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

Degenen,diebelang stellen inhetwerk vanhet proefstation enhet onderzoekwillen steunen,kunnen begunstiger vanhet proefstationworden.
Debegunstigers ontvangen het jaarverslag enandere publikaties van het
proefstation gratis.Debijdragenvoor hetbegunstigersschap zijn:voor natuurlijkepersonen inNederland minimaal ƒ35,-per jaar,voor natuurlijke personen
inhetbuitenland ƒ50,-per jaar,voor rechtspersonenminimaal ƒ60,-perjaar.
Bijdragen kunnen ondervermelding van "begunstiger"worden gestort oppostgirorekening nummer 49 50 17 tennamevanhet Proefstation voor de Fruitteelt
teWilhelminadorp.
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G E W A S -

De inditverslagvermelde doseringenvan gewasbeschermingsmiddelen hebben
betrekking opdedoseringvanhet gebruiktemerk.Het isonvermijdelijk dat
niet alle opdemarkt zijndeproduktenmet dezelfdewerkzame stof zijngenoemd.
Hieruitmag nietworden afgeleid dat eenvoorkeur bestaatvoor het genoemde
merk. Eenoverzichtvan de inditverslag vermeldemerkenmet bijbehorende
werkzame stof enhet gehalte daarvan isopblz.92 opgenomen.
Met nadrukwordt erop gewezendat inditverslag ookproevenwordenbeschrevenmetmiddelen en/of doseringen,die op grondvande Bestrijdingsmiddelenwet
niet zijn toegelaten.Degebruikervangewasbeschermingsmiddelen dient zichte
allen tijde eerstvande ophet etiketvandeverpakking van gewasbeschermingsmiddelenvoorkomende gebruiksaanwijzing tevergewissen,welke behandelingen in
depraktijkmogenworden uitgevoerd. Een en ander geldt ookvoor indit verslag
genoemde groeiregulatoren.

TER

I N L E I D I N G

DE FRUITTEELT IN 1987

Voor het derde achtereenvolgende jaarwas er sprakevan strengevorst in
januari; dezekeer ging een sterke dalingvan de temperatuur gepaard met een
oosterstorm. Hierdoorwerd onder degrond schade toegebracht aankweeonderstammen, zowel op hetmoerbed en indevruchtboomkwekerij alsbij jonge perepercelen.
Indeperebeplantingen bleek de schade inde loopvanhet jaarmee tevallen;
ditwas indekwekerijen echter bepaald niethetgeval.
Deperenbloeiden kort en overvloedig. Dit resulteerde in eengoedeoogst.
De appelbomen haddenminder gemengde knoppendannormaal ende zettingwas ook
maarmatig. De zomerwas koel en somber.Vooral de appels groeiden daardoor
somsminder uit,waardoor devruchtgrootte in eenaantal gevallen ooknog tegen
viel. Deblos kwambij Elstar,maar zeker bij Jonagold erg laat,maaruiteindelijk is tochnog goed gekleurd fruit geoogst.Nachtvorsten kwamen inhetvoorjaarnietvoor,maar dehagel,gevallen op ergveel dagen,deed veel schade aan
het fruit.De gewasbescherming vroeg geenbijzondere aandacht.De calciumgehaltenvan appelswarenhoog;op grond hiervanwerd eengoedebewaarbaarheid van
appelsverwacht.
De inhetverslagjaar afgezette appelsvanhetvoorgaande seizoen brachten
teleurstellend lageprijzen op;bij peer lagdit duidelijk gunstiger.Derelatief kleineNederlandse enEG-appeloogst leidde tot gunstige prijzen inde
zomer enhet najaar.De zeer groteperenoogst konechter slechts tegen lage
prijzenworden afgezet.Bedrijfseconomisch leidde deoogst 1987 echter totredelijke resultaten.De fruittelers gingen onverminderd doormet hetvervangen van
oude fruitpercelen.Eengroot deelvan degeplantebomenkomtvoor rekening van
denieuwe appelrassen Elstar enJonagold. In toenemendemate isopdefruitbedrijven ook sprakevan een lichte stijging van demet fruit beplante oppervlakte.
Glasaardbeien ondervonden prijsdruk vanhet Spaanse aanbod van aardbeien op
deNederlandse enWestduitsemarkt.Met devollegrondsteelt van aardbeien en
wel speciaalmet de zgn.zomerteeltmet oogst inaugustus en september werden
financieel heelredelijke resultaten bereikt.De grootste problemenvan de aardbeienteelt enspeciaalvan devermeerdering vanhetplantmateriaalvormt het in
toenemendematevoorkomenvan schadelijke wortelziekten.
Deprijsvan rodebessenwas opnieuw teleurstellend. Voor blauwebes enbraam
werden zeer redelijke prijzenbetaald. Devraag naar frambozenvan goedekwaliteitwas goed.
Indevruchtboomkwekerij verliepen alle fasenvande opkweek van appelbomen
goed enhet grote aanbod aanbomenkonvlotworden afgezet.Dewintervorst in
het beginvanhet jaarmaakte,datveel jongeperebomen indekwekerij, opde
kuilhoek ofna het planten ophet fruitperceel bevroren.Ookde kweemoerbedden
liepen zware schadeop.

HETPROEFSTATION IN 1987

Erwerden inhetverslagjaar enigevoor het proefstation erg belangrijke
beslissingen genomen. Inde eerste plaats noem ikdevaststelling van een
globaal structuurplanvoor de gebouwenkavel vanhet proefstation.Ditvormt
hetkadervoor devoorziene aanpassing vandegebouwen.Dit structuurplanwas
nodig,omdatbegonnenmoest wordenmet debouwvan denieuweklimaatkamers.
Op 17november kondeheer L.deLeeuw,wethouder van degemeente Goes,gadegeslagen doorbestuur enmedewerkers vanhetproefstation,de "eerste"bak
mortelvoor dezeklimaatkamers storten.Voorhet eerst sinds lange tijd komt
erweer eennieuwpermanent gebouw ophet proefstation !
Een tweedevoor het proefstation belangrijk besluit is,datvoortaanhet
direct op depraktijk gerichte fruitbewaaronderzoek ophet proefstation uitgevoerd zalworden.Het Sprenger Instituut teWageningen zaldit onderzoek
beëindigen enoverdragen aanhet proefstation en zichrichten opmeer fundamenteel onderzoek.HetMinisteriebesloot daarvoor enigepersoneleversterkingvanhet proefstation toe te staan enMinisterie enbedrijfsleven samen
vonden oplossingenvoor de financiering van denoodzakelijke investeringen
voor ditbewaaronderzoek.
Eenderdebelangrijk besluit is,datvolgend jaar ophet proefstation het
bedrijfssyntheseonderzoekbegonnen kanworden.Daarvoormag een onderzoeker
worden aangesteld. Deze zalbelangrijk werk kunnenverrichtenvoor deverdere
automatisering inde fruitteelt.
Inhetverslagjaar heeft ophet proefstation de opstelling vanhet informatiemodel fruitteelt envandatvoor deregionale onderzoekcentra voor de
fruitteeltveel aandacht gevraagd,maar inrelatief korte tijdkonden beide
Produktenworden opgeleverd. Zegevendehoofdlijnen aan,waarlangs automatisering opdebedrijven enop deproeftuinen plaats dient tevinden.
Bestuur,directie endienstcommissiebestedenverderveel aandacht aanhet
(concept-)ontwikkelingsplanLandbouwkundig Onderzoek enaanhetvoornemen het
Landbouwkundig Onderzoek teverzelfstandigen.
Enkele onderzoeksprojectenvanhet proefstation ondervonden (weer) inhet
bijzonder debelangstelling vande fruittelers:fertigatie,containerbomen,
klonenonderzoek bij Jonagold enElstar ende teeltmogelijkhedenvoor hazelnoten.
Tenslotte zijhiervermeld,dat deproeftuinvanhet proefstation inhet
verslagjaar 3keer door hagelwerd getroffen.Veel fruitwerd hierdoor
gedeclasseerd.

