefveld werden geen goede produktiegegevens verkregen,
maar wel enige algemene indrukken. Continue grondverwarming gaf 5dagenvervroegingmaar ging tenkostevan devruchtgrootte enwaarschijnlijk ookvan de
produktie.Afdekkenmet plastic gaf 7tot 8dagenvervroeging zonder nadelige
effecten,de combinatievanplastic engrondverwarming gaf 12tot 13dagenvervroeging.
Bijhet doordragende ras Ostara,geplant op 8maart 1983had grondverwarming
geen invloed opdeproduktiemaar was ookweer de tendens aanwezig dat bij een
hogere grondtemperatuur devruchtgrootte afnam.

Plantafs

tanden

Het onderzoek naar de invloed vanplantafstanden enplantverbanden isuitgevoerd met de rassenKarina enKorona. Zowel in eenenkele rij als ineen dubbele
rij en een3-rijigbedwerdenverschillende plantaantallen perm vergeleken.
BijKarinavarieerde dit aantalvan 4,4 tot 16,7perm 2 , bijKoronavan 2,5 tot
7,4._
BijKarina leidde dichter planten tot lagere produkties per plantmaar algemeen ook tot hogere produkties perm 2 . Eenbetereverdeling van deplanten over
debeschikbare oppervlakte gafbij eenzelfde plantaantal dehoogste produkties
perm 2 . BijKarina lijkt het dan ookmogelijk doormeer planten tezetten in een
aangepast plantverband (3-rijig bed)deproduktie perm 2 teverhogen.
BijKorona leidde eenplantaantal vanmeer dan 3,7 perm 2 inde enkele rij
(90x30cm)toteen zo sterke afnamevande produktie per plant dat geenverdere
verhoging van deproduktie perm werd verkregen.Alleen door eenbetereverdelingvande planten over de oppervlaktewas bijmeer dan 3,7 plantenperm 2 een
verhoging vandeproduktie perm mogelijk.

Planttijdstippen

bij doordragende

rassen

InHorst,Resteren enWilhelminadorp werden,bij de rassenOstara enRapella,
direct planten ophet produktieveld indeherfst en inhetvoorjaar vergeleken
met planten ophet produktieveld inhetvoorjaar na een opkweekperiode inpotten
onder platglas of indekas.
Door de slechteweersomstandigheden konden de onder glas opgekweekte planten
inResteren enWilhelminadorp pas (te)laatwordenuitgeplant, respectievelijk
op 3 en 19mei.Dit ismogelijk eenverklaring voor de slechte resultatenmet de
inpot opgekweekte planten inWilhelminadorp. De rassen lijken enigszinsverschillend tereageren opde planttijdstippen. InHorst enResteren gaf het
plantenvanOstara inhet voorjaar na een opkweekperiode onder glas het beste
resultaat.Rapella reageerde nauwelijks ofniet gunstig op een opkweekperiode
onder glas terwijl erook tussenhet direct planten ophet produktieveld innaofvoorjaar weinig verschilwas.
Mogelijk kanRapella in tegenstelling totOstara zonder produktieverlies
rechtstreeks ophet produktieveld geplant worden,hetgeen een aanzienlijke
kostenbesparing zoubetekenen.Het onderzoekwordt inHorst en Wilhelminadorp
voortgezet.
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Project PFW6:Gebruikswaardeonderzoek aardbei
A.A.vanOosten enJ. Dijkstra

Eerste beoordeling nieuwe rassen
Normale vollegrondsrassen
InHorst enWilhelminadorp engedeeltelijk ook inBredawerdende volgende
rassen beoordeeld:Aiko,Sanavit,Splendida,Hapil,Demerland, Bavo enM.1310.
Allerassenwerden opgrond vandiversekwaliteitsaspecten afgekeurd. Zo bleek
Aiko onvoldoende produktief metvrijkleine onregelmatige vruchten,waarvan de
smaak onvoldoende totmatig was.Sanavitwasmatig produktief,de eerste vruchten
warenmatig gezet.Overigens waren de grotevruchtenhelderrood enmooi van
uiterlijkmaar onvoldoende stevig.De smaakwas voldoende tot goed. Splendida
gaf donkere,bruinrode vruchten die stevigmaar onvoldoendevan smaakwaren.
Hapilwasvoldoende produktiefmet lichtrode totbruinrodevruchtenmet opliggende zaadjes.Devruchtenwaren stevig enweinig kwetsbaar,de smaak
varieerdevan onvoldoende inHorst tot goed inWilhelminadorp.Het ras bleek erg
gevoelig voor verwelkingsziekte.Demerland gaf eenmatig gewasmetkleinebloemenmaar grotevruchten,die echter onregelmatig vankleur envormwaren.De
stevigheid wasvoldoende,de smaak slecht.Bavo groeide slecht enhad eenmatige
vruchtzetting met bonkige,bruinrodevruchten diebovendien teerwaren.De smaak
was slecht totmatig.Het gewasvanM.1310vertoondevoorjaarsbont.De vruchten
warenvrij klein,matig stevig,kwetsbaar enonvoldoendevan smaak.
Doordragende rassen
De 8overgebleven selecties vanhet Instituut voor deVeredeling vanTuinbouwgewassen (IVT)werdenvergelekenmet Ostara enRapella. In overlegmet het
IVTwerden 4selecties afgekeurd. De overigeworden in 1984verder beproefd.

Landelijke

beoordeling

Normale vollegrondsrassen
Op 4proefplaatsenwerden een aantal IVT-selectiesvergelekenmet eensortiment standaardrassen.Erbleekvoor sommigerassen een sterke interactie tussen
produktie enproefplaats.Alle rassen,envooral ook de IVT-selecties,gaven
goede produkties.Opvallend warenweldehogepercentages tweedekwaliteit,in
Breda enHorst 2maal zohoog als in 1982.Vruchtrotvanbetekenis kwam niet
voor.
Hoewel de IVT-selecties niet slechtvoldeden,kunnen zeook niet alsduidelijkeverbeteringenvanhet sortimentwordenbeschouwd. Beslotenwerd enkele
selecties alleenverder tebeproevenvoor speciale doeleinden. Zoworden in
1984IVT 77020 en IVT 77057 (eerder beproefd in 1981/82) speciaalbekeken op hun
waardevoor verwerking enwordt IVT 77191 aangehoudenvanwege de resistentie
tegen roodwortelrot.
Verlate teeltmet gekoelde wachtbedplanten
InBreda,Nibbixwoud enWilhelminadorp werden opverschillende plantdata de
derassen Sivetta,Gorella,Elvira,Korona,Valeta enElsantavergeleken. In
Nibbixwoud enWilhelminadorp werd op 10mei en 16junigeplant,inBredaop 10
nei en 20juli.
Op alleproefplaatsen lagendeprodukties vande later geplante objectenbe-
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duidend lager danwanneer inmei geplantwas.Dit iswaarschijnlijk veroorzaakt
door hetwarme zomerweer.Gemiddeld over alle proefplaatsen enplantdatawas
Elsaritahet produktiefst,gevolgd door Valeta enKorona,terwijl Sivetta gemiddeld de laagsteproduktiegaf.Deverschillen inmiddenoogstdatum waren gering.
InBredavoldeden behalve Elsanta bij devroege plantdatum ookKorona,Valeta
enGorella, terwijl bij laat plantenvooral degoede produktie vanGorellanaast
dievan Elsantaopviel.
InNibbixwoud voldeden Elsanta enValeta het beste,zowelbij de eerste als
de tweede plantdatum.
InWilhelminadorp leverde alleen de eerste plantdatum een aanvaardbaar produktieniveau op.Elsanta enValeta gaven ookhier dehoogste produkties,waarbij het percentage tweedekwaliteit vanElsanta echter hoogwas.
De resultatenvandeproeven gevenhelaas geen oplossing voor derassenkeuzebij deverlate teelt,immers de rassen diehet bestevoldeden kunnende
nodige problemen geven:Elsanta is erg gevoelig voor verwelkingsziekte enValeta
is zeker zogevoelig geblekenvoor de paarse-vlekkenziekte alshet standaardras
Sivetta.

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

Framboos
De teeltvan herfstframbozen
Deplastic tunnelswerden injuni opde af tedekkenveldjes geplaatst.Bij
alle rassen werdende scheutenuitgedund tot 8 en 16per strekkendemeter bed.
Erwerd eenbedbreedte aangehouden van ongeveer 50cmbij eenrijafstand van
175cm.
Evenals in 1982warendeweersomstandigheden tijdens deoogst gunstig.Waarschijnlijk waren erdaardoor nauwelijks verschillen inproduktie tussen het
gewas indevollegrond enonder de tunnels.Ookwas er nauwelijks verschil in
demiddenoogstdatum. Wel lagenhet percentagevruchtrot enhet percentage
tweede kwaliteit inde tunnelswat lager (tabel 20).Verdubbeling vanhet aantal
stengels permeter rij gaf eenproduktieverhoging van 20 tot 40%maar was niet
van invloed ophetvruchtgewicht of demiddenoogstdatum. Het ras ZevaHerbsternte iswegens een sterkevirusaantasting buitendeproef gelaten.
Tabel 20.Resultatenmet herfstframbozen 1983,enproduktie 1982.
Kg/m2

I ekwal

1982

1983

(%)

Vrucht- Gemidd.
vr.gew.(g)
rot(%)

Heritage
Heritage
Baronde Wavre
BarondeWavre

- vollegrond
- plastic tunnel
- vollegrond
- plastic tunnel

1,65
1,64
1,77
1,93

1,63
1,51
1,31
1,26

89
91
88
92

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

2,6
2,6
3,6
3,9

Heritage
Heritage
Baronde Wavre
BarondeWavre

8stengels/mrij
- 16stengels/mrij
8stengels/mrij
- 16stengels/mrij

1,37
1,91 *
1,61
2,06

1,33
1,82
1,17
1,40

91
90
92
89

2,0
2,1
2,1
3,5

2,6
2,5
3,8
3,8

* 14stengels/mrij.
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Zwarte bes
PIantafstanden
Indeplantafstandenproefwordenbij eenrijafstand van 2,75 mde volgende
objectenvergeleken: stekken op 25 cm inde rij enplantenvan 1-jarige struiken
op 50,75,100en 125cm.De rassen zijnTenah,Black Reward enWestra.
De stekkengavenditeersteoogstjaareen zodaniglageproduktieperplantdatondanksdenauwebeplantingalleenbijTenahdeproduktieperm 2hogerwasdandiebehaald
met de struiken.Vooral bij BlackReward blevende stekken inproduktie achter.
Bij debreed groeiende Tenahnam deproduktie per plant naarmatewijder geplantwerd toe tot een plantafstand van 100cm. Bij deveel steiler groeiende
rassen Black Reward enWestrawerd demaximale produktie per plant albij een
plantafstandvan 75cmbereikt.De nauwsteplantafstand (50cm)gaf echter bij
alle rassendehoogste produktie van de als 1-jarigeplant gezette struiken.
Bestuiving
In samenwerking met het Consulentschap inAlgemene Dienstvoor deBijenteelt
werd voor het tweede achtereenvolgende jaar eenproef opgezet,waarinde invloedvanbijen op zetting enproduktievan zwartebessenwerd nagegaan.Van
ietras BlackRewardwerd eenaantal struiken inkooienmet en zonder bijengeplaatst.Deprodukties werdenvergelekenmet dievan struikenmet vrijebetuiving.Erwarenbijenvolken indebeplanting aanwezig.Dekooienwerden nade
loeiverwijderd.
Dabei 21.Invloed vanbijen opproduktie,vruchtgrootte en zetting van zwarte
bes.
Produktie
(kg/struik)*
'rijebestuiving
ooi zonder bijen
ooimet bijen

0,95
0,84
1,19

Besgewicht
(g)
0,93
1,02
1,22

Aantal bessen/
tros
4,9
4,6
4,8

Plantafstand 3x0,5m.
Uit de intabel 21 samengevatte gegevens blijkt dat indekooien zonder inektenweliswaar nog eenredelijke produktie werd behaald maar dat die toch
chter bleef bij deproduktievandevrij bestoven struiken envande struiken
n dekooienmet bijen.Opvallend iswel dat devruchtgrootte aandevrij
estoven struiken aanzienlijk achterblijft bij dievande struiken inde kooien,
ogelijk komt dit door eengunstiger klimaat indekooien endoor eenminder
root aantalbessen per struik.Dit benadrukt nog eensdat indit type onderzoek,
Dorhetwerkenmet kooien eenhelemaal zuiverevergelijking moeilijk is.
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Project PFW 8:Gebruikswaardeonderzoek bij frambozen,bessenenbramen
A.A.van Oosten

Framboos
Eerste beoordeling
Van een twaalftal rassen en selecties uit binnen- enbuitenland konde eerste
beoordeling worden afgesloten.Voorverdere beproeving komen inaanmerking de
rassenLeo,Joy enMagnifieDelbard ende selecties Toorenaar enWestveer.Van
derassenBrandywine,Willamette,Golden Queen enOttawa ende selectie Van
Zantenviel deproduktie en/of devruchtgrootte en/of devruchtkwaliteit tegen.
Deze rassenworden nietverder beproefd.
Rassenorientatie
Devruchtenvanhet laatrijpende Zwitserse rasHimbostar warendit jaarwat
groter danhet jaar daarvoormaar deproduktieviel opnieuw tegen.De groei van
deplanten is inWilhelminadorp zwak totmatig.Devruchten smaken uitstekend.
Dit ras lijkt geenverbetering vanhet indezelfde tijd rijpende standaardras
Schönemann.
Het al oudere,middentijds rijpende ras RodeRadboud blijft het indeze
proef,waarbij uitgegaanwerd vanvirusvrije planten,uitstekend doen.De produktie isgoed,devruchten zijnvangoedekwaliteit endeplanten blijven
gezond.
Mailing Jewel stelde opnieuw teleur zowel inproduktie alsvruchtgrootte,
ondanks het gebruikvanvirusvrijplantmateriaal.
Deze rassenoriëntatie,geplant in 1977,isafgesloten.De gunstige resultaten
met Rode Radboud zijnaanleiding omdit ras opnieuw ineen grotere rassenproef
op tenemen.
Rassenproef
Deze proef die in 1977werd geplant,isnade oogst van 1983 afgesloten.De
resultaten vanvoorgaande jarenwerdenbevestigd (tabel 22).Vande vroeg
rijpende rassenverdient Glen Clovadevoorkeur bovenMailing Promise.Devruchtenzijnwatkleiner,maar zezijn steviger enbeter bestand tegenregen.
Mailing Delight,eveneens vroeg rijpend, ishet produktiefsteras indeze proef,
maar de teeltwaarde is twijfelachtig.Devruchten zijngroot en zesmakenvoortreffelijk,maar ze zijn te teer engevoelig voorvruchtrot (Botrytis
cinerea)
Alleenvoor particuliere tuinen ofwanneermet kelk enbloembodemwordt geoogst,
komt dit ras inaanmerking om aangeplant teworden. Spica is eenuitstekend ras
voorverwerking op sap envoor jam,maar voor deversemarkt zijnde vruchten
teklein.
DevruchtenvanMailing Orion smakenuitstekend,vanMailing Admiral zijnze
mooi,vanPhyllis King zijn zegroot envan Glen Isla zijn ze zeer stevig.
Helaas zijnaldeze rassen teweinig produktief om aanbevolen tekunnenworden.
Devruchtenvanhetmiddentijds rijpende standaardras Jochems Roem zijn te teer
en tegevoeligvoor vruchtrot (Botrytis
cinerea)
enhet percentage tweedekwaliteit is tehoog.Een goedmiddentijds rijpend ras isuit deze proef niet te
voorschijn gekomen.
Vandebeide laterassen Schönemann en Siriusvoldoet Schönemann hetbeste.
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Tabel 22.Resultaten frambozerassenproef.
1983
kg/m

GlenClova
Mailing Promise
Mailing Delight
Spica
Mailing Orion
Mailing Admiral
Phyllis King
Jochems Roem
Glen Isla
Schönemann
Sirius

1978-1983
2

2,46
2,02
2,63
1,93
1,87
1,59
1,62
2,17
1,93
1,79
1,66

kg/m 2

1,91
1,89
2,38
1,83
1,65
1,63
1,59
1,96
1,61
1,91
1,43

ie kwal.

* (%)

gemidd.
vr.gew.(g)

datum
middenoogst

90
83
86
87
82
91
84
79
91
92
86

3,9
4,2
5,8
3,5
3,9
3,7
4,3
4,7
4,0
4,0
3,4

10
10
10
12
12
14
15
16
18
21
24

juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli

* Gemiddeld over 1980-1983.
Rassenproef op praktijkbedrijven
Een zestal rassen zijn in 1981 uitgeplant op 10praktijkbedrijven voor landelijkebeproeving. DerassenMailing Delight enPhyllis Kingwerden tamelijk
oed beoordeeld. Glen Clova isbeter danMailing Promise,Spicaheeft tekleine
/ruchtenenSchönemannvoldoet goed.
ïerstebeoordeling herfstframboos
Denieuwe selectie B6212van B.Roetlisberger uit Zwitserland zalna drie
ogstjarennietverderbeproefd worden.Devruchten smakengoed,maar zijn
leiner enminder stevig dan ZevaHerbsternte, terwijl deproduktie lager isen
e rijptijd nietvroeger.
Rassenproefherfstframboos (zieook project PFW 7)
Ook inhet derdeproduktiejaar gaven de rassenHeritage enBaron deWavre
ïogeprodukties (respectievelijk 1,57 en 1,28 kg/m 2 ). ZevaHerbsternte blijft
n produktie achter door een ernstige aantastingmetmozaiekvirus (0,65 kg/m 2 ).

'ode bes
Ierste beoordeling
Vande 10uitgeplante Italiaanse selecties vanPagli'éttabloeiden er 6vroeg
aar zeruiden in 1983 allemaal sterk.De 2Franse rassenGroseille Raisin
ndustria enGroseille GloireDelbard lijkenveel opHeinemann'sRote Spätlese,
okGroseille Raisin lijkt daar op,maar debloemen envruchten zijn iets
nders.Het Duitse rasMulka is laatbloeiend en laatrijpend.
ondomselecties
Ook in 1983warendeverschillen tussen de 'gezonde' ende 'zieke'klonenvan
ondomweer groot.De ziekeklonenproduceerden 1,59 kg/m 2 tegen 5,17 kg/m 2 voor
e gezondeklonen.Bovendienwaren devruchtenvan de ziekeklonenkleiner ende
rossenkorter.De gezondeklonen zijn sinds deproefaanleg in 1976gezond geleven endevraag isof dat zoblijft.
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Entenvan zieke opgezonde Rondomklonen gaf ook inhet derde jaar na uitvoering geen overdracht van symptomen tezien.
DeRondomselectie uit Wemeldinge produceerde in 1983 ietsmeer dan de
standaard Rondom. DebloeivandeWemeldingse selectiewas 10dagen later,ook
deoogstwas later endebessen en trossenwaren groter. Gemiddeld over 5
produktiejaren iseen zelfde lijnwaar tenemen.
Rassenorientatie
Deze proef die in 1975werd aangelegd, levert geennieuwe gezichtspunten meer
op enwordt daarom afgesloten.
Eengoed,vroeg ras,alsvervanger vanhet regengevoeligeras Jonkheer van
Tets,heeft dezeproef niet opgeleverd. Rolan (IVT 69012)rijptmiddentijds, is
erg produktief met grotebessen (tabel 23)enkan zeker opminder groeikrachtige
gronden Stanzavervangen.Rovada (IVT 6811)rijpt laat en is invele opzichten
eenverbetering van Rondom.
Tabel 23.Resultaten rodebes rassenoriëntatie.
1976- 1983

1983
kg/m

2

kg/m2

besgew.

(g)
IVT 69005
Stjedraja
IVT 69002
Fay's Prolific
Minnesota 69
Red Lake
IVT 72007
69012)
Rolan (=IVT
IVT 69011
Rovada (= IVT 6811)

3,00
4,28
4,09
2,84
2,12
2,50
3,25
4,82
4,66
4,10

1,81
2,11
2,39
1,61
1,10
2,05
2,11
2,94
2,68
2,67

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

aantal
bessen
/tros

datum
begin
bloei

oogstdatum

10,0

20april
12april
21 april
8 april
15april
15april
23 april
23 april
18april
23 april

12juli
12juli
15juli
16juli
16juli
18juli
18juli
20juli
20juli
2 aug.

6,9
11,7

6,6
7,9
8,6
8,7
9,7
10,2
12,4

Rassenproef
Ookdeze in 1975geplante proef is afgesloten.Gemiddeld over de jaren 1976
tot 1983 ontlopende rassen elkaar nietveel inproduktie (tabel 24).Alleen
Rotet produceert gemiddeld meer dande andere rassen. Doorvroeg tebeginnenmet
de zomersnoei endat enkele keren teherhalen,kande produktie bij dit rasopgevoerd worden.Devruchten zijn stevig en tamelijk donker.
Tabel 24.Resultaten rode bes rassenproef.

Jonkheervan Tets
Stanza
Rotet
Rosetta
Rondom
Rode Rebel (= B21)
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1983

1976- 1983

kg/m2

kg/m 2

3,39
4,03
4,17
4,19
4,68
4,20

2,32
2,29
2,51
2,23
2,39
2,39

besgew.

(g)

aantal
bessen
/tros

0,9
0,7
0,8
0,8
0,7
0,7

10,3
11,4
13,2
11,2
11,3

7,6

datum
begin
bloei

oogstdatum

13april
20 april
14april
23april
18april
20april

5 juli
20juli
26 juli
29 juli
1aug.
2 aug.

JonkheervanTets ishet enigevroegrijpenderas inhet rode-bessesortiment.
Dit ras isgevoelig voor rui endebessenbarsten gemakkelijk.
Stanza kan alleen aanbovelenwordenvoor een groeikrachtige grond. Anders
blijvendebessen teklein.Rolan iseenverbetering van Stanza (zierassenoriëntatie).DevruchtenvanRosetta zijn zuur en lichtvankleur enbarsten
gemakkelijk. Dekwaliteit van debessenvan Rondom is eveneens matig.Rode Rebel
is eenverbetering ten opzichtevan Rondommaar heeftminder pluspunten dan
Rovada (zieRassenoriëntatie).
Rassenproef late rassen
Indeze proef zijn laatrijpende rassenuitgeplantmet debedoeling omde rijpe
bessen tebeschermen tegenregen enwind door erplastic tunnels overheen te
plaatsen zodat de oogst verlengd kanworden.
In 1983werdendeplastic tunnels geplaatst op 17augustus.Debessenwaren
toenvolrijp. Door hetmooieweer kondendebessenbuiten de plastic tunnels lang
blijvenhangen.Hetverschil inoogsttijd tussendebessenbuiten enonder het
plasticwas gemiddeld 5dagen.
Rondom enRovadakonden onder het plastic tot 14september aande struiken
blijvenhangen zonder dat debeskwaliteit veel achteruit ging.Rode Rebel moest
/roeger geoogst worden.Rosetta enHeinemann's Rote Spätlese kondenhet kortst
Lnrijpe toestand aande struikenblijvenhangen.Opvallend warende uitstekende
ämaakenkleur vande bessenvan Rosetta.Dit ras staat bekend om zijnzure,
Licht gekleurdebessen.
tassenproevenop praktijkbedrijven
In 1981 zijn 6rassenuitgeplant op 20praktijkbedrijvenverspreid over het
;ehele land.Rolan (middentijdsrijpend)enRovada (laatrijpend)worden algemeen
liseenverbetering vanhetbestaande sortiment gezien.
lieuwerassenproeven
In 1983werden tweenieuwe rassenproeven aangelegd met 10vroeg-middentijds:nlaatrijpende rassen.De groeiwas in 1983uitstekend.

ti-tte bes
erste beoordeling
Het sortiment witte bessenbestaat nuuit 14rassen.Daarvan zijnPrimus
n Blanka deproduktiefstemet het grootste aantal bessen per tros.
assen- enherkomstenvergelijking
HollandseWitte enWitte Hollander zijn synoniemen.Wittevan Bar leDuc,
ittevanMossel,WitteParel (rondbladig)enWitteParel (scherpbladig) lijken
eel op elkaar.

oarte bes
ïrstebeoordeling
Inhetvoorjaar van 1982zijn 13rassenuitgeplant.Daarvan is Stactanovka
Ltajaweer gerooid vanwegevirusverschijnselen. Wuzilviel opdoor grote bessen
,4 g ) . Josta,eenkruising tussenkruisbes en zwartebes,isdoornloos,geeft
roterebessendande zwartebesmaar kleinere dandekruisbes.De smaak houdt

53

hetmidden tussen eenkruisbes eneen zwartebes.
.Rassenproef
Deze proefmet 14rassen en selecties,geplant inhetvoorjaar van 1982,gaf
deeerste oogstresultaten. Baldwin,Tsema,Westra,BlackDown enGreen's Black
gavenproduktiesboven 50kg/are.Black Reward, Silgo,Phoenyx enBenLomond
warengoed produktief engavenbovendien grotebessenen,metuitzondering van
BenLomond, ook zware trossen.Hetvruchtgewicht van Baldwinwas slechts de
helftvandeanderehiervoor genoemde rassen.Hetmeestvatbaarvoor Amerikaanse
kruisbessemeeldauw (Spaerotheea
mors-uvae) waren in 1983Tsema,Meitgo enSilgo.
Rassenvoormechanische oogst
In 1980werd bij een teler inRilland een aantalrassen en selectiesuitgeplant ombeoordeeld teworden opplukbaarheid met eenmachine.Phoenixwas in
1983 zeer goed plukbaar.Goed plukbaarwaren BlackReward,Tsema,Tenah,IVT
69002,BenNevis enBenLomond. Redelijk plukbaar waren IVT 69010,BenMore en
Meitgo. Westrawas slecht plukbaar engaf bovendienveelbesverlies.
Rassenproef op praktijkbedrijven
In 1981 zijnop 3bedrijven4rassenuitgeplant.De grootvruchtige rassen
Tenah,Phoenix enBlackReward kregen eengunstige beoordeling voor oogstmet de
hand enafzet inkleinverpakking.

Kruisbes
Eerste beoordeling
Indeze proef zijn 13oude ennieuwe rassen opgenomen. Invicta is eennieuw,
geelvruchtig,meeldauwresistent,Engels ras.Capivator is een zeer laat bloeiend
rasmet opvallend weinig doorns.
Rassenproef
Hetwas het tweede oogstjaar.Deroodvruchtige rassenWhinham's Industry,
Achilles enIVT 72002gavendehoogste produktie.Deze rassen geven ook de
grootstevruchten.De groeivandegeelvruchtige rassen IVT 72001 enGoudbal is
nog steedsmatig waardoor ook deproduktie nog achterblijft.
Rassenproef op praktijkbedrijven
Dein 1982gestarte rassenproef met 5rassen op 5praktijkbedrijven gaf nog
slechts op éénproefveld eenredelijke oogst.Dekleur vandevruchten van
Goudbal (geel)enIVT 72002 (rood)werd het beste gewaardeerd. Achilles gaf de
grootstevruchten.