HETCADVOOR DEFRUITTEELT IN 1987

Voor dehoofdtaak vanhet CADmet betrekking totde grootfruitvoorlichting
werden denormale kanalen intensief gebruikt: overleg over opzet en inhoud van
devoorlichting werd regelmatig gevoerdmet debedrijfstakdeskundigenfruitteelt enveel informatie ismondeling op landelijke voorlichtersvergaderingen
(LW's) doorgegeven. In intensief overlegmet de regionale voorlichtingsdiensten
isde landelijke actie "sortiment"voorbereid. Indergelijk overlegwerd ook in
principe besloten tot een landelijkevoorlichtingsactie over "ondernemerschap"
inhet seizoen 1988/'89.
Omdat devoorlichting over glasaardbeien uitsluitend wordt uitgevoerd door
eenbeperkt aantal glasgroentevoorlichters is inoverlegmet het CADvoor de
Glasgroentebesloten de overdracht van informatie nietmeer te latenverlopen
via eengemengde onderzoek- envoorlichtingswerkgroep glasaardbeien,maar via
eenambtelijke gewasgroep glasaardbeien (AGG). Voor devoorlichting over de

vollegrondsaardbeien zalbeginvolgend jaarworden overlegdmethet CADAkkerbouw enGroentenVollegrond.Deze andere organisatievande aardbeivoorlichting
werd nodig,nu dekleinfruitdeskundige vanhet CADFruitteelt is overgeplaatst
naar het Proefstationvoor deFruitteelt.
De ingenieur bedrijfssynthese leverde eenbelangrijkebijdrage aandeopstellingvan de informatiemodellenvoor het fruitteeltbedrijfenvoor de regionale
onderzoekcentravoor de fruitteelt.De taknotaFruitteelt,waarvoor de ingenieur
bedrijfssynthesede rapporteurwas,verscheen infebruari.Genoemde medewerker
heeft indemaand julideoogstraming appel enpeervolgens demethode Winter
voor ons landweer uitgevoerd.
Het CADwas ook dit jaarweer intensief betrokkenbij devoorbereiding van
de proefstationsdagen,gehouden op 22 en 23december teWageningen.
Gedurende het jaarwerd naveel overleg besloten de 2middelbaar-technische
onderzoekers,diebij het CAD indienstwaren,per 1-1-1988over te laten gaan
indienstvan defruitteeltproeftuinen,waar zewerkzaam zullen zijn.
De eind 1986 aangekondigde privatisering van de landbouwvoorlichting is in
het verslagjaar inveelbijeenkomstenuitvoerig onderwerpvangesprekgeweest.

Dedirecteur/consulent,
Ir.R.K.Elema
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M'EEN

BESTUUR

Per 1januari eindigdededriejarige periodewaarvoor deheerE.H.M. Jongerius
benoemd was als adviseurvanhet bestuur.Omdat de stichting Stichtse Fruittuin,
die deheer Jongerius vertegenwoordigde, inmiddels zijnactiviteiten had beëindigd, isgeen opvolger benoemd. Injanuari bereikte deheer J.L. Nijsten de
statutair bepaalde leeftijdsgrens,hemwerd door deMinister vanLandbouw en
Visserij ontslag verleend als lid envoorzitter vanhet bestuur.De Minister
benoemde daarna - opvoordracht vanhet bestuur -deheerJ.A.M.Musters als
voorzitter endeNederlandse Fruittelers Organisatie droegdeheerA.G.W.van
Kempen teLeunenvoor als lidvan het proefstationsbestuur. Per 1juni eindigde
het adviseurschap van deheer Ir.A. Groot om leeftijdsredenen. In zijnplaats
droeghet bestuur deheer Ir.J.M. Gerritsen,directeur van deNederlandse FruittelersOrganisatie,voor als adviseur.Eveneens wegens hetbereikenvande leeftijdsgrens beëindigde deheer P.M. vanVeldhoven zijnbestuurslidmaatschap in
oktober.Aanhet eindvan hetverslagjaar wasnog niet in zijn opvolging voorzien.
Hetbestuurvergaderde op 11 februari,25juni en 17november'teWilhelminadorp. Indevergadering van 11 februari werd afscheid genomenvan deheer Nijsten
en indievan 17novembervan deheerVanVeldhoven.HetDagelijks Bestuurvergaderde op 19maart, 14april,2juni en 7oktober teUtrecht enop 6juli te
Wilhelminadorp. Indevergaderingen werd inhet bijzonder aandacht besteed aan
het Ontwikkelingsplan Landbouwkundig Onderzoek,aanhet concept-beleidsvoornemen
omhetLandbouwkundig Onderzoek teverzelfstandigenenaanvernieuwing van de
(erf-)pachtcontracten.

MEDEWERK(ST)ERS

Inhetverslagjaarwerdendevacatures,die inhetvoorgaande jaar inde
sectie Bodemkunde waren ontstaan,weer vervuld. Per 1aprildetacheerde het
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid teHaren deheer Ir.J.A. Kipp op zgn.projectbasis ophet proefstation.Hij zal 4jaarwerken aandebodemfysische en
bodemchemische aspectenvan fertigatie bij fruitgewassen.Voor dezelfde periode
ondersteunt de landbouwkundige afdeling van deDSM dit project door de kosten
van een onderzoekassistent voor haar rekening tenemen.Als onderzoekassistent
voor dit projectwerd per 1aprildeheer ing.C.Oele aangesteld.
Op 1oktober tradmevrouw Ir.E.J. Wolf indienst als algemeen bodemkundig
onderzoeker.Met deze benoeming is structureel voorzien indevacature,die
was ontstaan doorhetvertrek van deheer Dr.Ir. P.Delver per 1mei 1986.
Inde loopvanhet jaarwerd besloten deheer Ir.J. Dijkstramet ingang
van 1januari 1987over teplaatsenvanhet CADvoor deFruitteelt naar het
proefstation.Zijn taak zal zichvoortaanmeer concentreren ophet teeltonderzoekkleinfruit.
Per 1april gingmevrouw P.C. de Smidt,medewerkster van de huishoudelijke
dienst,met gedeeltelijk invaliditeitspensioen. Indevrijgekomen formatieve
ruimtewerdmevrouwD.N. Nijsse-Hoogesteger op arbeidscontract aangesteld.

Met ingang van 1juniwerd Dr.J. Tromp,hoofd van de afdeling Bodemkunde en
Fysiologievanhet proefstation,benoemd totdeeltijdshoogleraar aandevakgroep
Tuinbouwplantenteelt van deLandbouwuniversiteit teWageningen. Inverband hiermeevervult hijnu zijn functie ophet proefstation ook in deeltijd.
MevrouwH.M. Leeuwensteinwas,net als devoorgaande jaren,indemaanden
februari tot enmet juni en september tot enmet december als arbeidscontractantevanhetRIVRO teWageningenvoor halvedagenwerkzaam opde sectie
Gebruikswaardeonderzoek GrootFruit.
Tervervanging van langdurig ziekemedewerkers envoor eenpaar andere knelpuntenwerden tijdelijk devolgendepersonen op arbeidscontract aangesteld:
mevrouwM.C.A.vanDierenvan 6oktober tot 20december ophet chemisch laboratorium,deheer H.C.van derHeijdenvan 15april tot 27 oktober opde secties
Teelt Groot-enKleinfruit,deheer J. Joossevan 7september tot 31 december
opde financiële administratie,mevrouwD.N. Nijsse-Hoogesteger het gehele jaar
bij dehuishoudelijke dienst endeheerP. van'tWesteindevan 28 september tot
het eindevanhet jaar opdeproeftuin.
Ookditjaarhielpen eenaantal studenten inhetkadervanhun stageperiode
bij dewerkzaamheden ophet proefstation:
- MevrouwM.I.A.van Bentum (LUWageningen)van 31maart tot 1oktober bij
Gewasbescherming;
- A.A.M. v.d.Brink (EMASTiel)van 9juni tot 6julibij Bodemkunde en
Fysiologie;
- Mevrouw J. Dam (RHTuSUtrecht)van 23maart tot 30mei bijTeelt enEconomie;
-A.G.M. Goossens (HTuS 's-Hertogenbosch)van 9juni tot 1augustus bij Teelt
enEconomie;
- H.Kemp (RHTuSUtrecht)van 13april tot 4julibij Teelt enEconomie;
-M.C.Krijger (ZACGGoes)van 2februari tot 30meibij Bodemkunde enFysiologie(laboratorium);
-M.H.M. Linderhof (HTuS 's-Hertogenbosch)van 28 juni tot 22augustus bij
Gewasbescherming;
- G. Schmitz-Hübsch (Meisterprüfung LLV BadNeuenahr-Ahrweiler)van 1augustus
tot 1november opde proeftuin;
-MevrouwM.K.J.van't Westende (RMASTiel)van 21 september tot 16oktober op
deproeftuin;
-MevrouwA.Westeneng (RHTuSUtrecht)van 4mei tot 27junibij Teelt en
Economie.