Braam
Eerste beoordeling
Inhetvoorjaarvan 1983werd hetnieuweAmerikaanse doornloze rasHuil
Thornless uitgeplant.Dit ras zou enige dagenvroeger zijndanBlack Satinmet
steviger enminder zurevruchten.AanWilson'sFrühekwamenook in 1983nog geen
vruchten.De plantenvan dit gedoomde ras lijkenvirusziek.Devruchten van
Marion lijkenopde Loganbesmaar zijnkleiner.
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Rassenproef
Derassen indeze proef gaven inhet tweede oogstjaar inhet algemeen goede
produkties (tabel 25).Wat tegenvallend was opnieuw de produktievan Thornless
Evergreen,terwijl Black Satinveruit hetproduktiefsteraswas.
Tabel 25.Resultaten bramerassenproef.
1983
kg/m

1982-1983
2

kg/m2

I ekwal.

(%)

vr.rot

(%)

gemidd.
vr. gew.
(g)

datum
middenoogst

Bedford Giant
Himalaya
Ashton Cross
Thornless Evergreen'
Dirksen Thornless
Black Satin
Thornfree

2,29
1,98
1,97
1,50
1,72
3,62
2,24

2,17
1,59
1,58
0,95
1,01
2,12
1,54

86
89
80
78
87
89
88

3
3
5
4
9
5
6

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

7 aug.
10aug.
13aug.
17aug.
18aug.
20aug.
25aug.

Taybes
Loganbes

1,03
0,72

0,68
0,47

87
89

5
4

7,8
7,1

9 juli
13juli

Opvallend isdegelijkheid inproduktie,vruchtgrootte,vruchtvorm enmiddenaogstdatumvanHimalaya enAshtonCross.Het planttypeverschilt echter sterk,
ashtonCross groeitveel rustiger. DevruchtenvanAshton Cross zijnveel zoeter.
Beiderassen zijngestekeld,Ashton Crossheeft echter kortere stekels.Hoewel
DirksenThornless dit jaar redelijk produktief was,blijft het rasgemiddeld toch
Lnproduktie achter.Dit ras levert debest smakende bramenvande doornloze
rassen.
Devruchtenvande (gestekelde)Taybes lijken sterk op dievan de (ongestecelde)Loganbes,deproduktie is echter hoger,devruchten zijnwat groter en
smakenbeter.
tassenproef op praktijkbedrijven
In 1981 werden op 5bedrijven 4rassenuitgeplant voor eenpraktische beoorleling.De snoeivanhet gestekelde ras Bedford Giantwerd alshinderlijk ervarenendevruchtenwaren somsmoeilijk teplukken.Devruchtenvan Black Satin
:ijnteer.Dit ras had ook lastvan stengelsterfte.Devruchten van Thornless
Ivergreenzijn goed teplukken,zeer stevig,maar klein.Thornfreevoldeed goed.
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AFDELING BODEMKUNDE

Project PFW10(IB75):Landelijke bodembehandelingsproevenindefruitteelt
P. Delver

Bodembehandeling,

kalibemesting

en

druppelbevloeiing

In 1975werd eenproef ingeplantmet de appelrassen Cox'sOrangePippin en
Rode Boskoop opM.9. Hierinwerdenvan 1976 af combinaties toegepastvan enkele
bodembehandelingen (chemische ofmechanische onkruidbestrijding metmulchenvan
het gemaaide gras opdeboomstroken of opde grasstroken),met druppelbevloeiing
en kalibemesting. Op deze proef enderesultaten is invoorgaande jaarverslagen
uitvoerig ingegaan.Vergelijking vande invloed vandebodembehandelingen opde
produktiewerd bemoeilijkt doordat dezebehandelingen samenvielenmetmeer of
minder luweplekken inhetveld, terwijl ook de toepassing van druppelbevloeiing
en kalibemesting nivellerend op debodembehandelingeffectenkanhebben gewerkt.
Eennadere analyse zalmoeten aanwijzen of er,bijvoorbeeld bij achterwege laten
vanbemesting enbevloeiing, toch nogverschillen tussenwijzenvan onkruidbestrijding enmaaien zijnopgetreden. Inverbandmet het geringe perspectief
zijndeverschillenvanaf begin 1983 opgeheven: erwordt nuuitsluitend met
herbiciden bestreden enmet de cirkelmaaier gemaaid. Ook dekalibemesting is
gestaakt.Alleendeverschillen indruppelbevloeiing blijven gehandhaafd.
BijRode Boskoop bedroeg in 1983de opbrengst voor debehandelingen CC,CM,
MC enMM respectievelijk 28,9,31,6,33,1 en 27,7kg per boom. De eerste codeletter CofM duidt chemische ofmechanische onkruidbestrijding aan,de tweede
letter cirkelmaaier ofmessenkooi,datwil zeggenmulchen op deboom- of opde
grasstrook. Voor Cox's OrangePippinwerden opbrengstenberekend van respectievelijk 21,1,23,3,23,6 en 22,7kg.

ProjectPFW11(IB111): Betekenisvanstikstofvoor opbrengstenkwaliteitvan
fruitgewassen
P. Delver

In 1978-1980is insamenwerking met het CADvoor Bodemaangelegenheden inde
Tuinbouw incirca 42Golden-Deliciousaanplantingen een landelijk proefplekkenonderzoek over dewaardevande 'N-mineraal'-methodeuitgevoerd. Het gingdaarbij over devraag of de oplosbare stikstofconcentratie (nitraat-+ ammoniakale
stikstof), eind februariof beginmaart inboomstroken totworteldieptevastgesteld,houvast kanbiedenvoor debemesting. Deverslaglegging isvrijwel rond.
Enkelebevindingenwaren:
1.Op percelenwaar nietmet stikstof werd bemest bestond eenpositief verband
tussenN-mineraal eind februari/maart enhet gemiddelde gehalte aanN-totaal
(grotendeels door het organische stofgehalte bepaald). Ook de toename van
N-mineraal tussendezeperiode enmei-juni wasmethet N-totaal gehalte
positief gecorreleerd. Ditverband was in 1979 echter afwezig als gevolg van
uitspoeling vangemineraliseerde stikstof door overvloedige regen inhet
voorjaar.
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Met behulp van aanvullende gegevens van eenvroeger N-mineraalonderzoek inde
Wilhelminapolder kon eennegatief verband worden aangetoond tussenN-mineraal
inde laag 0-60 cm eind februari,endevanaf 1augustus vanhetvorige jaar
gevallen regen:per 100mm regenméér daaldeN-mineraal met gemiddeld circa
12kgNperha. Bovendien konworden aangetoond dat ook de bodemtemperatuur
(referentiewaarnemingen teDe Bilt)invloed heeft opdehoogtevanN-mineraal:
beneden eenover december-februari gemeten gemiddelde temperatuur van circa
2°Ckomt demineralisatie vrijwel tot stilstand,daarbovenvalt N-mineraal
per 1°Chogerebodemtemperatuur, gemeten op 15cmdiepte,ongeveer 5kg Nper
ha inde laag 0-60 cmhoger uit.Koudewinters voorafgegaan door een regenrijkeherfst hebben een relatief laagniveauvanN-mineraal tot gevolg.
Relatief hoog valt N-mineraal uit als dewinter zachtwas en er indevoorafgaande periodegeen overvloedige regenviel.

3

rojectPFW35(IB216):Relatie tussen kaliumgehaltevanappelblad engrond
Delver

Bodembehandeling,

kalibemesting

en

druppelbevloeiing

Inhetverslag van project PFW 10isreedsvermeld dat dekalibemesting in
ezeproef begin 1983werd gestaakt. Indekomende jarenwordt denawerking van
jaren zware bemesting naar 300kgK2Operha onderzocht.Dezebemesting heeft
ietK-gehalte inhet blad duidelijk verhoogd maar niet evenredig met het aantal
arenbemesting: na circa 4jaar bemesten namhetverschil tussen onbemest en
emest (±0,35%K inhet blad vanCox'sOrange Pippin)nietmeer toe.Deoprengstenvanbeide proefrassen,Cox's Orange Pippin enRode Boskoop,vertoonden
n 1982nog significantemeeropbrengsten van respectievelijk 10,0en 8,3% door
alibemesting. In 1983was er geen significant verschilmeer;demet kali
emeste objecten hadden zelfs een 5,0% lagere opbrengst,wat niet zozeer aanhet
takenvan debemesting alswel aaneen lichte invloed vanbeurtjarigheid moet
orden toegeschreven.

'eregenings-

en druppelbevloeiingsproef

te

Geldermalsen

Opvrij zware rivierkleimet drie in 1980geplante appelrassen,Karmijn de
onnaville,Cox'sOrangePippin enGolden Delicious,wordt het effect nagegaan
an tweemethodenvanberegening (15of 30mm per keer) envan druppelbevloeiing
et ééndruppeldop per boom of éénper tweebomen,bij gelijkewatergift perha.
ladanalyse in 1982bij het rasGoldenDelicious liet ziendat bevochtiging van
e grond door beregening het kaligehalte significant deed toenemenmet gemiddeld
12%K. Druppelbevloeiing met ééndruppeldop perboomhad ook een iets positief
ffeetmaar veelminder danberegening. Bij ééndruppeldop per tweebomen - een
eer ineffiëntewijzevanwater geven-werd geen of zelfs een iets negatief
ffect ophet kaligehalte inhet blad waargenomen.
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ProjectPFW49(IB305):Stipinappel
P. Delver enJ. Oele

Bewaarproeven (P.Delver)
Vande groteproef over bodembehandeling, kalibemesting en druppelbevloeiing
werden debewaarresultaten vande oogst 1982verkregen.Cox'sOrangePippin,
bewaard van 15september tot 18januari,afkomstig vanuitsluitend goed dragende
bomenmet opbrengstenvan 20-30kgper boom,vertoonde slechts circa 3% stip +
zacht.De relatieve verschillenwezen niettemin opbehandelingsinvloeden: zonder
enmet kalibemesting respectievelijk 1,9 en3,1% stip + zacht.Zonder enmet
druppelbevloeiing 1,2 en 3,7%.De bodembehandelingen, chemische of mechanische
onkruidbestrijding,mulchenvan gras opde grasstrook of boomstrook,haddenbij
dit rasvrijwel geen invloed opde bewaarbaarheid.
Rode Boskoop,van eveneens goed dragende bomen (35à50kg per boom),werd
bewaard van 10oktober tot 28januari.Hierinwerd gemiddeld circa 6% stip+
zacht aangetroffen.Vrijwel dezelfde effectenkwamennaarvoren: zonder enmet
kalibemesting respectievelijk 4,9% en 6,1% stip + zacht;zonder enmetdruppelbevloeiing resp.4,3% en 6,6%. De chemische onkruidbestrijding zonder grondbewerking leverde ietsmeer stip + zacht op (7,1%)dandemechanische (5,7%).
Indebufferrijenvanbovengenoemd perceel teWilhelminadorp komen 4 appelrassenvoor.Daarin is in 1981 eenproef aangelegd oververbetering vande
efficiëntievandruppelbevloeiing. De proef is opgezet inoverlegmet eeninternationalewerkgroep over druppelbevloeiing, de inEEG-verband werkende groep
'AGRIMED'.Debehandelingen omvattenverschillende posities van de druppelaars
tenopzichtevande stam enverschillende aantallen druppelaars (j, 1of 2per
boom). Vande oogst 1982werdenvruchten bewaard.
Cox's OrangePippinbewaard van 2september tot 11 januari liet onbevloeid
2,2% stip + zacht zien,bevloeid was dit 3,4%.Jonathan,bewaard van 5 oktober
tot 30november,vertoonde bij onbevloeide partijen gemiddeld 7,3% zacht,bij
bevloeide gemiddeld 16,0%.Karmijnde Sonnaville nabewaring van 23 september
tot 16december, leverde onbevloeid 4,0%bewaarverlies op,bevloeid was dit
verlies aan stip + zacht gemiddeld 8,2%James Grievewerd inaugustus 2weken in
de schuurbewaard.Hoewelhier gemiddeld zelfs 31%uitwendig stip inoptrad kon
geenverband met debehandelingen worden gevonden.Dewijzevanwater geven
leverdebij dedrie eerstgenoemde rassen geen duidelijkeverschillen in stip of
zachtop.
In 1982werd inbufferrij 1van ditzelfde perceel eenproef uitgevoerd over
verrijking vandruppelwatermet demeststoffen 18-18-18 en 25-25-0.Alle veldjes
werden opdezelfdewijze bedruppeld. Wel of niet bemesting opde grondwerd vergelekenmet toevoeging vandezelfdemeststof in oplossing aanhet druppelwater oj
basis van gelijke totale hoeveelheden N,P2O5 enK2O per ha.Van deoogst 1982
werdenvan alle 4proefrassen partijtjes bewaard.Door de oriënterende,beperkte
opzetvandeproef,met slechts 5herhalingenvan éénboom per behandeling per
ras, enderhalve grotevariabiliteit tussendebewaarresultaten van individuele
bomen,kondennog geen eensluidende conclusies worden getrokken.Wel leekhet
weglatenvankaliuit demeststof (25-25-0vergelekenmet eenzelfde hoeveelheid
N enP2O5 in 18-18-18), toegevoegd aanhet druppelwater, ietsminder verlies aan
stipbij James Grieve en spot en zacht bij Jonathan op te leveren.Werd het
druppelwater nietverrijkt,dan nambij deze rassenhet stip respectievelijk spo
en zacht door bemesting op degrond iets toe.
Hetmerendeel vande totnu toeverkregen bewaarresultatenvan goed dragende
bomenwijst op een iets ongunstig effectvan kalibemesting en druppelbevloeiing.
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Het isdaarom zaakbij toepassing van druppelbevloeiing ende eventuele verrijking daarvanmetmeststoffen,devruchtdracht,het kaligehalte inhetblad ende
gevoeligheid voor stip en zachtmede inoverweging tenemen.

Vruahtanalyse

als basis voor het bewaaradvies

(J.Oele)

Omhet calciumgehalte van appels bij depluk af te leidenuit het calciumgehaltevan eenvroegtijdig genomenvruchtmonster wordt gebruik gemaakt van een
grafiekwelkehet gemiddelde verloopvande calciumgehalten weergeeft tussenhet
tijdstip vandemonstername endatvandepluk.De controlevandeze grafiek
werd in 1983voortgezet door herhaaldemonstername vanaf begin augustus op een
aantal proefplekken.
InEngeland wordtvoor deze afleiding vanhet calciumgehalte bij deplukgebruik gemaaktvanhet gemiddeldeverband tussenvruchtgewicht en calciumgehalte
inplaatsvan- zoals inNederland -het gemiddeldeverband tussen tijdstip en
calciumgehalte. Doormiddelvan toetsing aanvruchtanalysemateriaal van 1982
zijnbeidemethodes met elkaar vergeleken.Erwerd geenvoorkeur voor eenvan
beide gevonden.Welbleek dat devoorspelling vanhet calciumgehalte bij depluk
nauwkeuriger wordt naarmatekortervóór deplukwordt bemonsterd.
In eenoriënterend onderzoekmet driemonsternemers,drie tebemonsteren aanplantingen en twee appelrassen,werd de groottevandemonsterfout bij devruchtanalyse nagegaan.Voor calcium bleek de standaardafwijking bij gemiddeldegehaltenvan 6,5 respectievelijk 7,2mg Caper 100gvruchtvlees,bij Cox's Orange
Pippin en Schonevan Boskoop,0,3 en 0,4 mg Ca/100gvruchtvlees tebedragen.
Vergelijking van calciumgehalten invruchtenvanwel ennietmet calciumlitraat of calciumchloride bespoten praktijkaanplantingen met diverse appelrassen
iet gemiddeld 1,0mg Caper 100gvruchtvlees hogere gehalten zien indebepotenboomgaarden.Een relatie tussendit hogere gehalte en tijdstip of aantal
randebespuitingenwerd niet gevonden.
Van eendoor het Sprenger Instituut uitgevoerde landelijke bewaarproef met
chonevan Boskoopwerden 50herkomsten nabewaren geanalyseerd opminerale
amenstelling.Het toengevonden Ca-gehalte 'bijdepluk'bleek gemiddeld 0,9
igCa/100gvruchtvlees hoger uit tevallendan op grond vanvroeg (midden
lugustus)verzameldemonsters voorspeld was.
In samenwerking metmedewerkers vandevoorlichtingsdienst enproeftuinen in
nige regio'swerden in 1983 extreem vroeg (beginjuli)vruchtmonsters verzameld
it 12aanplantingen vanCox's OrangePippin en 12aanplantingenvan Schonevan
oskoop.Debedoeling is,na tegaan of op zo'nvroegmoment al een indruk kan
ordenverkregenvan later teverwachten calciumniveau's.Dit zouhetvroeg sigtalerenvanbijvoorbeeld de noodzaak van calciumbespuitingenmogelijkmaken.
Van tot nu toeweinig onderzochte nieuwe appelrassenwerdenmonsters verzameld
oor hetbepalenvandeminerale samenstelling.

roject PFW53(IB327):Druppelbevloeiing indefruitteelt
Delver

odembehandeling,

kalibemesting

en

druppelbevloeiing

Met inmaart,april enmei respectievelijk 73, 112en 94mm regen,en in
uni, juli enaugustus tot 10september 35,29en 55mm,kan 1983wordengekenchetst als eenjaarmet een zeer natvoorjaar gevolgd door eendroge zomer.
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Bovendien kwamen relatief veel dagenvoormet hoge temperaturen.
Indeproef waarindruppelbevloeiing inverschillende combinaties van drie
periodenwordt toegepast werd in 1983 pas op 9junimet druppelenbegonnen.
De perioden I-IIIwaarin indiennodig gedruppeld wordt, lopenvan 1mei tot 15
juni; 16juni tot 31 juli en 1augustus tot 15september.De gemiddeldedagelijksewatergiften indezeperiodenbedroegen 1,3, 12,0 en 12,0 liter per boom,
zodat bij druppelen inelkvandeze perioden totaal perboom 1139 liter is
gegeven.Bij 1800bomen per ha staat dit gelijk aan 205mm.
Uit frequentemetingenvandevruchtdoorsnede bij niet enwel bevloeide
bomen Cox's OrangePippinbleek,dat het druppelen inwarme droge perioden een
extradagelijksevolumetoename van devrucht opleverdevanmaximaal slechts25%.
Hierbij werd 12liter per boom per dag gegeven,ofwel 2,2mm,doormiddel van
ééndruppelaar per boommidden tussendebomen.Hetmaximaal,datwil zeggen in
drie perioden,druppelen had bij de oogstvan RodeBoskoop slechts een 6% enbij
Cox's OrangePippin een 9% hogere opbrengst tot gevolg.Deverklaring voor dit
gezien deweersomstandigheden geringe effectmoetworden gezocht inhet matige
opbrengstniveau vooral vanRode Boskoop,endegoede scheutgroei.Daardoor waren
debomenminder droogtegevoelig. Bovendien ishet perceel goed opdrachtig en
bestaat dekans dat het druppelen inde eerstewekende ruiheeft bevorderd, een
effect dat bijvroeger onderzoek al eenswerd waargenomen. Eenverdere opbrengstanalyse leerde dat alleenhet druppelen inperiode II en IIIgunstig isgeweest.
Het optreden injunivanbladvlekken en ijzergebrek,wees opde invloed van
wateroverlast door deregen inmaart totmei,waarbij waarschijnlijk hetwortelstelselverzwakte.Onder zulke omstandigheden zouhet ineenwarme periodeplotseling lokaalwater geven eenongunstig effect kunnenhebben,mogelijk via een
groeistoot gevolgd doorvruchtrui.

Proeven over de efficiëntie

van druppelen

De 'AGRIMED'-proef over verbetering van de efficiëntievan druppelbevloeiing,
in 1981 aangelegd inbufferrijenvan dehiervoor besproken proef,kreeg dezelfde
watergiften,dus tussen 9juni en 15september totaal 1139 liter per boom. De
hoeveelhedenwaren per boom steeds dezelfdemaar positie en aantal druppelaars
waren gevarieerd. Uit devoorlopige opbrengstanalyse bleek dat druppelenmet twee
doppen terweerszijdenvandebomenhet duidelijkst effect had gegeven,voornamelijk door eengroter uitgroeienvan devruchten.Dehieruit volgendeopbrengstverbetering was overigens maar klein,afhankelijk vanhet appelras tussen
3 en 7%.Het eenzijdig druppelenmet ééndruppelaar per tweebomenhad vrijwel
geeneffect.
Op perceel 25 is eennieuwe proef begonnen inbufferrijenvan in februari
1981 geplante appelbomenGloster opM.9,behorende tot een internationale plantsystemenproef.Het is eenkleine proefwaarinde positievandedruppelaar
(dicht bij de stam ofmidden tussen tweebomen) enhet aantal (één of tweeper
boom) zijn gevarieerd. Uitwaarnemingen over deduurvan de scheutgroei bleek
wederom dat tweedruppelaars terweerszijdenvande stam bij gelijke watergift
hetbeste resultaat gaf.
Opde proeftuin op zeeklei teNumansdorpwerd inbufferrijenvan eeninternationale plantsystemenproef bijhet voorjaar 1983 geplante appelras Elstar een
druppelproef aangelegd. Tweewatergiften,4 en 8 liter per dag per boom werden
op tweemanieren toegepast namelijkverdeeld over één of tweedruppelaars per
boom.Hetvannature langdoorgroeiende ras Elstar vertoonde nog indecember
aan zittende topbladeren een zeer duidelijk doorgroei effectvanwater.Scheutmetingen lieten ziendat de toename in totale scheutlengte doorwater geven
gemiddeld circa 100%bedroeg,verschillen tussendewijzenvanwater geven
werdennietwaargenomen. Eendeelvandeboompjes was bijhet planten geveerd,
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eendeel niet.Het druppelen had bij degeveerde exemplaren tothetuitlopenvan
meer scheuten geleid (14respectievelijk 19per boomvoor niet enwel bedruppeld).
bij ongeveerd was er geenverschil (10respectievelijk 10).Daardoorwas de toename ingemiddelde scheutlengte bij degeveerde boompjes minder opvallend (25
respectievelijk 35cmbij niet enwel bevloeid)danbij de ongeveerde (25respectievelijk 49cm).

Proeven over de toevoeging

van kunstmest

aan

druppelwater

De in 1982begonnenproef over het effect van 'fertigeren' inbufferrij 1van
perceel 7werd voortgezet.Van 8juni afwerd 8 liter,daarnavan 15juniaf
continuwerd 12liter per boom gegeven.Erwerd onder zo constant mogelijke
handhaving vande concentratieverhoging gefertigeerd met 18-18-18 enmet 25-25-0.
Totaal isbij de eerstemengmeststof 152kgN,P2O5 enK 2 0per ha gegeven,bij
de tweedemeststof 139kgN enP2O5.Het fertigeren,vooralmet 25-25-0 heeft
een langer doorgroeienvande scheutenveroorzaakt.Ookbemesting op de grond
deed de scheutgroei langer doorgaanmaar dit effect,sterkbevorderd door de
overvloedige regenval inhet voorjaar,was tochveelminder uitgesproken dandat
van fertigeren.
Inbufferrijenvan de internationale plantsystemenproef op perceel 25 isook
eennieuwe fertigatieproef opgezet.Het proefras hierbij isGoldenDelicious op
M.9. Behalve bij de onbevloeide controlewerd hier tussen 9juni en 29 augustus
constant gedruppeld naar 4 liter per boom per dagmaar verdeeld over ééndruppelaarvan 4of tweevan 2 literper uur,terwijl hetwater niet ofwelmet
18-18-18werd verrijkt naar een constante EC-verhoging van 0,40 mmhos/cm. Totaal
werd 103mmwater,enbij fertigatie circa 77kgN,P2O5 enK 2 0perhagegeven.
Bladkleur- en scheutdoorgroei-schattingen, bladstikstofgehalten enbepaling van
hetvruchtgewicht bij depluk lieten ziendat het effectvanwater geven envan
fertigeren duidelijker wasbij twee inplaats van ééndruppelaar dicht bij de
tamgeplaatst enper boom.

Beregening en druppeVbevloeiing

te Geldermalsen

en Wageningen

Opvrij zware rivierklei opde proeftuin teGeldermalsenwerd in 1980een
roefmet drie appelrassen ingeplant. Van 1981 afwordt hier het effectnageaanvan tweemethodenvanberegening: 15of 30mm per keer (de laatste als
parte behandeling ook in combinatiemet nachtvorstberegening rond de bloei).
erderwordt bevloeid met druppelaars midden tussen tweebomen enwel éénper
oom of éénper tweebomen,met dezelfde totalewatergift.
Evenalsvorig jaar had water geven eenpositief effect op devruchtgroei en
relduidelijker naarmate devruchtdracht zwaarder was.Uitmetingenvan dedoornedevlakvoor depluk, endrachtschattingenwerd voor Cox's Orange Pippin
erekend dat devolumetoename vandevruchten gemiddeld over allewatergeefystemenbij een zware dracht (9)36%enbij eenmatige dracht (4)slechts 13%
edroeg.GoldenDelicious enKarmijn de Sonnaville lieten eendergelijke reactie
pwater geven zien,maarminder uitgesproken.Het effectvan één druppelaar
er tweebomenwasminder danvan ééndruppelaar per boom. Zowel bij Karmijn
Isbij Cox's veroorzaakte deberegening, enbij Cox's ook de druppelbevloeiing,
enverlaging van devruchtdracht als gevolg van een sterker vegetatief gedrag
andebomen.
Opdeproeftuinvanhet IMAGteWageningen aandeGrebbedijk ligt eenproef
p zware rivierkleiwaarinberegening wordt vergelekenmet druppelbevloeiing in
énofmeer van de jaren 1982-1984.De dichtheid vanhet in 1981 geplantegewas,

Lombarts-Calville-appels, isgroot.Deplantafstand bedraagt 2,2x1,1m, ofwel
•circa4100bomenper ha.In 1981 en 1982 isbij druppelenvlak bij de stam,een
beter effect opde scheutproduktie waargenomen danbij beregenen.Dit had in
1982eenachterblijvenvan devruchtbaarheid bij druppelen tot gevolg. In 1983
gaf druppelbevloeiing een circa 10%hogere opbrengst dan onbevloeid. Beregening
bleef iets achter bij druppelbevloeiing.