VOORLICHTINGSACTIVITEITEN

Opdebeursvande ZeeuwseOntwikkelingsdag voordeFruitteelt op 16januari
teGoes presenteerde het proefstation zichmet een eenvoudige standmet posters
over zijnwerkzaamheden. Op een stand opde tentoonstelling indenieuwe veiling
teKapellevan 3tot enmet 5december besteedde het proefstation aandacht aan
devele kleurmutantenvanElstar enJonagold en aan elementenvan de geïntegreerdebestrijding vanplagenbij fruit.Deze tentoonstelling vond plaats tergelegenheid vande openingvan denieuweveiling,de ZeeuwseOntwikkelingsdag voor
deFruitteelt ende Kerstveiling.
Evenals voorgaande jarenwerkte de sectieTeelt Kleinfruitmee aan deLandelijkeKleinfruitdag teTiel.Het hoogtepunt van de voorlichtingsactiviteiten
vormde echter opnieuw deProefstationsdagen inhet IAC teWageningen.Deze samen
met deNederlandse Fruittelers Organisatie georganiseerde dagenvonden dit jaar
plaats op 22 en 23december.Hoewel deze dagenvlakvoor deKerstdagen vielen
(metgeenklassikaal bezoekvan studentenvanMiddelbare Tuinbouwscholen)werd
het totale aantal bezoekersvanhetvorige jaarnogweer overtroffen: erwaren
nu in2dagen 700deelnemers.
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Deproeftuinvanhet proefstation trokmeer belangstellenden danhetvoorgaande jaar: in totaalwerden ervoor groot- enkleinfruit 1755bezoekers
geteld tegen 1508 in 1986.Hierbij kannogworden opgemerkt,dat inverband
met langdurige ziektevan 2proeftuinmedewerkersbij het aannemenvan excursies
een terughoudend beleid isgevoerd. Van debezoekers kwamen er 770uitNederland,409 uitWest-Duitsland, 104uit België, 104uit Italië en 102uit
Engeland. Kleinere aantallenkwamen eruit praktisch alleEuropese landen en
uit landen alsdeVerenigde Staten,Canada,Nieuw-Zeeland, Japan,Brazilië,
India,Pakistan enIsraël.

LEZINGEN

Ir. H.L. Bos
Bedrijfsregistratieenautomatisering - 12januari teDronten,NFO-Kring
IJsselmeerpolders.
- Ontwikkelingen bij bedrijfsmanagementsystemen- 15januari teUtrecht,
studentenvandeRHTuS teUtrecht.
Ondernemen inde toekomst - 29 januari teBarendrecht,NFO-Kring Zuid-Holland
- 2februari teGlabbeek (België),Lichtmisstudiedag vanbedrijfsgildeHageland enProvincialeVakgroep Fruit Brabant - 26 februari teUtrecht,NFOKring Utrecht - 17maart teKapelle,NFO-Kring Zeeland - 10november teTiel,
Kleinfruitdag NFO enNTS.
Ontwikkelingen indeNederlandse fruitteelt - 4november teGeldermalsen,
Branchecontactdag Fruitteelt van deRabobank Nederland.
Ir. J. Dijkstra
- Ergebnisse vonVersuche bei Beerenobst - 18februari teGrünberg (WestDuitsland), Beerenobst seminar Fachgruppe Obst imBundesausschuss Obst und
Gemüse.
Strawberry growing in theopen- 20oktober teWageningen, 17th International
Course onVegetable Growing.
- Actualiteiten uithet kleinfruitonderzoek - 10november teTiel, Landelijke
kleinfruitdag.
Ir.R.K. Elema
- Produktieontwikkeling bij appel indeEG endaarbuiten endebetekenis daarvanvoor deNederlandse fruitteelt - 12februari teAduard,NFO-Kring Noord
- 23 februari teToldijk,NFO-Kring IJsselstreek/Lijmers.
- Anbaumassnahmen zurQualitätserzeugung bei Tafeläpfeln indenNiederlanden 23februari teGeisenheim (West-Duitsland),14eGeisenheimerTagung.
Das künftigeApfel-und Birnensortiment indenNiederlanden - 24 februari
teOppenheim (West-Duitsland),BundesKernobstseminar.
Ing.P.D. Goddrie
Gebruikswaarde vannieuwe rassen - 30januari te Sint-Truiden (België),
Studiedagvanhet Opzoekingsstation teGorsem.
Resultaten uithet rassen enklonenonderzoek - 5maart teZwaag,NFO-Kring
Noord-Holland.
J. Goedegebure
- Toekomstige ontwikkelingen inde fruitteelt - 16januari teKapelle,NFOKring Zeeland.
- Mogelijkheden voor de teeltvanhazelnoten - 24februari teGoes, Zuidelijke
LandbouwMaatschappij (ZLM).

- A calculationmodel for investments inperennial plantings - 26 augustus te
Warschau (Polen),Symposium onHorticultural Economics van de I.S.H.S..
- Economische ontwikkelingen inde fruitteelt - 10november teBarendrecht,
Branchecontactdag Rabobank.
M.L. Joosse
- Economische perspectieven inde fruitteelt - 16april teTiel, Themadag
RijksMiddelbare Land- enTuinbouwschool.
Ir. J.A. Kipp
- Fertigatie inde fruitteelt - 15oktober teHaren,Instituut voor Bodemvruchtbaarheid.
A.A.van Oosten
- Actualiteiten uit hetkleinfruitonderzoek - 20 januari teKapelle,Studieclub Kleinfruit.
Dr.Ir.H.J. van Oosten
- Teelttechnische ontwikkelingen inde fruitteelt - 15januari teKapeili-,
Zeeuwse Fruitteeltdag.
Drs. H.A.Th,van der Scheer
Gebruikswaarde van schürftwaarschuwingsapparaten - 10februari teKapelleBiezelinge,NFO-Kring Zeeland/West Noord-Brabant.
Onderzoek naar degeleidebestrijding van schurft enmeeldauw ende
gebruikswaarde van schürftwaarschuwingsapparaten- 12maart teKlaaswaal,
NFO-Kring Zuid-Holland.
Supervised control of scab and powdery mildew on apple - 24 augustus te
Lana (Italie),Workshop on Integrated Control of PomeFruit Diseases.
- Effect of apple powderymildew onyield of the cultivars Cox's OrangePippin,
Golden Delicious,and Karmijn de Sonnaville - 25 augustus teLana (Italie),
Workshop on Integrated Control of PomeFruit Diseases.
European canker of apple and pear trees -27 augustus teLand (Italie),
Workshop on Integrated Control of PomeFruitDiseases.
Optimaliserenvan de schürftbestrijding - 22 en 23december teWageningen,
Proefstationsdagen.
Prof.Dr. J. Tromp
- Druppelbevloeiing en fertigatie inde fruitteelt - 5juni teDronten,WerkgroepenMechanisatie,NFO-Kringen Utrecht,Noord-Holland en IJsselmeerpolders.
Fertigatiewederom belicht - 22 en 23december teWageningen,Proefstationsdagen.
Dr.Ir. S.J. Wertheim
- Nieuwe onderstammen - 22 en 23december teWageningen,Proefstationsdagen.
Ir. J. Woets
- Bestrijding van deperebladvlo - 26 februari teWageningen,PlantenziektenkundigeVereniging, Gewasbeschermingsdagen.
Insektenschade inde fruitteelt,eenweinig elastisch begrip - 26maart te
Wageningen,Nederlandse Entomologische Vereniging, afdeling Toegepaste
Entomologie.
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BUITENLANDSE REIZEN

Aandeheer J. Sterk,entomoloog vanhet Opzoekingsstation teGorsem (België),
werd op devoorlichtingsdag op 30 januari eenbezoek gebracht door Ir.J. Woets
enmevrouw C.Kersten.
Van 14tot 19maart nam Ir.J. Dijkstra deel aan eendoor het Centraal Bureau
van deTuinbouwveilingen georganiseerde reis, terbestudering van de teelt en
afzetvan aardbeien inSp:u:j
Ir. J. Kippwas op 26e-A2/mei,als lidvandeAgrimed Werkgroep (EG),aanwezig bij "Druppelbevloeii-gbij fruitbomen", teBologna (Italië).
Op 10en 11 juninam Ir.R.K.Elema teWädenswil (Zwitserland) deel aan een
voorbereidingsbijeenkomstvoor een symposium "on integrated fruit production"
dat inhetnajaarvan 1988 t-:Wädenswil gehouden zalworden.
Dr.Ir.L.H.M.Blommers er. .ng.H.Helsen (IPO), Ing.M.C.Trapman (CATTiel)
en Ir.J. Woets namenvan 14 cot 20juni deel aan een studiereis over geïntegreerdebestrijdingvanplagen inappel teBaden-Württemberg (West-Duitsland),
Zwitserland enZuid-Tirol.
Aan een studiereis vanhet Centraal BureauvanTuinbouwveilingen (CBT)naar
de fruitteelt inNoord-Italië,werd van 17 tot enmet 22augustus deelgenomen
door Ir.R.K.Elema,S.vanDiepen enIng.W. Petersvanhet CBT,en Ing.F.
Kersbergenvan deNFO.
Van 24 tot enmet 28augustus namDrs.H.A.Th,van der Scheer deel aande
"Workshop on Integrated Control ofPomeFruit Diseases"teLana (Italië).Er
werdendrievoordrachten gepresenteerd.
Deheer J. Goedegeburewasvan 22 tot enmet 31 augustus inWarschau (Polen).
Hijwoonde hier een I.S.H.S. Symposium onHorticultural Economics,bij.
Van 1tot enmet 10september bezochten J.L. Baarends,Ing.P.D. Goddrie en
Dr.Ir. S.J. Wertheim enkele onderzoeksinstellingen enbedrijven inFrankrijk om
zich opdehoogte te stellenvanhet onderzoek ophet gebied vande fruitteelt
endeboomkwekerij.
MevrouwDrs.P.S. Wagenmakers enDr.Ir.H.J. vanOostenhebbenvan 21 tot en
met 25 september eenbezoek gebracht aanhet proefstation teAarslev (Denemarken),
hetveredelingsinstituut teAhrensberg enhet proefstation teJork (West-Duitsland).
Van 16tot 18december bezocht deheer J. Goedegebure inRavensburg (WestDuitsland)het Versuchstation für Intensivkulturen vandeUniversiteit Hohenheim
teBavendorf (West-Duitsland).
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GROOT FRUIT
J.L. Baarends