Project PFW62(IB353)
Interpretatievandebladanalysealsbasisvanhetbemestingsadvies voor appel
en peer
P. Delver

Er is een concept-rapport opgesteld onder de titel 'Bladanalyse alsbasis
vanhet bemestingsadvies voor appel enpeer.Deel I:Hoofdlijnenvan eenwerkwijze'.Het rapport geeft ingrote lijnen aanhoe eenanalyseuitkomst zoumoeten
wordengecorrigeerd voor de invloed vanmonstertijdstip, soortblad,vruchtdracht,weersomstandigheden enrasverschillen, om een zo 'persoons-enomstandigheden-'neutraalmogelijk oordeel over devoedingstoestand vanhet gewas te
kunnen geven.Invervolgrapportenwordt op de correcties aandehand vanbeschikbaar analysemateriaal nader ingegaan.
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Project PFW 14:Onderzoek naardeachtergrond vanderelatie groei-vruchtbaarheid
J. Tromp

Regulatoren
In 1982werd eenpotproef met tweejarigeboompjes van Cox'sOrange Pippin
uitgevoerd,waarin ineen concentratievan 500dpm de gibberellinen GA3,GA^,
GA7 enGA^+7 (verhouding GAi^GAy ongeveer 1:1) alleen of incombinatiemet de
remstof PP333 (conc. 1000dpm)werden toegediend tijdens devollebloei of 4
weken daarna.Het doelvande proef was de invloed vandediverse behandelingen
op de scheutgroei endebloemknopvorming na tegaan.Inhetvoorjaar van 1983
werdenbloeitellingen uitgevoerd. De proefwerd daarnabeëindigd. De tellingen
bevestigden deuitkomsten van eerdere proeven (Jaarverslag 1981,blz. 71)dat
GA 7 enGA^+7debloemknopvorming invergelijking met GA3 enGA 4 sterk onderdrukken.Ditwasmet namehet gevalbij debehandeling tijdensvollebloei.De
toevoeging vanPP333 lijkt geen duidelijke invloed opdebloemknopvorming te
hebben gehad,dit ondanks het feitdat PP333 de scheutgroei vrij aanzienlijk
heeft geremd.
In een tweede in 1982uitgevoerde potproefmet Cox's Orange Pippinmaar nu
met éénjarige boompjes werden op 2tijdstippen ('vroeg',enkelewekenna de
bloei en 'laat',kort nahet afsluitenvande scheutgroei)GA3 enGA4+7 (concentratie 500dpm)aldanniet gecombineerd metPP333 (1000dpm) toegediend. Van
eenduidelijke beïnvloeding van de scheutgroeiwas geen sprake.De inhetvoorjaarvan 1983uitgevoerde bloeiwaarnemingen lieten ziendat GA3 envooral GA^ + 7
devorming vanbloemknoppen hadden onderdrukt; toevoeging van PP333 had weinig
effect. Tegendeverwachting inhad PP333 alleen,dusnietmet de gibberellinen
gecombineerd, zowelvroeg als laat toegediend geen of een enigszins negatieve
invloed opdebloemknopvorming. Om een eventueel na-effect van de diverse
behandelingen tekunnen signalerenwordt deproef nog aangehouden tot inhet
voorjaarvan 1984.Debespuitingen zijndus nietherhaald in1983.

ProjectPFW39:Defysiologievandevrucht voordeoogstinverband metde
vruchtkwaliteit
J. Tromp

Invloed van de temperatuur
van de appelboom

in de periode

voorafgaand

aan de bloei op het gedrag

Op grond vande opvatting dat de temperatuur indeperiodevoorafgaand aan
iebloei aanzienlijk van invloed zou zijnopde omvangvande oogst,werd inde
klimaatkamers eenproef uitgevoerd waarin 3jaar oudeboompjes vanCox's
DrangePippin indieperiode aan4verschillende temperatuurregimes
«rerdenblootgesteld. In alle gevallenwerd de temperatuur geleidelijk aan
yanafhet stadiumvanrust op 19°Cgebracht;de tijdsspannewaarin dit
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gebeurdewas evenwelverschillend,met alsuitersten 7en31 dagen.Bij eenvan
debehandelingenwerdenboompjes tijdelijk naar een lagere temperatuur teruggeplaatst.De temperatuur tijdens debloei engedurende de restvanhet seizoen
was inallegevallen 19°overdag en 14°C 'snachts.Debestuivingwerd met de
hand uitgevoerd. De intensiteit ervanwas inalle 4groepen gelijk.Devruchtzetting,devruchtgroei endeminerale samenstelling van devruchtenwerdengevolgd.Deuitkomstenvande analyses zijnnog nietbeschikbaar. De vruchtzetting
bleek beter tezijnnaarmatehettempovanknopontwikkelinghogerwas.Zowas het
percentage gezettevruchtenna de junirui berekend ten aanzienvanhet aantal
bloemen)bijhethoogste tempo (tijdsduur tussenknoprust bijbegin proef en
vollebloei 26dagen) 15,5 tegenover 9,9 bij het laagste tempo (41 dagen).
Verder gaven deuitkomsten de indruk dat inhet laatste geval het gewicht het
laagst endehoogte/diameter-verhouding van devruchten het hoogstwaren.
Inhet najaarwerd een soortgelijke proef uitgevoerd met 3jaar oude boompjes
vanGoldenDelicious,waarvandewinterrust ineenkoelcel eenaantalmaanden
was verlengd. De temperatuur tijdens debloeiwashier 21°C.Wegens een te
sterke 'juni'ruimoest deproef voortijdig wordenbeëindigd. Wederom bleek een
snelle knopontwikkeling gunstig voor devruchtzetting. Zestien dagen nadevolle
bloeiwas devruchtzetting 21,7%bij het hoogste tegenover slechts 9,2% bij het
laagste tempo.Een opmerkelijke uitkomst gaf debehandeling waarbij na een lange
periodevan 5°C,de temperatuur zonder tussenfase op 21°Cwerd gebracht. Ondanks
de toch trage knopontwikkeling was devruchtzetting goed (22,6%). Indit geval
was echter devegetatieve ontwikkeling achtergebleven invergelijking met de
anderebehandelingen. In feitewas hier hetverschijnsel 'wittebloei'gerealiseerd. Inde praktijkvande fruitteelt wordt de opvatting wel gehuldigd dat een
wittebloei gunstig isvoordevruchtzetting. Indeze proef vertoondende bomen
nogalwat nabloei.Demate hiervan lijkt samen tehangenmet de gegevenbehandeling.Bij de traagsteknopontwikkeling was het aantal 'nabloeitrossen' gemiddeld
2,9 trossenperboom,bij de snelste 6,8.

Beproeven van een

sapstroommeter

Inde klimaatkamers werdenbij een aantal appelboompjesmetingenverricht met
eendoor deTFDL (Technische enFysische Dienstvoor deLandbouw) ter beschikking
gestelde sapstroommeter.Het apparaat isbedoeld omde snelheid van de sapstroom
indehoutvaten temeten.Demetingen berusten ophet principe dat een lokaal
toegediende warmtestoot met de sapstroomwordt 'meegevoerd'. Door de tijd tebepalen die dewarmtestoot nodig heeft om eenop eenbepaalde afstand stroomopwaarts aangebrachte temperatuurvoeler tebereikenkande snelheid van de sapstroomwordenberekend.Met de sapstroommeter indehuidigevorm gelukte het niet
de snelheid vande sapstroom tebepalen.Wel bleek er eengoede correlatie tebestaan tussendemeetuitkomsten endematevanverdamping vandeboom.

Project PFW 60:Degroeistofhuishoudinginrelatietothet gedrag vandeboom
J. Tromp

Rijping

van Jonagold

Gedurende september enoktoberwerd van 4herkomstenvanJonagold hetvoortschrijdenvan de rijping gevolgd aandehand vandeproduktievan ethyleen ende
zetmeelwaarde (bepaaldmet de zetmeelkaart). Deherkomsten die deel uitmaakten
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van eendoor het SI (Sprenger Instituut)uitgevoerde bewaarproef werden geselecteerd ophun gedrag tijdens debewaring inhetvoorgaand seizoen.Erwerd 2maal
perweek eenmeting uitgevoerd. Bij een constante temperatuur van 20°C verbleven
10-12vruchten gedurende 20-24uur ineen afgeslotenvat.Daarnawerd de ethyleenconcentratie inhetvat bepaald.De zetmeelwaarde werd bepaald van een apart
monster van 15vruchten.Erwaren inenkele gevallenduidelijke verschillen in
het niveau van ethyleenproduktie tussen dediverse herkomsten.Deze verschillen
kwamen eveneens maar wel inminder sterkemate totuiting inde zetmeelwaarden.
Of er enige relatie ismet het gedrag tijdens debewaringmoet nogwordenafgewacht.

Verband tussen droogte en gehalte van abseissinezuur
twee worteltemperaturen

in het blad van appel bij

Eindmaart werden jonge, inpotten geplante boompjes van Cox'sOrange Pippin
(geoculeerd inaugustus 1982,onderstamM.9) ineenverwarmde kasvan circa 20°C
eplaatst bij 2worteltemperaturen (circa 7°C endekastemperatuur). Eind mei
(scheutlengte circa 40 cm)werd dehelft vanhet aantalbij elke temperatuurgelaatste boompjes overgebracht naar de andereworteltemperatuur. Opdat ogenblik
«rerdinalle 4groepen hetwatergeven gestaakt enderhalve droogtegeïnduceerd,
ijdens het uitdrogenwerden elke 2-4 dagenhet potgewicht ende zuigspanning en
e diffusieweerstand vanhet blad bepaald. Tevenswerden danvan een aantal
oompjesvan iedere groep debladerenverzameld omhet gehaltevan abscissineuur (ABZ)temeten.Het isbekend dat hetABZ-gehaltevan aandroogteblootgeteldeblad sterk toeneemt.De diffusieweerstand iseenmaat voor deopeningsoestand vandehuidmondjes;openhuidmondjes betekent weinig weerstand enderïalveveel verdamping. De uitkomsten laten zich alsvolgt samenvatten:
Volgens verwachting nam de zuigspanning vanhet blad toemet de tijd. Deze
toenamewas het sterkstwanneer deworteltemperatuur steeds hoogwas geweest
enhet geringst bij een steeds lageworteltemperatuur.
Hetzelfde gold voor dediffusieweerstand vandehuidmondjes en,ruwweg,het
ABZ-gehalte inverband met de tijd.
Hetverband tussende zuigspanning,dediffusieweerstand enhet ABZ-gehalte
leek (de spreiding vandeuitkomstenwas groot!)niet teworden beïnvloed
door debehandelingen.
Bijdebepaling vanABZ isduidelijk debehoefte gebleken aaneenmethode om
everliezen tijdens deuitvele stappen bestaande bepalingsmethode temeten.
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ProjectPFW33:Onderzoek naar infectiesviadewortelsenhet rhizoom van aardbeiplanten,inhet bijzondervanrood wortelrot,stengelbasisrotenverwelkingsziekte
H.A.Th,van der Scheer

Het telenvan aardbeien inwatercultuurwordt indepraktijk belemmerd door
het optredenvan rood wortelrot en stengelbasisrot. Toevoeging vanAlietteof
Ridomilaande circulerende voedingsoplossing lijkt het probleem tekunnenoplossen. In samenwerking met de Stichting Proeftuin Noord-Brabant teBredawerd
danook eenproef uitgevoerd,waarinhet effectvandezemiddelenwerd beproefd
op planten die aldanniet kunstmatig besmet warenmet Phytophthora
oaatovum.
Aande circuits werd per 1voedingsoplossing toegevoegd: 4mg Ridomil 25WP,40
g Ridomil 25WP, 12,5mg Aliette of 125mg Aliette. In 1circuitwerd geen
fungicide aandevoedingsoplossing toegevoegd. Tweemaanden na aanvangvande
proef waren allebesmette planten inde circuitsmet Ridomil 25WP enmet 125mg
Aliette per 1voedingsoplossing nog in leven.Debesmette planten inhet circuit
zonder fungicide en indatmet slechts 12,5mgAliette per 1voedingsoplossing
warendaarentegen binnen 3weken na aanvang vandeproef dood.Vandeniet
kunstmatig besmette planten (circa 100per circuit)gingen er in totaal slechts
3 dood: 2planten inhet circuit zonder fungicide en 1plant inhet circuitmet
12,5mg Aliette per 1voedingsoplossing.

ProjectPFW34:Toetsing vanfungicidenenspuitmethodenindefruitteelt
H.A.Th,vander Scheer

AardbeiIndepraktijk blijkt Rovral niet langer afdoendewerkzaam tegen
Alternaria
altevnata,
deveroorzaker vande paarsevlekkenziekte bij aardbei. In een toets
op Sivettawas Rovral vloeibaarwel afdoendewerkzaam tegen eenvoor datmiddel
gevoelige stamvande ziekteverwekker. Indeze toetswas geenvan de andere
fungiciden effectiever dan 0,3% Rovral vloeibaar.Van de andere getoetste
middelen die inNederland op aardbei zijn toegelaten,was 0,25%LuxanTMTD80%
Spuitpoeder hetbeste.

Appel
In 1982/83werd het effectvan een aantal fungicidenbespuitingsschema's op
onder andere de smaakvanJonagold onderzocht.Verschillen tussende diverse
behandelingenmet fabrieksmatigecombinaties van fungiciden (AAcaptanM plus
Nimrod spuitpoeder,Goldion spuitpoeder,Palligold,PallinalM enTopax Extra)
warenniet aantoonbaar.
Ineenveldproef opGolden Delicious werd eengoede bestrijding van
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Gloeösporium-rot
verkregen door bespuitingen omde 2weken inaugustus enseptembervan 1982met onder andere 0,12%Luxan Captan 83%spuitpoeder,waaraan
0,02%Luxan Uitvloeier Hwas toegevoegd. Toevoeging van deuitvloeier resulteerde
ineenduidelijkevermindering vandehoeveelheid zichtbaar residu.
Onderzocht wordt of de aanwezigheid vanwortelknobbels enverwijdering van
deze knobbels vóór het planten inhetvoorjaar 1982van invloed zijnop de groei
enproduktievanJonagold opM.27. Hoewel in 1983degroeivandebomen (gemeten
als stamdiameter)niet betrouwbaar verschilde,produceerden de gezondebomenhet
meeste fruit endebomenwaarvandeknobbelsvóór het plantenwaren verwijderd,
hetminste fruit.

Peer
Inde afgelopen jaren zijnperebladvlooien bij peer een toenemend probleem
geworden,waarbij steedsvaker bezoedeling vanbladeren envruchtenmet honingdauw optreedt,waarna roetdauwverschijnt.Onderzocht werd ofbespuitingen met
fungiciden omde 14dagen inaugustus en septemberhet optredenvan roetdauw
beperken. Ookwerden een aantalbomen bespotenmet eenoplossing van groene zeep.
Bij aanvang vande proef kwam reeds roetdauwvoor binnen indeboomkruinen.Het
affectvan debehandelingen ophet optredenvan roetdauwwas opde bladeren
binnen indeboomkruin teverwaarlozen. Behandelde bladeren aande buitenkant
/ande boomkruinwaren zichtbaarminder bevuild danbladeren aande buitenkant
/andekruinenvan onbehandelde bomen.Tussen debehandelingen (met 0,08% Baycor,
3,06%DelanSpuitpoeder,0,15%Driehoekvloeibare groene zeep,0,2%Thiasol80,
3,12%Luxan Captan 83%spuitpoeder,0,15% Luxan Zineb spuitpoeder plus 0,15%
juxanManeb 80%spuitpoeder,0,25%PallinalM of 0,1%TopsinM)werdengeenverschillen ineffect geconstateerd.

Tegengesteld aanberichten uit Engeland (Rep.Long Ashton Res.Stnfor 1979:
90-198, 1980)werd geengunstig effect aangetoond vanpelletsmet de antagonist
1
riahoderma
viride die inde stamvan loodglanszieke pruimebomen (rassen Reine
'ictoriaenOpal) zijnaangebracht.Debehandeling bestond uit hetborenvan 4
;atenvan 5cmdiepte inde stam,dievervolgens gevuld werdenmet de
Trichoderma•pellets.Een groepbomenwerd behandeld injanuari 1982,eengroep inmaart 1982
:neengroep bomenbleef onbehandeld (tabel26).
'abel26.Het effect van Triahoderma-pellsts
opdegezondheidstoestand van loodglanszieke pruimebomen (uitgedrukt in% bomen).
ehandeling
n januari '82
nmaart '82
nbehandeld

Beter
36
41
49

Onveranderd
21
32
11

Zieker
42
26
40
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Project PFW 50:Vaststellenvandeeconomische schadedrempel voor appelmeeldauw
H.A.Th,van der Scheer

De invloed vanmeeldauw op deproduktie enhet gemiddeld vruchtgewicht werd
onderzocht bij de appelrassen Cox's OrangePippin (COP), Golden Delicious (GD)
enKarmijn de Sonnaville (K).In 1983varieerde dematevan aantasting (uitgedrukt inpercentage aangetaste bladeren aan langloten) tussen individuele bomen
van 1-39% bij COP,van 1-47%bij GD envan 1-65%bij K. Evenals inde 2voorgaande jarenkonook in 1983geenbeïnvloeding vandeproduktie enhet gemiddeld
vruchtgewicht door de aantasting wordenvastgesteld. Erwerden geen waarnemingen
verricht naarhet optredenvanverruwing.
Eenrechtlijnig verband werd gevonden tussen de secundaire aantasting (S)
uitgedrukt inpercentage aangetastebladeren aan langloten endeprimaireaantasting (P)inhet daarop volgende jaar,uitgedrukt inaantal uitgelopen,door
meeldauw aangetaste knoppen per boom. In tabel 27 zijndeberekende formules
weergegeven.
Tabel 27.Verband tussen secundairemeeldauw enprimaire aantasting inhetdaaropvolgende jaar.
Parameters
S 1981,P 1982

Ras
COP
K

S 1982,P 1983

COP
K

Regressie
P =0,900S - 1,354
P= 1,060S- 2,828
P= 1,491S- 4,047
P= 1.825S-7,504

Correlatiecoèff.
0,75
0,93
0,85
0,95

Voorwatbetreft de aantasting bij GoldenDelicious zijngeenberekeningenuitgevoerd, omdat ermaarweinig primaire aantasting optrad.
Gegevens verkregen invoorgaande jarenwijzen op demogelijkheid om inde
maanden juni enjuli tebesparen opbespuitingen tegen schurft enmeeldauw bij
appel. Op 4bedrijven inhet zuidwestenvanNederland wordt dit gegeven nader
getoetst opperceeltjes ter groottevan 0,5 à 1ha.Het achterwege latenvan
bespuitingen injuli tegenbeide ziekten leidde slechts op 1bedrijf tot een
toename (verdubbeling)van schurft op debladeren. Indat gevalbezat ophet
pluktijdstip 5%vande scheutenvande 'Golden-Delicious'-appelbomenbladeren
met schurft;het percentage aangetastevruchten bleef onder de 1procent.Er
werd geenduidelijke toenamevanmeeldauw opdebladerenwaargenomenbij bomen
die injulinietmeerwaren gespoten.

ProjectPFW51:Bastaantasting bij appel enpeer
H.A.Th,van der Scheer

Onderzochtwerd inwelkemate carbolineumzuur- en teersoorten, alsmede
OborexKB 8%de sporulatievan Nectria
galligena
opkankerplekkenbij appelbeïnvloeden.Verkankerde takstukkenwerden inaprilbesmeerd envervolgens buiten
bewaard.Vijfmaanden laterwerd ineenaantal gevallenweer devorming van
conidiënwaargenomen.Datwas het geval op 2 (vande 5)kankers behandeld met
Vruchtboomcarbolineum Asepta,op 2kankers behandeld met Oborex KB 8%,op 4
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kankers behandeld met zwarte teer.De 5kankers behandeld met bruine teervertoonden opdatmoment nog geen sporulatie.
Inaprilwerdendezelfdemiddelen ook opdebast enhet snoeivlakvan ingesnoeide scheuten op eenmoerbed van appelonderstammen M.2 gesmeerd omhet eventuele optredenvan schadelijke effectenvast tekunnen stellen.Vijf maanden
laterwerd vastgesteld dat OborexKB 8%demeeste beschadiging had veroorzaakt.
Erwaren scheurtjes indebast ontstaan enhet hout onder de behandelde bast was
bruinverkleurd; ook liepen deknoppen niet uit.De houtverkleuring trad in
minderemate opbij scheutenbehandeldmetéénvandecarbolineumsoorten en slechts
ingeringematebij scheutenbehandeldmetéénvandeteersoorten.Vande genoemde
middelen veroorzaakte alleenVruchtboomcarbolineum Aseptaweinig scheurtjes in
debast.
In eenveldproef wordt op Cox's OrangePippinhet effectvan herfst-en
winterbespuitingen met 0,2%TopsinM incombinatiemetverschillendebehandelingenvankankerplekken onderzocht opdeuitbreiding van de ziekte,opdefruitproduktie en ophet optredenvan Neetr-ia-vrucb.trot.
Tussende behandelingen
warengeenbetrouwbare verschillen inaantallen nieuwekankers aantoonbaar.Gemiddeld nam perboomhet aantal kankersmet ongeveer 7toe.In 1981 en 1982
bedroeg die toename respectievelijk 5en 3.Het totaal aanwezige aantal (nieuwe
plus oude)kankers per boomwaswel duidelijk geringer bij diebomenwaar de
kankerplekken elk jaarwordenverwijderd dooruitsnijden vanhet ziekeweefsel
n insmerenvan dewond met TopsinM pasta.Een effectvandebehandelingen op
Ieproduktiewerd niet geconstateerd. Wel trad betrouwbaar minder
Neotriavruchtrot op inde appels,die gedurende dewinter 1982/83 in eenkoelcel werden
jewaard,naarmate er indeherfst enwinter vaker was gespotenmet 0,2%TopsinM.

'rojectPFW55(IPO 3-5-18): Biologieenbestrijdingvansecundaire (ofinciden;eel voorkomende) insekteplageninfruitgewassen
.J.de Jong,H. Beeke,H.A.Th,vander Scheer

'erebladvlo,

Psyllapyri

Indepraktijk verloopt debestrijding van perebladvlooien over het algemeen
anaf beginjunimoeizaam. In 1983werden inde eersteweekvan juni alleen volassen individuen aangetroffen;daarna nam de populatie sterk inaantal toe en
onden alle stadia op debomenworden gevonden. Bespuitingen injunimet synhetische pyrethroïden zijn over het algemeenveelalweinig effectief. In een
eldproef opDoyenné du Comicevoldeden tweebespuitingen injulimet 31
septaTetranyx in 1500 1water per ha relatief wat beter dan twee bespuitingen
n julimet 0,6 kg Cymbush spuitkorrel in 1500 1water perha. Indezeproef was
et effect van amitraz echter ookmaarmatig. In tegenstelling met de resultaten
erkregen in 1982werden dit jaar de perebladvlooien nietbestreden doorbespuiingenmet RO 13-5223.
Vervolgens werd opkleine schaal het effectvan eenaantal insekticiden op
olwassen individuen enop eieren nagegaan ineen aantal proeven. Zowerden
eginoktober takkenvanDoyenné du Comicebespoten enwerd elke tak direct
aarna apart ingehoesd tezamenmet ongeveer 50volwassen perebladvlooien. Vier
agenlater leefdenog ongeveer 2/3 vanhet aantal perebladvlooien opdeonbepoten takken.Rekening houdend met devrij grotenatuurlijke sterfte,ging in
Lezelfde 4dagen opde takkenbespotenmet 0,015% Ambush spuitpoeder, 0,15%
asadeen,0,06% Apollo ofmet 0,1% Lannate respectievelijk 52%,32%,30%en11%
ande perebladvlooien dood als gevolgvan debespuiting.
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Het effectvan de insekticiden opde eierenwerd nagegaan doordeze ongeveer
10dagennahet afzetten op ingehoesde peretakken tebespuiten.Erwerden inde
période september-oktober 3van dit soort proevenuitgevoerd. Demiddelenbeïnvloeden zowelhet uitkomenvan de eieren alsde ontwikkeling vande larvenuit
deuitgekomen eieren.Ongeveer 2wekenna elkebespuitingwerd het effectbeoordeeld (tabel 28).Opvallend ishet goede effectvan eenbespuiting
met 0,015%Ambush spuitpoeder op eieren,terwijl dit opvolwassen perebladvlooienmaarmatig is.Ook eenbespuiting met amitrazop eierenbleek zeer
effectief.
Tabel 28.Het effectvan insekticiden enacariciden,gespoten op 10dagenoude
eierenvanperebladvlooien (waarneming 14dagenna de bespuiting).
Behandeling met

% dode
eieren

% dode
larven

% levende
larven

0,2%Asepta Tetranyx
0,015%Ambush spuitpoeder
0,15% Gusadeen
0,1% Cropotex
0,1%Dimilin spuitpoeder 25%
0,06% Apollo
0,1% Lannate
Onbehandeld

63
78
58
27
34
31
17
18

34
16
12
23
15
10
17
3

3
6
30
50
51
59
66
79

Spui-tteckniek
Voor een afdoende bestrijding van spint,met name inmeerrijenbeplantingen,
(enookvanperebladvlo) iseengoedebedekking vandebomenmetmiddelen nodig.
Met dehuidige snelspuit- ennevelapparatuur komtveelvan elkdermiddelen echterniet tebestemder plaatse.Daaromwordt inhet kader vandeWerkgroep Verbetering Spuitmethoden indeFruitteelt onderzoek verricht naarhet effectvan
bespuitingenvan appelbomenmet afwijkende"typenneveldoppen ophet optredenvan
onder andere spint envruchtbladroller.Twee typenneveldoppen die elk een
geringere hoeveelheid vloeistof perha afgevenmet daarin slechts 25%van de
normale hoeveelheid spuitmiddel,werdenvergelekenmet normale doppen diede
gebruikelijke hoeveelheid van 150 1vloeistof per ha afgevenmet daarin denormale hoeveelheid spuitmiddel.Hoewelmet 1van de 2afwijkende doppen een duidelijk betereverdeling vande spuitmiddelen over debomenwerd verkregen dan
met de standaarddoppen,was het bestrijdingseffeetminder goed.Kennelijk waren
demiddelen ineen te sterkverlaagde dosering toegepast omnogvoldoende effectief tezijn.