Klimatologisch washet jaar 1987gemiddeld koud,nat en zeer somber. Zeer
natwaren demaandenmaart,mei,juni en juli; droogwaren demaanden januari,
februari,april endecember.
Zonnig waren demaandenmaart en oktober. Somberwaren demaandenmei,juni,
augustus,november endecember.
Het jaarbracht zware stormen,van 27 op 28maart en op 16oktober,dieveel
schade aanrichtten. Flinke stormschade was er ook op 15januari,6juni en 12
september.
Hagel; deproeftuin bleef dit jaarbepaald niet verschoond vanhagel.Op 16
juni, 24 september en 8oktober werd de proeftuin getroffen door hagel,wat voor
bepaalde rassen leidde tot deklassering.
Het bovenvermelde weer in 1987had zijn invloed opde ontwikkeling van de
diverse fruitsoorten,gedurende het gehele seizoen.Na een zeerkoude januarimaand, en afwisselend koud, somber ennatweer indemaanden februari tot enmet
maart,werd uitgekeken naar debloei.
Het tijdstip vanvollebloei lagvoor pruim op 24april,voor peer op 30 april
envoor appel op 9mei.Van de genoemde fruitsoortenwas debloei goed tot zeer
goed.De appels kenden eenuitzonderlijk langebloei,bij peer daarentegen een
zeerkortebloei.
Devruchtzetting bij appelwas goed tot overvloedig; bij het rasJonagold zeer
wisselend. Bij depererassen Conference enDoyenné du Comicewas er een goede
vruchtzetting. Bij pruimwas de zettingmatig tot goed en zeer slecht bij Reine
Claude d'Oullins.
Erwas aande appels bijzonder veel dunwerk envan juniruiwas nauwelijks
sprake.Dit laatstevermoedelijk als gevolgvan een slechtewerking van de chemische dunmiddelen. De bespuitingen voor chemischevruchtdunning werden veelal
(te)laatuitgevoerd doorhet aanhoudende slechteweer.Ermoesten extra losse
krachten (scholieren) aangetrokkenworden omhet dunnen tijdig uit tevoeren.
De produktie van zowel appel als peerwas goed,dievanpruimmatig.
Door hetnatte en sombereweer indemaandenmaart tot enmet juliwas het
nietnoodzakelijk omvia dedruppelbevloeiing enberegening een tekort aanneerslag aan tevullen.
Wat dedierlijke parasieten betreft waren erweinig problemen.De perebladvlo
kon zonder bespuitingen goed onder controle gehoudenworden.De roestmijt stak
hier endaar dekop op,vaak op enkelebomen of gedeeltenvan eenperceel.
De schürftbestrijding leverde in 1987geen problemen op,alhoewel ophet eind
vanhet seizoenhier endaar schurftwerd waargenomen. Bacterievuur kwam gelukkignietvoor.Erwerd welwekelijks gecontroleerd. Het toepassenvan Inregar
(opappel)was in 1987,door de langebloeiperiode enverscheidenheid aan rassen,
niet geheel probleemloos.De luizen inhazelnotenwaren enbleven hardnekkig,
ondankswisselenvanmiddelen. Injuliwerden opdepas geplante percelen enop
enkelepercelenmet hardnekkige haarden,roofmijtenuitgezet.
Het fruit kon gepluktworden onder redelijk gunstige omstandigheden. Helaas
werd devruchtkwaliteit omlaag gehaald doorhagel op 24 september en 8oktober.
Enkele koudenachten zorgdenvoor eengoede kleuringvande gebloste/gekleurde
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rassen.Dekleuring vanhet rasElstar (2epluk) liet echter lang op zichwachten. Zware storm,windkracht 9-10, op 16oktober gafveel schade (val encompleet afgebroken bomen enpalen)bij het plukrijpe ras Jonagold. Enkele proeven
konden dientengevolge nietmeerwaargenomenworden.
Direct na de oogst konbegonnenwordenmet derooiwerkzaamheden. Gerooid
werden: perceel 1 (kweepeer rassen),perceel 24a (hagelschadeproef plantmateriaal, opkweekmethoden een-en tweejarigplantmateriaal).
Eind december 1986enbegin januari 1987werd er geplant.Bijhet planten
werdendeplantgaten gevuldmet potgrond. Perplantgatwerd 151Triomphno.17
gebruikt. Bovendienwerden deboomspiegels afgedektmet champignonmest. Deaanslagvan debomenwas goed,omdat ernahet planten enook later inhet seizoen
voldoende neerslag viel.
Devolgende proevenwerden ingeplant:
Fertigatie bij appel (perceel 3a, 87.0.18)
Bestudering vanhetverdelingspatroon vanwater en zuurstof inde grond envan
voedingsstoffen -met name stikstof - inzowel grond alsplant.
Containerteelt appel (perceel 4a,87.0.27)
Nagaanmet welkwaterregiem van druppelbevloeiing een-of tweejarige bomenvan
appel,opgekweekt ineen containervan 101,het beste zijn op tevangenna
uitplanten.
Onderstammenproef peer (perceel 7a,87.1.2)
Nagaan ofde relatief zwakgroeiende Old H o m e x Farmingdale (OHxF)nummers
51 en333bruikbare pereonderstammen zijnvoorNederlandse omstandigheden.
Onderstammen-/tussenstammenproef appel (perceel 7b,87.0.3)
Nagaan ofmet behulp vanM.27 tussenstamvanverschillende lengte eengroeikracht isop tewekken tussendievanM.9 enM.27 in,enwat de invloed isvan
blad aande tussenstam.
Containerteelt appel (perceel 18,87.0.28)
Nagaan of containerbomenmet container op of indegrond geplantkunnenworden,
met of zonderverwijderenvan de bodem.

KLEINFRUIT
J. de Schipper

In 1987werden devolgende proeven gerooid:
alle aardbeiproeven
rassenproef zwartebes
- rassenoriëntatie zwartebes
rassenproef kruisbes
- rassenproef framboos onder plastic.
Devolgende proevenwerden in 1987geplant:
Bemestingsproef op aardbeien
Nagegaanwordtwelke invloed N- enK-bemesting heeft opdekwaliteitvan aardbeien.
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Aardbeirassenproef
Indeze proefworden 8 IVT-selectiesvergelekenmet de standaardrassen Elvira,
Elsanta enKorona.
Aardbeirassenoriëntatie
Er zijn 14buitenlandse rassenuitgeplant invergelijkingmet 3Nederlandse
standaardrassen.
Rassenproef met doordragende aardbeien
Nagegaanwordt de gebruikswaarde van dedagneutraleAmerikaanse rassen Selva
enFern.
Verlenging van deoogst van doordragende aardbeien
Bijhet rasRapellawordt nagegaan ofmet eenkleineplastic tunnel,die in
september over deplantenwordt geplaatst,de oogst kanwordenverlengd.
Rassenproef framboos onder plastic
Uitgeplant zijn 6vroegrijpenderassen.
Nieuwe rassen en selecties bij frambozen
Eenvergelijking van 21 rassen enselecties.
Bestrijding van Phytophthora-wortelrot bij framboos
Ophet ras GlenMoyworden 5fungicidenbeproefd.
Nieuwe rassen en selecties bij zwarte bessen
Indezeproef worden 17rassen en selecties beproefd.
Nieuwe rassen enselecties bij braam
Nagegaanwordt hoehetmet dewinterhardheid isgesteld van 3nieuwebramerassen.
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SECTIE TEELTGROOT FRUIT

PROJECT PFW 44:ONDERSTAMMEN ENTUSSENSTAMMEN BIJ PIT-EN STEENVRUCHTIGEN
S.J. Wertheim

Onderstammen
Appel
Nieuwe onderstammen
Inhetvoorjaar van 1982werd eenproef geplantmetverschillende nieuwe
onderstammen,waarop GoldenDelicious als toetsrasvoorkomt (zie Jaarverslag
1986,blz. 28).Uit dewaarnemingen komt naarvorendatwat betreft groeikracht
2 onderstammenuitkomen tussenM.27 enM.9,namelijkJork 9 enB 146.Twee
andere zitten quagroeikracht tussenM.9 enM.26,namelijk B 469 enOttawa 3.
Zwakker danM.27 komtM.20naarvoren; sterker danM.26,B 118enB 490.Deze3
onderstammen zijndusvoor ons land niet interessant.
In een tweedeproefmet James Grieve enGoldenDelicious als proefrassen,
geplant in 1983 (zieJaarverslag 1986,blz.29)komen 2onderstammen naar voren
met eengroeikracht tussendievanM.27 enM.9,namelijkP 16enP 22.Tussen
M.9 enM.26 komtuit B 9, terwijlde groeikracht vanP 1gelijk is aandievan
M.26.
Meer bijzonderhedenover deproeven ende resultaten tot enmet 1987 zijn
gepubliceerd inDeFruitteelt 78 (1988)1:12-14.Aangezien de groeiverschillen
met de standaardonderstammen niet in alle gevallenbetrouwbaar zijn en ervaring
op andere grondsoorten gewenst is,is inaugustus 1987 een landelijke proef
geoculeerd met een aantal onderstammen die als belangwekkend naarvorenkwamen.
Daarbij is ooknog denieuwe onderstam KSC 28uit Canada opgenomen.
Inhetvoorjaar van 1985werd eenderdeproef geplant,waarin 3 nieuwe
onderstammen (B9,CG 44 enP 2)wordenvergelekenmetM.9 enM.26.Toetsras
isGoldenDelicious 'Smoothee'.Debomen zijngeplant op 3,50x1,50 m ende
proef ligt in6herhalingenmet 3bomenperveldje.
Uit de stamomtrek,gemetenbegin 1988,blijkt dat B 9 enP 2 in groeikracht
iets sterker lijkendanM.9,maar duidelijk zwakker danM.26.CG 44 (virusvrij)
blijktveel sterker danM.26.DezeAmerikaanse onderstam isdusvoor onze
fruitteelt niet interessant.Dit temeer omdat deproduktie per eenheid van
groei ookminderwas danvanM.26.Indit opzicht zijnB 9 enP 2vergelijkbaar
metM.26,maarwellicht ietsminder danM.9.
In eenvierde proef metGoldenDelicious 'Smoothee'enElstarworden sinds
voorjaar 1986nog enkele onderstammenvergelekenmetM.27 enM.9.Voor eerstgenoemd ras zijndit 4nieuwe onderstammen, teweten J-TE-F, J-TE-G enJ-TE-H
uit Tsjechoslowakije enBemali uit Zweden.Bij Elstar wordt alleen de laatste
beproefd.
Bij GoldenDelicious 'Smoothee' lijkt tot nu toeJ-TE-Gwat zwakker danM.27.
Bemali enJ-TE-F zitten quagroeikracht dicht bijM.9 enJ-TE-H lijktwat
sterker.OokbijElstar zitBemalivooralsnog dicht bijM.9.Helaasmoest de
proef inhetvoorjaar van 1988wordenverplant.
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M.9-typen
IneenproefmetGoldenDeliciouskloonB,geplantinhetvoorjaarvan1982,
worden2M.9-typenvandeNAKB (T337enT339)vergelekenmet6M.9-typenvan
deboomkwekerFleurenuitBaarlo (denummers4,25,49,56,59en86).Totop
hedenblijktdatdebomenopnummer56zwakkergroeidendanopalleandere
nummers,dieinditopzichtgelijkwaardigwaren.Inanderefruitteeltkundige
eigenschappenonderscheiddenummer56zichnietvandeoverigetypen.
Ookineentweedeproefmet 11M.9-typenen2rassen (GoldenDelicious
'Smoothee'enElstar)wasnummer56dezwaksteM.9 (zieookhetJaarverslag
1986,blz.27-28).UitdezeproefkomtnaarvorendatbinnendeM.9variatie
ingroeikrachtkanvoorkomen.
Ditzelfdeblijktuiteenderdeproefmet4M.9-typen(zieJaarverslag1986,
blz.27).Deresultatenvan 1986werdenin1987bevestigd.
Uitdeproevenkwamnaarvorendathetproduktievermogenendevruchtkwaliteit (smaak,grootteenkleur)nietverschildenopdeverschillendeM.9-typen.
Wèlwarenergeringeverschilleninhetvoorkomenvanwortelveldenophetbovengrondsedeelvandeonderstameninhetvoorkomenvanwortelopslag.
Uithetonderzoekwordtgeconcludeerddatdegeringegroeiverschillenbinnen
deM.9benutkunnenworden.ZokanopgrondenmetzwakkegroeieenM.9-type
wordengekozenmetkansopwatmeergroeikracht,zoalsdeRN29enCepiland.
Opgroeikrachtigepercelendaarentegenzoujuisteenzwakkertypegenomen
kunnenworden,alsnummer56vanFleuren.DitnummerwordtdoordeNAKBuitgegevenalsM.9T2211.VoormeerdetailswordtverwezennaarDeFruitteelt78
(1988)1:10-11.Ommeerinzichttekrijgeninhetgedragvanenkeleingroei
uiteenlopendetypenvanM.9,zijninhetvoorjaarvan1988vooreenlandelijke
proefhandveredelingengemaaktvan6rassenopFleuren56,T337enRN29.
Dezezulleninhetnajaarvan1989opalleproeftuinenwordengeplant,zijhet
metslechts2rassenpertuin(Elstaropalletuinen).
M.26-typen
Inhetvoorjaarvan1985werdmetGoldenDelicious 'Smoothee'alstoetsras
eenproefmet3M.26-typengeplant.Hetbetrof2NAKB-typen:eengedoomden
eenniet-gedoorndofgladtype.DaarnaastiseenM.26opgenomenafkomstiguit
Canadadie 'invitro'isvermeerderd.DeNAKB-typenzijntraditioneel,ineen
moerbed,vermeerderd.
Ingroeikracht,produktieperboom,gemiddeldvruchtgewicht,bloeirijkdom
nochwortelopslagbestondenverschillentussende3typen.Hetenigeverschil
betrofhetaantalwortelveldenperboomophetbovengrondsedeelvandeonderstam.Voorde 'gladde'M.26bedroegdit0,1 perboom,voordegedoomde' 1,3
envoorde 'invitro'M.26 1,1.Ofditjeugdigheidskenmerkvande'invitro'
M.26berustopdeherkomstofopde 'invitro'-vermeerderingisniettezeggen.
M.27-typen
Inhetvoorjaarvan1985werdmetRodeBoskoopSchmitzHübschenJonagold
alstoetsrasseneenproefgeplant,waarin2M.27-typenwordenvergeleken.
HetgaatomnormaalvermeerderdeM.27vanNederlandsemoerbeddenen'invitro'
vermeerderdeM.27vanCanadeseoorsprong.Totenmet 1987warenervrijwel
geenverschilleningroeikracht,vruchtproduktie,-gewicht,-kleur,bloeirijkdomofwortelopslag tussenbeidetypen.Wèlwaserverschilinwortelvelden
perboomophetbovengrondseonderstamgedeelte.Bijde 'invitro'M.27kwamen
ermeervoordanbijdenormaalvermeerderde.BijRodeBoskoop 'SchmitzHübsch'
2,6perboomvoorde 'invitro'M.27tegen1,0voordegewoonvermeerderde.
BijJonagoldwarendecijfers 1,7respectievelijk0,7.Ofditeengevolgis
vande'invitro'-vermeerderingofvandekloonkeuzeisnietuittemaken.
BekendisdatookbijM.27 'gladde'en'gedoomde',dusjuveniele,typenvoorkomen.Wanneerzo'njeugdigtypeinCanadaisgebruiktvoordevermeerdering
'invitro'kandatdeoorzaakzijnvanhetgrotereaantalwortelvelden.Zo
niet,danmoetde 'invitro'-vermeerderingzelf 'verjongend'hebbengewerkt.
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Ineen tweedeproefwordt ooknormaalvermeerderde NederlandseM.27vergelekenmet 'invitro'vermeerderde,nu afkomstig uit Italië.Deze proef geplant in
hetvoorjaar van 1984omvat eenvergelijking waarinbeide typenalsboom worden
gekweekt en eenwaarin zeals onderstam onder Jonagold enKarmijnde Sonnaville
wordengebruikt.
Als boom blekenbeideM.27 ongeveer even sterk tebloeien en tedragen.Wel
was er eengrootverschil inwortelopslag, stamscheutenenwortelvelden.Eind
1987kregendeM.27 uit de 'invitro'-vermeerdering eenopslagcijfer van 4,3
tegen 2,4voor deandereM.27 (schaal 1=geenwortelopslag en stamscheuten
tot 5= zeerveelwortelopslag en stamscheuten).Het aantalwortelvelden aande
stammenbedroeg 16,3 ('in vitro'M.27) en 6,1 (normaalvermeerderde M.27).
Kennelijk zijndeM.27 uit de 'invitro'-vermeerdering veel jeugdiger.
Deze proef is eind 1987gerooid.Dit isniet het gevalvoor de onderstamvergelijking bij de 2rassen.
Derassen toonden geenverschil ingedrag op beide typenwatbetreft bloeirijkdom,vruchtdracht,vruchtkwaliteit (grootte,kleur,verruwing), groeikracht
ofwortelopslag. BijKarmijnwas er ook geenverschil inhetvoorkomen van
wortelvelden. BijJonagold had normaal vermeerderdeM.27 er 0,9 per boom en
'invitro'vermeerderde M.27 1,4.Eengeringverschil dus.Deverschillen in
jeugdigheidskenmerkenvandeM.27 alsboomuitten zichdus niet of nauwelijks
bij gebruik als onderstam.
Om devraag tekunnenbeantwoorden ofde 'invitro'-vermeerdering juveniliteitkan opwekken,wordt in samenwerkingmet ir.B.P.A.M.Kunnemanvanhet
Proefstationvoor de Boomteelt teBoskoop eenproef uitgevoerd,waarin 1M.26
plant zowel 'invitro'als traditioneel vermeerderd wordt.Het zalnog wel
enkele jarenduren alvorens eenuitspraak kanworden gedaan.
Peer
Nieuwe onderstammen
Inhet voorjaarvan 1984werd met Conference enDoyennédu Comice eenproef
geplantmet enkelenieuwe onderstammen, zowelkweetypen (C 132,Sydo,BA 29)
als eenpereonderstam (BP 1 ) .Eind 1987bleek dat C 132een zwakkere groei gaf
danKwee C.Dit kan echter tewijten zijnaanvirusbesmetting,want C 132is,
als enige onderstam indeproef,niet opvirus getoetst. BP 1enSydo groeiden
sterker danKweeC eneven sterk alsKweeA enBA 29groeide sterker danKweeA.
Tot nu toebleek Kwee Chetmeestvruchtbaar,maar de proef isnog jong.Voor
meer detailswordtverwezennaar DeFruitteelt 78(1988)1:12-14.
Indit zelfde artikel staanresultatenvan een tweedeproef,ook in 1984
geplant,met eenaantal selecties vankweetypen (tabel 1)dievergeleken worden
met Conference enDoyenné duComice als toetsrassen. Belangrijk object indeze
proef isdevirusvrije Kwee'Adams.Tot 1984was ditkweetype niet-virusgetoetst
indeproeven aanwezig.De niet-virusgetoetste KweeAdams isdus als controle
aanwezig. Indeproef zijnvan 1type ook enkele topentnummers opgenomen
(T-nummers).
Na 4groeijaren zijner groeiverschillen tussendeobjecten.Deniet-virusgetoetsteKweeAdams 'Vaas' (een steil-groeiend type opde onderstamkwekerij)
gaf deminstegroei.Gelet opdegroeivanvirusvrije 'Vaas'-nummers,moet dit
dus eenviruseffect zijn.KweeAdams 'Hang' (eenbreed-groeiend type inhet
moerbed)groeide even sterk invirusvrije enniet-virusgetoetste staat.Dit
duidt op eengeringe of geenvirusbesmetting vanhet oorspronkelijke 'Hang'type.Het 'Hang'-type is overigens de echte KweeAdams;het 'Vaas'-typemogelijk eenKwee C-type.
DeKweeCvandeNAKB groeide even sterk als deKweeAdams 'Hang'.Opvallend
isdat 2T-nummers vandeKwee C (T899 enT 900) zwakker groeidendande Kwee
CvandeNAKB 1Wanneer dit zoblijft isdat interessant uit het oogpunt van
groeibeheersing.KweeA tenslotte groeide sterker danKweeAdams ènKwee C.
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Tabel1.Resultatenkwee-onderstammenproef.