ProjectPFW58(IPO 3-5-19): Geleide bestrijdingvanplagen inboomgaarden
D.J. deJong,W.Remijnse,H.A.Th,vander Scheer

Het onderzoek naarverbetering van geleide-plaagbestrijdingsschema'swerd
aanhet eind vanhetverslagjaar afgesloten.Er stondenvoor het onderzoek op
elkvan 4bedrijven 2percelen terbeschikking waar 'vroege'geleide-plaagbestrijdingsschema's (opVG-percelen)werdenvergelekenmet normaal geleide-plaagbestrijdingsschema's (opG-percelen).
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In tegenstelling totvorig jaarvormdeninsekteplagen in 1983 een duidelijk
probleem op debedrijven.Ondanks de gebruikelijke bespuitingenmet synthetische
pyrethroïden tegen (vrucht)bladrollerskwamen ineen aantal percelen teveel
door rupsenbeschadigdevruchtenvoor. Ook een extrabespuiting inhet beginvan
mei op 3VG-percelenwaar alvroeg inhet jaar 1ofmeer rupsenwerdenwaargenomen,beperkte de schadeniet.Vermoedelijk zijnvruchtbladrollerrupsen vande
tweede generatie voor (eendeelvan)debeschadiging verantwoordelijk. Ookwas
in 1gevaldewerking van een synthetisch pyrethroïde tegende eerste generatie
vruchtbladrollerrupsen onvoldoende.Achteraf bezien zouden daartegen 2bespuitingenmet datmiddel nodig zijngeweest,net zoals inhetverleden bij toepassing van organische fosforesters tegende eerste generatie rupsen.
Groene appelwantsen kwamen op alle bedrijvenvoor. Ineen aantal gevallen zal
invliegenvanuit deomgeving hieraandebet zijn.Bespuitingenmet synthetische
pyrethroïdenwerdenuitgevoerd omhet insekt tebestrijden.Uiteindelijk bleef
de schadebeperkt tot enkele tiendenvanprocenten aangetastevruchten;de
hoogstewaargenomenwaarde bedroeg 0,6%.
Op 1bedrijf was ongeveer 0,5%vandevruchtenbeschadigd door de zuringbladwesp.Dit plaaginsekt zal ongetwijfeld ingevlogen zijnvanuit de omgeving,gevormd door eenmoestuin enbossen.Op dat zelfdebedrijf werd dekommavormige
schildluis goed bestredendoorAseptaNexagan 25%Spuitpoeder.Deze bespuiting
zalvermoedelijk ookde appelzaagwesp,die er ieder jaarvoorkomt,bestreden
lebben;beschadiging vanvruchtendoor dit insektwerd nietwaargenomen.
Bladluizenvormden geen probleem. Eenbespuiting tegen groene appeltakluis
(op 1bedrijf), tegenrose appelluis (op 2bedrijven) en tegenbloedluis (op2
bedrijven)was inalle gevallen afdoende.
Op 1van de 4bedrijvenvormt spint ieder jaar eenprobleem. Ookdit jaar was
laartegenweer eenbespuiting nâ 15julinoodzakelijk evenals op eentweedebelrijf.Met name dezenoodzaak totbestrijden van spint nä 15junibeperkt sterk
Ietoepasbaarheid van 'vroege'geleide-plaagbestrijdingsschema's.
Zowel op deG- als opdeVG-percelenwerd gemiddeld ongeveer 6maal tegen
lagengespoten.
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ProjectPFW57(LEI 480):Bedrijfseconomische betekenisvankwaliteitsverschillen
in plantmateriaal vanappelen
M.L. Joosse

In 1979werd aandit onderwerp reeds aandacht besteed (Jaarverslag 1979,blz.
77 en 78).Hetbeschikbaar komenvanmeer proefresultaten énde belangstelling
voor dit onderwerp,voortkomende uit het grotebelang dat aandekwaliteit van
het plantmateriaal bij appelwordt toegekend,waren aanleiding om in 1983dit
onderzoek te actualiseren.
Dekwaliteitvanhet plantmateriaal kanviaverschillende kengetallen worden
gemeten,zoals lengte enhet gewicht vandebomen,aantal (goed geplaatste)
veren, stamomtrekof -doorsnede. Bijnader onderzoek van deze kwaliteitskenmerken is gebleken dat er eenbetrouwbaar positief verband bestaat tussende stamomtrek ende andere kwaliteitskenmerken, zodat via de stamomtrek ook de invloed
vande andere kenmerkenvoor eenbelangrijk deelwordtmeegenomen. Bovendien
heeft de stamomtrek hetvoordeel dathet alsuniverselemaat kandienen omdat
het zowelvoor geveerde als ongeveerde bomenvan toepassing is.Dit,gevoegd bij
het feit datvoor het betrouwbaar vaststellenvan een eventuele invloed van de
boomkwaliteit ophet produktieniveau veelwaarnemingen nodig zijn,eenvoorwaardewaaraan de stamomtrek voldoet,heeft er toegeleid datvoor dit onderzoek
de stamomtrek bij het planten alsmaatvoor deboomkwaliteit isgekozen.
Aan dehand vande gevondenverbanden isbepaald welk produktieverschil inde
eerste groeijarenverwacht magworden tussenbomenmet een stamomtrekvan 4,5 cm
bijhet planten (doorsnede circa 14mm,kwaliteit 'NormaalAA') enbomenmet een
stamomtrekvan 3,0 cm (doorsnede circa 10mm,kwaliteit 'Normaal A ' ) . Tot enmet
hetvijfde groeijaar blijkt dit gemiddeld 9,2 kg per boom tebedragen.Ditresultaatheeft betrekking op éénjarig plantmateriaal op M.9.
Voor de fruitteler wordt de 'waarde'van jongebomenvoornamelijk bepaald
door de teverwachten opbrengsten. Daarom isde 'extrawaarde'berekend van
bomenmet eenstamomtrek van 4,5 cm tenopzichtevanbomenmet een stamomtrek
van 3,0 cm.Dat isgedaandoor bij eennetto-opbrengstprijsvan ƒ0,55 perkg
de extra-opbrengst perboom teberekenen ende contantewaarde hiervan ophet
moment vanplanten tebepalen.Deresultaten zijn samengevat in tabel29.
Tabel 29.Verschil inkg-produktie,netto-geldopbrengst ende contante waarde
daarvanvanbomenmet een stamomtrek van 4,5 cmbij het planten ten
opzichte van bomenmet een stamomtrekvan 3,0 cm (éénjarige bomen)bij
eennetto-opbrengstprijs van ƒ0,55 perkg.
Groeijaar

Extra kg
per boom

Extranetto-geldopbrengst per boom

Contante waarde
per boom

2
3
4
5

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

ƒ 1,27
ƒ 1,43
ƒ 1,21
ƒ 1,15

ƒ 1,15
ƒ 1,24
ƒ 1,00
ƒ 0,90

Totaal

9,2

ƒ 5,06

ƒ 4,29
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De extrakg-produktievan 9,2 kg perboom leidt dus tot een 'extrawaarde'
van ƒ4,29 perboom ophetmoment van planten.De hoogtevan de extra produktie
kan echtervangeval totgevalbelangrijk verschillen. Indit onderzoek bijvoorbeeld kwamenbij 2proevenmet het ras GoldenDelicious tot enmet het vijfde
groeijaar extraproduktiesvoorvanrespectievelijk 4,6 en 16,4kgper boom.
De 'extrawaarde'vande zwaardere bomenwordt hierdoorvanzelfsprekend sterk
beïnvloed. Ookverschillen indenetto-opbrengstprijs oefenenhierop invloed uit.
Omvandeze invloeden een indruk tegeven isde 'extrawaarde'berekend van bomen
met een stamomtrekvan 4,5 cm ten opzichtevan 3,0 cmbijverschillende extra
produktie- enprijsniveaus (tabel 30).Deweergegevenbedragenbetreffendecontantewaarde per boomvan de extra netto-geldopbrengsten.
Tabel 30. 'Extrawaarde'ophetmoment van plantenvanbomenmet een stamomtrek
van4,5 cm tenopzichtevanbomenmet een stamomtrekvan 3,0 cm (éénjarige bomen)bijverschillende extraproduktie-enprijsniveaus.
Extra
produktie
i n kg/boom

Netto-o pbrengstprijs

1
3
5
7
9
11
13
15
17

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

ƒ 0,30

0,25
0,75
1,25
1,75
2,25
2,75
3,25
3,75
4,25

per kg

ƒ 0,40

ƒ 0,50

ƒ 0,60

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f

f
ƒ
ƒ
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

0,34
1,02
1,70
2,38
3,06
3,74
4,42
5,10
5,78

0,42
1,26
2,10
2,94
3,78
4,62
5,46
6,30
7,14

0,51
1,53
2,55
3,57
4,59
5,61
6,63
7,65
8,67

ƒ 0,70

ƒ 0,80

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

0,59
1,77
2,95
4,13
5,31
6,49
7,67
8,85
10,03

0,68
2,04
3,40
4,76
6,12
7,48
8,84
10,20
11,56

Deverschillen inproduktieniveau tussen goede enminder goedebomen zouden
eenverschil inaankoopprijs rechtvaardigen. Indepraktijk echter blijkt de
aankoopprijs van bomenniet of nauwelijksmet dekwaliteit ervan samen te
hangen.Wanneer beplantingenmet bomenvan 4,5 cm en3,0 cm stamomtrek (bijhet
planten),uitgaandevan eengelijke aankoopprijs,wordenvergeleken,dan blijkende economische resultatenvan debeplanting met bomenvan 4,5 cm zich zeer
duidelijk ingunstige zin teonderscheiden.Dit geldt zowelvoor de contante
waardevande teverwachten saldi alsvoor de liquiditeitsontwikkeling. In tabel
31wordt hiervan eenoverzicht gegeven.Uitgangspunt ishet produktieverschil
tussenbeideboomtypenvan 9,2 kg per boom tot enmet hetvijfde groeijaar.Omdat ook hier de opbrengstprijsvan het fruitmedebepalend isvoor hetuiteindelijke resultaat,zijndeberekeningen uitgevoerd met 3verschillende bruto-opbrengstprijzen.
Duidelijk blijkt uit deze cijfers dat extra inspanningen vande ondernemer om
eenbetere boom teverkrijgen,gerechtvaardigd zijn.Omgekeerd geldt dat wanneer
deboomkwaliteit niet aande eisenvan deondernemer voldoet,dit ineen relatief
lageaankoopprijs totuitdrukking moet komen om aanplant van dergelijke bomen
verantwoord tedoen zijn.
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Tabel 31.Verschillen incontantewaarde en liquiditeitsontwikkeling perhavan
bomenmet eenstamomtrekvan 4,5 cm invergelijkingmetbomenvan 3,0
cmbijverschillendebruto-opbrengstprijzen (9,2kgperboomextra
produktie; 2750bomenperha).
Bruto-opbrengstprijsperkg

ƒ0,80

ƒ0,90

Extra contantewaarde

+ƒ8299

+ f 10334

Extra liquidemiddelen
jaar 1
(cumulatief) jaar 2
jaar 3
jaar4
jaar 5

0
+ƒ2381
+ƒ5136
+ƒ7519
+ ƒ9813

ƒ 1,00
+ƒ 12368
0

+ƒ 2983
+ƒ 6415
+ f 9374
+ ƒ 12219

0
+ƒ 3583
+ƒ 7696
+ƒ 11229
+ƒ 14622

Project PFW68(LEI453):Eenrekenmodel voor investeringen inmeerjarige plantopstanden
J. Goedegebure
Bijhet aanleggenofvervangenvanbeplantingenmoetvaakgekozenwordenuit
eengroot aantalalternatieven.Bijde afweginghiervan isdoorde groteverschillen in technische eneconomischeuitgangspuntendekeuzenietgemakkelijk.
Zekerwanneerdaarbijrekeningmoetwordengehoudenmet eentoekomstigopbrengsten-enkostenverloop,isdeze afweging handmatig bijnaonmogelijk.Het ontwikkelderekenmodel kaneenbijdrage aanditbeslissingsproces leveren.
Bijdebeoordeling dienen alleveranderingen indegeldstroom (ontvangsten
enuitgaven)betrokken tewordendiedirect of indirecthet gevolg zijnvande
betreffende investering.Omdatook indetijdgezienverschillenoptredendient
rekening tewordengehoudenmet de tijdsvoorkeurvandeondernemer.Daaromis
gekozenvoor eenmodel opbasisvandenetto-contantewaarde (NCW)methode.Met
behulpvanditNCW-criterium kan,mits niet temechanisch toegepast,eeninvesteringsevaluatieplaatsvinden.
Tussendeverschillendebeplantingen (appel,peer,kleinfruit,enz.)kunnen
aanzienlijkeverschillen inlevensduur optreden.Bijhet zondermeer toepassen
vanhetNCW-criteriumworden investeringenmet een lange levensduur snel alsde
meest aantrekkelijke gekozen.De invloedvande levensduur kanwordengeëlimineerd door tewerkenmet dejaarannuïteitvandenetto-contantewaarde.Deze
methodeverdeeltdeNCW ineenreeks uniformebedragenover de levensduurvan
de investering.De contantewaardevandeze reeks isgelijk aandeNCWvande
investering.
NaasthetberekenenvandeNCWendejaarannuïteitbiedthetmodelmogelijkhedenvoorhetberekenenvandefinancieringslastenindiende investeringmet
vreemd vermogenwordtgefinancierd.Ookhetmakenvan een liquiditeitsbegroting,
waarinderelevanteontvangsten enuitgavenvande investering endeverplichtingentenaanzienvanhet aangetrokkenvreemdevermogen,kanwordenopgesteld.
Alsrisicomaatstavenkunnende terugverdientijd endeminimaleaflossingsperiodewordenberekend.Onderminimale aflossingsperiodewordtverstaande
tijd dienodig isvoor aflossingvanhetvreemdevermogen indienalleuitde
investeringvrijkomendemiddelenvoor ditdoelworden aangewend. Investeringen
met eenkorte terugverdientijd of aflossingsperiodeworden alsminder risicovol
beschouwd.
MetbehulpvandeNCWof deannuïteitsvariant kaneenkeuze gemaaktworden
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investeringsalternatief

techn.data
- rassen
- plantdichtheid
-kg-opbrengst
-enz.

invoerblok

vreemdvermogen
-bedrag
-rente
- termijn
-aanvang

economischedata
-prijzen
-kosten
- rente
-enz.

saldi
huidige
beplanting

|

rekenblok

kengetallenvoor
investeringsafweging
-NCW(annuïteit)
- liquiditeit
-minimaleaflossingsperiode

beslissingsblok

afweging a l t e r n a t i e v e n
i n c l . vervangingsvraag

Lguur 1. S t r u c t u u r van h e t rekenmodel voor m e e r j a r i g e p l a n t o p s t a n d e n .
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uitde aanwezige alternatieven. Daarmee is,inhet gevalvanvervanging,nog
niet aangegeven of het economischverantwoord isdehuidige beplanting terooien
en tevervangendoor het geselecteerde alternatief. Bepalingvanhet juiste
vervangingstijdstip ismet behulp vanhetmodelmogelijk door deberekende annuiteitvande alternatieve investering tevergelijkenmet het saldovandebestaande beplanting.
Deopbouwvanhetmodel is infiguur 1schematisch weergegeven.