__
Kweetype

Virus- . Stamomtrek(cm) ' Kg/boom 1986+1987
status ; eind 1987
Conference D.duComice

Adams 'Vaas'
nvg
C T899
vv
C T900
vv
Adams 'Vaas'T1100 vv
Adams 'Vaas'T1099 w
Adams 'Hang'T1043 vv
C (NAKB)
w
Adams (origineel)
nvg
Adams 'Hang'
nvg
Adams 'Hang'(NAKB) vv
Adams 'Hang'T1044 w
A (NAKB)
w

10,5a
II,4b
11,5b
11,6bc
12,1cd
12,2d
12,2d
12,3d
12,4d
12,7de
13,0e
14,4f

8,5
11,0
10,3
10,4
12,2
12,1
11,4
11.2
12,5
13,2
12,1
11,0

7,1
6,6
8,4
8,0
8,3
9,1
7,2
9,9
5,1
8,2
10,2
7,9

nvg=niet-virusgetoetst,w =virusvrij
2)GemiddeldvanConferenceenDoyennéduComice.
Getallengevolgddoordezelfdeletter(s)verschillennietbetrouwbaar
(P=0,05).
Inproduktiezijnerookverschillen.BijConferenceisalleenopvallendhet
achterblijvenvandeniet-virusgetoetsteKweeAdams 'Vaas'.Vooreendeelis
diteenboomgrootte-effect.BijDoyennéduComicezijnermeerverschillen.
HierkomendeKweeAdams 'Hang'-typen,voorzovervirusvrij,goednaarvoren.
Definitieveconclusieszijnechter,geziendeleeftijdvandebomen,niet
mogelijk.
EenderdeproefmetConferenceenDoyennéduComicewerdinhetvoorjaarvan
1987geplant.Hierinworden2pereonderstammen (OHxF51,OHxF333)vergelekenmetKweeC.InheteerstegroeijaargroeidendeConference-bomenopKweeC
enOHxF333evensterkenopOHxF51ietsminder.BijDoyennéduComice
warenKweeCenOHxF51evensterkenwasOHxF333watsterker.Overigens
ishetveeltevroegomconclusiestetrekken.
Verschillendenieuwezwakkeonderstammen,zoweluithetgeslachtKweeals
Peer,zijnophetProefstationaangekomenenzullenvoorproevenworden
vermeerderd.
Pruim
Overde3proevendieindejaren1981totenmet1983werdengeplantmet
Pixy,MariannaGF8/1 enP2038-1Aisrecentgepubliceerd (zieDeFruitteelt
78(1988)1:12-14).Hierwordtvolstaandaarnaarteverwijzen.
In1984werdnogeenproefgeplantmet8rassenopzowelSt.JulienAals
Pixy.HetdoelisnategaanofaldezerassengoedverenigbaarzijnmetPixy
enhoevruchtdracht,-kwaliteitengroeizullenzijn.Intabel2zijnenkele
waarnemingsuitkomstensamengevat.Bijhetbeoordelenvandecijfersmoetworden
bedachtdatdebomenopSt.JulienAop4x3mstaanendieopPixyop4x
1,5m.Overigensheeftditvoordegroeiindeeerstejarenweiniggevolgen
gehad.
Uittabel2blijktdatallerassenopPixymindergroeidendanopSt.JulienA.
Degroeiverzwakkingisechternietbijallerassenevensterk.Hetmeestgeremd
werdenOntario,EarlyLaxtonenWarwickshireDrooper.Deproduktievandebomen
opPixywasbij6rassenlager.Somsisditterugtevoerenopeenzelfde
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verkleininginboomvolume (MonsieurHâtifbijvoorbeeld).Somsisdeproduktieafnameechtergroter (ReineClauded'Althan)ensomskleiner (Ontario,Early
Laxton,Hauszwetsche)dandeverkleininginboomgroottedoetverwachten.
HetrasWarwickshireDrooperproduceerdeopPixyzelfsmeerdanopSt.JulienA,
ondankseenkleinerboomvolume.Invruchtgroottereageerdenderassenookniet
gelijk.InhetalgemeenwarendevruchtenopPixynogvrijwelgelijkaandieop
St.JuliènA.BijWarwickshireDrooperenEarlyLaxtonwarendevruchtenopPixy
kleiner,maarbijOntariojuistgroter.Mogelijkkomthetdoordeveleregen
datin1987devruchtenopPixynietkleinerwaren.
Tabel2.Resultatenpruimeonderstammenproef.
Ras

MonsieurHâtif
R.Cl.d'Althan
R.Cl.Verte
Ontario
W.Drooper
Bl.deBelgique
EarlyLaxton
Hauszwetsche

3
Boomvolume (m)
eind 1987
St.JA
Pixy
1,77
1,88
2,27
2,51
1,87
2,08
2,50
2,25

1,37
1.41
1.42
1,14
0,97
1,50
1,13
1,29

Kg/boom
1986+1987
St.JA
Pixy
5,6
4,3
1,1
14,4
11,3
17,9
9,4
5,1

3,9
1,6
1,1
9,2
14,4
11,4
5,5
4,1

Gem.vruchtgewicht(g)
1986+1987
St.JA
Pixy
47
55
27
51
51
48
33
21

46
54
26
55
46
47
28
20

Kers
Inhetnajaarvan1987werdeeninternationaleonderstammenproefgeplant,
waarin5zwakkeonderstammenwordenvergelekenmetdestandaardColt.Dezwakke
onderstammenzijndeBelgischeGM9,GM61/1enGM79endeDuitseWeihroot10
enWeihroot 13.DeproefrassenzijnStella (verplichtvooralle7deelnemende
landen)enteWilhelminadorpCastor,EarlyRiversenMertonGlory.Dezeproef
iseengevolgvaneeninternationaalsymposiumoverdekerseteeltdatin1984
inGiessen,West-Duitslandwerdgehouden.AanWilhelminadorpenRillaar (België)
isdecoördinatieopgedragen.Najaar 1988volgteentweedeproefmetdezelfde
rassenopdezwakkeonderstammenGisela 148/2,172/9en173/9uitGiessen,WestDuitsland enalsstandaardF12/1.VoorNederlandalleenvoegenwijdaarnog
aantoedeAmerikaanseonderstamMaxma14endecombinatieLimburgseBoskriek
alsonderstammettussenstam 'Montmorency',eenzurekers.Doelvandeze
proeveniseengoede,zwakkekerseonderstamtevinden.Zouditlukkendankan
ditwellichteenstimulansvoordekersenteeltbetekenen.

Tussenstammen
Appel
M.9-enM.27-tussenstamopMM.106
Inhetvoorjaarvan1983werdeenproefgeplantmetGoldenDelicious 'kloon
B'opM.9ofM.27ènopMM.106-onderstammetM.9ofM.27alstussenstam(ruim
30cmlang).DeM.9-bomenwerdengeplantop1,00,1,25of1,50minderij,de
M.27op0,75,1,00of 1,25m,beidebijeenrijafstandvan3,50m.
Enkeleuitkomstenvandezeproefzijnvermeldintabel3.Uitdeboomvolumes
blijktdatM.27kleinerebomengeeftdanM.9.BomenopM.27-tussenstamwerden
groterdanopM.27-onderstam.DaarentegenzijndebomenopM.9-tussenstam
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gelijkwaardigaandierechtstreeksopM.9.BomenopM.27-tussenstamop1,00of
1,25m inderijkomenovereenmetdebomenrechtstreeksopM.9geplantopdezelfdeafstandinderij.Tenslottelatendecijfersziendatbijalleobjecten
debomenkleinerwerdenmetafnemendeboomafstand.
Tabel3.ResultatenM.9-enM.27-tussenstammenproefopMM.106
metGoldenDelicious 'KloonB'.
Behandeling

BoomKg/boom
Vruchten/ Gem.vruchtvolume(m) 1984-1987 nPboomgewicht(g)
Onder- Tussen- Plantjanuari
volume') 1984-1987
stam
stam
afstand(m) 1987
M.27
M.27
M.27

-

0,75
1,00
1,25

0,23
0,27
0,32

22,9
23,6
24,5

654
591
507

153
155
154

M.9
M.9
M.9

-

1,00
1,25
1,50

0,67
0,76
0,91

42,7
45,1
47,4

399
362
313

162
167
167

MM.106 M.27
MM.106 M.27
MM.106 M.27

0,75
1,00
1,25

0,52
0,68
0,74

37,3
43,3
43,1

446
394
372

160
164
163

MM.106 M.9
MM.106 M.9
MM.106 M.9

1,00
1,25
1,50

0,71
0,88
0,99

39,0
45,0
44,5

353
297
264

164
173
171

1)vruchten/boomtotaaloverdeperiode 1984t/m 1987gedeelddoorhetboomvolumejanuari1987
UitdeproduktieperboomblijktdatdebomenopM.9-onderstamhetmeest
produceerden,gevolgddoordieopM.9-tussenstam,M.27-tussenstamenM.27onderstam.Steedsnamdeproduktietoemetdeafstandinderij.Vooreendeel
kunnendeeffectenwordenteruggevoerdopdeboomvolumes.Tochspelenandere
oorzakenmee,zoalshetgemiddeldvruchtgewicht,datopM.27-onderstamnogal
watlagerlagdanopM.9-onderstam.Deproduktiesaanvruchtenpereenheidvan
boomvolumetonendatdevruchtgewichtendaardoorweerbeïnvloed zijn.Bomenop
M.27-onderstamdroegendemeestevruchtenperm boomvolume.ZowelM.9alsM.27
alstussenstam,dedendevruchtproduktiedaleninvergelijkingmetrechtstreekse
veredelingopM.9ofM.27;mogelijkisditdeelseenMM.106-effeet.InhetalgemeenvoldedendebomenrechtstreeksopM.9,op1,25en1,50m,hetbeste.
LengteM.27-tussenstam
Inhetvoorjaarvan1987werdeenproefgeplantmetElstarrechtstreeksveredeldopM.9ofM.27ofopM.9meteen10,20of40cmlangetussenstamvanM.27.
Doelisnategaanofhetmogelijkis,dooreenbepaaldelengtevandeM.27tussenstam,eengroeikrachttekrijgentussendievanM.27enM.9in.
Uitdewaarnemingenindeboomkwekerij ennaheteerstegroeijaarinde
boomgaardkangezegdworden,dat10cmM.27-tussenstameengroeigafongeveer
gelijkaandievanrechtstreekseveredelingopM.27.Een20cmlangeM.27tussenstamverminderdedegroeikrachtinvergelijkingmet 10cm,maar40cm
tussenstamlengtegafgeengroeiremming invergelijkingmet20cm.Watuitenkele
extraobjectenbleek,isdathandhavenvanbebladerdescheutenaandeM.27tussenstamdegroeibelangrijkverzwakteinvergelijkingmeteen"kale"tussenstamvandezelfdelengte.
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Tussenstamenvruchtkleur
Inhetvoorjaarvan1984werdmetElstarenJonagoldeentussenstammenproef
geplant.Indezeproefworden5tussenstammen(DubbeleZoeteAagt,Golden
Delicious 'KloonB',Summerred,Gloster,RodeBoskoop 'SchmitzHübsch')vergelekenmetbomendierechtstreeksopM.9zijnveredeld.Doelisnategaanofeen
roodvruchtigrasalstussenstamdevruchtkleurvanhetentrasbeïnvloedt.Inde
proefzijndaaromnaastdestandaardDubbeleZoeteAagt,rodeengelerassen
opgenomen.In1986warenergéénkleurverschillenbijJonagold,terwijlbij
ElstardevruchtenvandebomenopGloster-enRode-Boskoop-tussenstam inkleur
watachterbleven.In1987bleefbijJonagolddekleurvandebomenzondertussenstamwatachter.BijElstarwasdetussenstamRodeBoskoopminder,terwijlde
kleuropSummerred-tussenstamjuistwatbeterwas.
Inboomvolumewarenernogweinigverschillen;ditkandusnietvanveelinvloedzijngeweestopdevruchtkleur.Welismogelijkdevruchtdrachtvaninvloed
geweest.BijJonagold in1987gingdeminstevruchtkleur (bijbomenzondertussenstam)gepaardmetdehoogstekg-produktie.BijElstarwasergeenverband
tussenproduktieenkleurinbeidejaren.Er kannunoggeenduidelijkeuitspraakwordengedaanoverdewaardevandetussenstamvoordevruchtkleur.
Opvallendwarendeeffectentotophedenniet.
TussenstambijWinston
Inhetvoorjaarvan1978werdeenproefgeplantmet5tussenstammen (tabel4)
enalsvergelijkingeenjarigerechtstreeksopM.9veredeldebomen;Winstonis
hetproefras.Deproef ligtin6herhalingenmet3bomenperveldjeendebomen
zijngeplantop3,47x1,62m.Deproefisthansafgesloten.
Tabel4.ResultatentussenstammenproefmetWinston.
Tussenstam