Economische aspecten vanmechanisatievia eenwerktuigendragerinintensieve
appelbeplantingen
M.L. Joosse

Doorhet Instituut voorMechanisatie,Arbeid enGebouwen (IMAG)teWageningen
wordt sinds 1979 getracht een totaalmechanisatiesysteem teontwikkelen,speciaalvoor intensieve beplantingen.Het uitgangspunt was hierbij eenwerktuigendrager waarbijde oogstwordt uitgevoerd met behulp vanhet zogenaamde plukbandensysteem.
In 1983wasmen zover gevorderdmet het onderzoekdatwerd besloten omna
dit jaarhet project af te sluiten.Datwas aanleiding voor het IMAG om aande
afdeling Economievanhet Proefstationvoor deFruitteelt teverzoeken dit
alternatievemechanisatiesysteem op zijnbedrijfseconomischemerites tebeoordelen én tevergelijkenmet deberekeningen voor 'standaardmechanisatie'.
De calculatieswijzen uitdatvernieuwing vandemechanisatie doormiddel van
eenwerktuigendrager,bedrijfseconomischgezien,totdemogelijkheden behoort.
Voorwaarde isdanwel dat intensievebeplantingen (3000-4000bomenper ha)
worden aangelegd,bijvoorkeur inbeddensystemenmetboomrijen evenwijdig aande
trekkerpaden,endat eenproduktieverhoging van 10%wordt gerealiseerd tenopzichtevan hetzelfde aantalbomen in een enkelrijsysteem.Proefondervindelijk is
overigens vastgesteld dat dezeverhoging haalbaar is.Demachinecapaciteit moet
inelk geval 15habedragen.
Wanneer aandezevoorwaardenwordtvoldaan dan zou een werktuigendrager
ƒ 150.000 tot ƒ 185.000mogenkosten om toch nog totgoede bedrijfseconomische
resultaten tekomen.Een investering van ƒ 225.000 ineendergelijke machine
moet,vanuit bedrijfseconomisch standpunt bezien,worden afgeraden.
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STATISTIEK

J.P.A.van Dieren

Algemeen
Tenbehoevevan de onderzoekafdelingenwerden,voor demeeste proeven,proefschema'sgemaakt.Ditzelfdewerd gedaanvoor de landelijke proeftuinen enanderen,
zoals bijvoorbeeld voor een groot smaakonderzoek op deveiling Geldermalsen. Bij
landelijke proeven opde regionale proeftuinen,die onder supervisie staanvan
deonderzoekers ophetPFW,werd speciaal gelet ophet evenwicht tussendeproefschema's op dediverse proeftuinen.
Bij deverwerking van de gegevens werd hetmeest gebruik gemaaktvan allerlei
normenvan devariantieanalyse.De teverwerken gegevens haddenbetrekking op
alle aspectenvan fruitteeltkundig onderzoek.Doordat degegevens uit het gehele
land binnen kwamen,was hetmogelijk plaatsen en jaren tecombineren,waardoor
senbeter inzichtwerd verkregen inde factorendie onderzochtwerden.Vooral
ietonderzoek naar interactiemet plaats isvanbelang.Mede daardoor kregen
Depaaldeuitspraken een grotere geldigheid.

Methoden ter bepaling

van het aantal vruchten

aan een boom

Inhet fruitteeltkundig onderzoekmoetvaak het aantalvruchtenwordenbehaald.Nagegaanwerd metwelke telmethode demeeste besparing in tijd bij debepalingvanhet aantalvruchten konwordenbereikt,met behoud van een zo juist
nogelijkebenadering vanhetwerkelijke aantalvruchten.Erwerdendriemethoden
vergeleken,namelijk:
gehele boom grondig tellen;
1. gehele boom 'schattend tellen';
alleen een grotedraagtak aande zuidoostzijde van deboom tellen,
letonderzoek isuitgevoerd opde,wat aantalvruchten betreft,variabele rassen
;ox'sOrangePippin en SchonevanBoskoop. Schattend tellen bleek 4maal sneller,
:aktellenwerkte 6maal sneller dangrondig tellen.Hetverband tussenhet aan:alvruchtenbij schattend tellen ten opzichtevan grondig tellenbleek voldoende
oog (r= 0,89); die tussen taktellenengrondig tellenbleek te laag (r= 0,51).
econcludeerd magworden dat taktelling teveel afwijking geeftwanneer alle
ruchtenvan eenboommoetenwordenbepaald.Het zogenaamde schattend tellen
iedt echterwelmogelijkheden, zeker als eropwordt gelet datdit per herhaling
oor dezelfde persoon of personen gebeurt.

~>e factor

bestuiving

in verband met de

proefopzet

Nagegaanwerdwelke invloed bestuiverbomen inderijkunnen hebben ophet
lantalvruchtenvanbomen indezelfde rij. Het probleem isop te splitsen in
subvragen. Ten eerste:heeft de afstand van eenboom totdebestuiver invloed
iphet aantalvruchtenvandieboom en ten tweede:heeft deplaatsvan debeituiver,bij gelijkblijvende afstand, invloed ophet aantalvruchten.Met dit
.aatstewordt indit gevalbedoeld of hetvan invloed isdat debestuiver ten
[oordenof ten zuidenvandeproefbomen staat.Uit tabel 32blijktdat deaf-
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stand totdebestuiver duidelijkvan invloed is ophet aantalvruchten.
Tabel 32.Invloed van de afstand totdebestuiver ophet aantalvruchten vande
proefbomen.
Boomvanaf bestuiver

Aantalvruchten/boom *

ie

70,30a
68,59 a
63,92b

2e
3e

Getallen gevolgd door dezelfde letterverschillen niet betrouwbaar (P= 0,05).
* Gemiddeldenvan circa 500waarnemingen.
Tabel 33.Invloed plaatsvan debestuiver ophet aantalvruchtenvan deproefbomen.
Bomen tenopzichtevan bestuiver

Aantal vruchten/boom *

Ten noorden
Ten zuiden

70,89 a
66,12b

Getallen gevolgd door dezelfde letterverschillen niet betrouwbaar (P= 0,05).
* Gemiddeldenvan circa 750waarnemingen.
Uit tabel 33blijktdat ook deplaatsvan debestuiver van invloed isophet aantalvruchten.Bij proefopzettenmoetmet deze resultaten rekening worden gehouden.
Ditbetekent óf geen enkelebestuiver inde rijplantenóf juistwel bestuivers
planten,maar binnen eenrijdanwel aanweerszijdenvan iedere proefeenheid
(veldje).
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LIJST VAN MIDDELEN,voorkomend indit verslag

RandeIsprodukt

Actieve

stoffen

Fungicidenenbactericiden
AAcaptanM

50% captan + 15%maneb

Miette

80% fosetyl-aluminium

Baycor

50% bitertanol

Delan Spuitpoeder

70% dithianon

Goldion spuitpoeder

60% zwavel + 20%mancozeb

Luxan Captan 83%spuitpoeder

83% captan

LuxanManeb 80% spuitpoeder

80% maneb

Luxan TMTD 80%spuitpoeder

80% thiram

LuxanZineb spuitpoeder

70% zineb

Nimrod spuitpoeder

25% bupirimaat

Palligold

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

PallinalM

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

Ridomil 25WP

25% metalaxyl

Rovral vloeibaar

250g/l iprodion

Thiasol 80

80% thiram

TopazExtra

25% maneb + 23,75% captan + 1,25% CGA 1818

TopsinM

70% thiofanaat-methyl

Hulpstoffen
LuxanUitvloeier H

1000g/l alkylarylpolyglycolether

Houtconserveringsmiddelen
OborexKB 8%

kopernaftenaat

Vruchtboomcarbolineum Asepta

820g/l steenkoolteerdestillaat

timmermans carbolineum

teeroliën

bruine teer

teeroliën

zwarte teer

teeroliën
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Insekticiden en acariciden
Ambush spuitpoeder
Apollo

25%permethrin
50%clofentezin

AseptaNexagan 25%Spuitpoeder 23,75%bromofos-ethyl
Asepta Tetranyx

190g/l amitraz

Cropotex

50% flubenzimin

Cymbush spuitkorrel

6,25% Cypermethrin

Dimilin spuitpoeder 25%

25% diflubenzuron

Gusadeen

25% propoxur + 20%azinfos-methyl

Lannate

25% methomyl

RO 13-5223

25% fenoxycarb

Groeiregulatorenendunningsmiddelen
AArupsin

50% carbaryl

Amid-Thin

8,4%a-naftylaceetamide

Amino-oxy-azijnzuur

98% carboxy-methoxylamine-hemihydrochloride

BerelexA 3 (GA3)

0,9 ggibberellazuur per tablet

Berelex k^/ky

0,89% gibberelline k^+k7 en0,06% gibberelline Ai3

(GA4.1.7)

Cycocel Extra

40% chloormequat

Fruitone NA (NAA)

100g/l a-naftylazijnzuur

PP333

250g/l paclobutrazol

Putrescine

99% 1,4-diaminobutaan
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MEDEDELINGEN EN PUBLIKATIES

Inhetverslagjaar 1983kwamendevolgende uitgaven gereed:
'Deteelt vanhoutig kleinfruit',eengeheelherziene drukvan Publikatie nr.3
vanhet Consulentschap inAlgemene Dienstvoor deFruitteelt enhet Proefstation
voor deFruitteelt,auteursJ.Blommers,A.N.van Eendenburg,C.Geense,A.A. van
Oosten enD.L.Verwijs;
Doorplukkenvan roodgekleurde appelrassen',Voorlichtingsbrief vanhet Consulentschap inAlgemene Dienstvoor deFruitteelt,coördinator Ing.C.Kortleve.
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Uitgavenvanhet Proefstation voordeFruitteeltenhetConsulentschapin
Algemene Dienst voordeFruitteelt
Teeltoeschrijvingen
1. Deteeltvanaardbeienindevollegrond,
60blz. (tweededruk)

oktober 1977 ƒ 6,50

2. Deteeltvanaardbeienonderglas,
64blz.(tweededruk)

juli

1980 ƒ 7,50

3. Deteeltvanhoutigkleinfruit,78blz.
(tweededruk)
4. Deteeltvanblauwebessen,30blz

december 1983 ƒ10,00
juni

1979 ƒ 5,00

5. Deteeltvanwalnoten,75blz

mei

1981 ƒ10,00

6. Deteeltvanhazelnoten,64blz

december 1981 ƒ10,00

Mededelingen
16. J. Tromp en S.J. Wertheim (redactie):Kijk
opvruchtkwaliteit,202blz
17. P. Delver: Stipinappels,125blz
18. Ü.A.Th, van der Scheer: Kankerbijvruchtbomen,66blz
19. D.J. de Jong en H. Beeke: Bladrollersin
appel-enpereboomgaarden,218blz

augustus 1977 ƒ12,50
december 1978 ƒ15,00
december 1980 ƒ15,00

december 1982 ƒ25,00

Bovengenoemdeuitgavenwordenfrancotoegezondennaontvangstvanhetvermelde
bedragoppostrekeningno495017vanhetProefstationvoordeFruitteeltte
Wilhelminadorp,ondervermeldingvanwatverlangdwordt.Voorbestellingenvoor
hetbuitenland isdeprijsƒ1,00perboekjehoger.

PublikatievandeCommissie voordesamenstellingvandeRassenlijst voor
Fruitgewassen (CRF)
16e RassenlijstvoorFruitgewassen 1980

augustus 1979 f 12,50

BestellingdoorhetverschuldigdebedragovertemakenaanLeiter-NijpelsBVte
Maastricht (postrekening 1037754ofrekeningnummer679360352bijdeNederlandseMiddenstandsbankteMaastricht
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