geen
DubbeleZoeteAagt
DubbeleBellefleur
GoldenDelicious
RodeBoskoop')
Winston

Groei/boom
(m)
totaal
1978-1980

Stamomtrek
(cm)
voorjaar
1981

Boomvolume
(m3)
voorjaar
1982

Kg/boom
totaal
1979-1987

Gem.
vruchtgew.(g)
1979-1987

15,4a
17,8ab
20,0b
19,5b
16,5ab
16,5ab

10,4
10,5
10,6
10,5
10,1
9,7

0,59a
0,58a
0,60a
0,56a
0,56a
0,49a

124,0a
138,1be
146,2c
144,6c
147,0c
130,2ab

137a
136a
134a
138a
137a
135a

1)SchmitzHübsch
Getallenin1kolomgevolgddoordezelfdeletter(s)verschillenniet
betrouwbaar (P=0,05).
Debomenmettussenstamgroeidendeeerste3jarenwatmeerdanderechtstreeks
veredeldebomen,maaralleenbijDubbeleBellefleur-enGoldenDelicious-tussenstamwashetverschilbetrouwbaar.Inboomvolumeechter,gemeteninhetvoorjaar
van1982,warenergeenbetrouwbareverschillen,allekendebomenopWinstontussenstamwatkleiner.Ditwordtookbevestigddoordestamomtrekvan1981
(tabel 4).
Intotalekg-produktieperboom,opgeteldoverdejaren1979totenmet1987,
blevendeobjectenzondertussenstamenmetWinston-tussenstamachter (tabel 4).
Totenmet1982warendetussenstambomenookperm-*boomvolumeenperm boomprojectieopdegrondproduktieverdandebomenzondertussenstam.Ditisbegrijpelijk,wantWinstoniseenrasdatindekwekerijveellaaggeplaatstezijscheutenheeft.Bijbomenzondertussenstamwordendezenahetplantenweggesnoeid,
omdatzetedichtbijdegrondzitten.Bijbomenmettussenstamblijvenze
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gehandhaafd. Dit verklaart ook dewat sterkere groei gedurende de eerste 3 jaren
van de tussenstambomen.Kennelijk halen debomen zonder tussenstamdegroeiachterstand geleidelijk in (zieboomvolume in tabel 4 ) .De aanvankelijk grotere
hoeveelheid zijhoutbijde tussenstambomen heeft deproduktie perboom enper
eenheid vanboomvolume gunstig beïnvloed.Aangezienhetboomvolume na 1982weinig
isveranderd, zal er ookweinig zijnveranderd aanhet feit datde produktie per
eenheidvanboomvolumeof -projectie aande tussenstambomenhogerwas.
Invruchtgewicht waren er geenbetrouwbareverschillen tussende objecten
(tabel 4 ) .Ditwordt bevestigd doormaatsorteringen uitgevoerd in 1986 en1987.
Erwerden geenverschillenvastgesteld. In 1987werd een smaakproef uitgevoerd.
Erwerden géén smaakverschillen gevonden tussendeobjecten.
In 1984werd eenvruchtanalyse uitgevoerd opde elementenN,P,K, Ca enMg.
Hierbijwerden geenverschillen gevonden.Ditwas evenminhet gevalmet het
droge-stofgehalte.
Alles overziende is gebruikvan een tussenstam gunstig geweestvoor deproduktiviteit, zondernadelenvoor devruchtkwaliteit.Voor andere laagverende
rassen,zoalsbijvoorbeeld Jonagold, isdezeuitkomstwellichtvanbelang.
Met uitzondering vanWinston, lijkenverschillende tussenstammengoed bruikbaar,
al gaat inverband met vorstrisico devoorkeur uit naar diploïderassen boven
triploïde.
Winterharde tussenstammen
Injanuari 1985bleek indeproeftuinNumansdorpdat door gebruikvan een
winterharde tussenstam,bomenvan Elstar enJonagold geen schadedoor strenge
vorst opliepen,terwijl dit zonder tussenstam ofmet gevoelige tussenstammen
wèl het gevalwas (zieDeFruitteelt 75(1985)49:1376-1380).Daaromwerd besloten
eenproef op te zettenmetwel ennietwinterharde tussenstammen.Deze proefmet
18tussenstammenwerd indewinter van 1987/88 geplant.InWilhelminadorp en
Srslev (Denemarken)met Jonagold ènElstar. Inde 4regionale proeftuinenwerd
eenvanbeiderassen ennietmet alle objectengeplant.

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

Walnoot (Juglans regia)
In 1987droegen dewalnotenbomen inWilhelminadorp weervrucht.Ditwas zowel
het gevalvoor debomendie in 1974waren geplant als dievan 1981.De in 1974
geplante rij notenbomen telt 3bomenvande rassen 286,Broadview enBuccaneer.
Inhet Jaarverslag van 1985 (blz. 45) isde produktievan 1985vermeld. Vanaf
1986werd 286niet langerwaargenomen,omdat dit ras slechtvoldoet (lage produktie,kleine noten). Beide andererassenvoldoenwel en zijndaarom nogwel
waargenomen. In 1986gaf Broadview 14,1kg perboom enBuccaneer 5,0 kg. Bij
beide rassenwogendeversenotenbij de tweedekeer rapen 15g.Voor Broadview
was dit debelangrijkste oogstdatum (2oktober);voor Buccaneerwas debelangrijkste raapdatum 25 september.
In 1987 leverdeBroadview perboom 1224noten,waarvan 9,2% schaalgebreken
toonden.Hetvoorkomenvan schaalgebrekenwordt toegeschreven aande slechte
zomer.Gegevenhetvers-gewichtvandenoten (12,2g)zalde produktie ongeveer
15kgperboom zijngeweest.Buccaneer leverde 618notenperboom,met een
gemiddeld nootgewicht van 12,5g,dus 7,7 kg per boom. Dit rashadmeer schaalgebreken; 17,9%vandenoten.Zoals inhet Jaarverslag van 1985werd gesteld,
zijnbeide rassenvoor ons landbruikbaar.De rassenvergelijking van 1974wordt
afgesloten.
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De proef van 1981,ookmet 3bomen per ras,bevestigde de goede reputatievan
Broadview (tabel 5 ) .Dit ras isveruit het produktiefstevan de aanwezige rassen.
De Duitsenummers endeNederlandse Buccaneerwaren ook nog redelijk produktief.
DeFranse rassen komen trager inproduktie.Het slechteweer van 1987had ook
duidelijk gevolgenvoor debladstand (tabel 5 ) .Ookhierin blijkt Broadvieween.
goed ras..Hetzelfde geldtvoor het percentage schaalgebreken (tabel 5 ) .Eigenlijk
isBroadviewhet enige ras datde toets der kritiek kondoorstaan. Inverband
met de slechte bladstand enhetvoorkomenvan schaalgebreken ishet ras Weinsberg
1najaar 1987gerooid.Voor andere isdebeslissing nog even aangehouden.
Tabel 5.Resultaten rassenvergelijking walnoot 1987.
Ras

Onderstam
(Juglans)

Broadview
Buccaneer
Corne
Franquette
Franquette
Parisienne
Solèze
Weinsberg1
nr. 26
nr. 120
nr. 120
nr. 139
nr. 1247

regia
regia
regia
regia
nigra
nigra
regia
nigra
nigra
regia
nigra
nigra
nigra

Noten/
boom 1)
890,0
154,3
26,6
11,7
10,7
11,3
39,7
48,7
136,0
235,0
215,3
184,3
121,0

%notenmet
schaalgebrek
17,9
53,6
65,0
62,9
62,5
82,4
89,1
91,1
61,3
79,1
67,3
66,2
47,4

Bladstand*•>

Vruchtgewicht(g)3)

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

12,0
10,6

12,5

12,3
18,7
17,0
13,0

-

1)Goedenoten +notenmet schaalgebreken.
2)Schaal: 1= geen tot 5= zeerveelbladvlekken (schimmel en/of bacterie).
3)Van 20goedenoten per boomper keer rapen.

Hazelaar (Corylus sp.)
Debomenvandeproefvan 1981 (zieJaarverslag 1986,blz.53-54)droegen in
1987niet.Merkwaardig genoeg was ditmet dezelfde rassen inde proeftuin te
Kraggenburg wel het geval.De jongere proevenvan 1982envolgende jaren gaven
welwatvruchten, zijhetweinig.De ervaringen tot enmet 1987 zijn gebundeld
inde tweede,herziene drukvan publikatie nr. 6"De teeltvanhazelnoten".
Dit boekje isverschenen inhetvoorjaar van 1988.

Kweepeer (Cydonia oblonga)
Het sortiment kweepeerrassenmoest in 1987wijkenvoor debouwvanhet klimaatgebouw. Daaromwerden 14rassendie hetbestehebbenvoldaan in augustus
1986 opKweeC geoculeerd. Per ras zijn inhetvoorjaar van 19883bomen op
perceel 22uitgeplant.De totale produktie over de jaren 1982 tot enmet 1986
is, samenmet hetvruchtgewicht van 1986, in tabel 6samengevat. In tabel 6
zijnalleendie rassen opgenomen die qua leeftijd vergelijkbaar waren enwaarvan 3bomen aanwezig waren.Daardoor vielen eenaantal rassenuit.Enkeledaarvan zijnwel opgenomen indenieuwe rassenvergelijking. De in tabel 6 genoemde
rassenwerden alle inhetvoorjaar van 1980geplant en stonden opKwee C.
Matador enVranja (opKweeA)warenbij het planten tweejarig,terwijl alle
andere als eenjarige bomen geplantwerden.De plantafstand bedroeg 3,50 x 1,70 m.
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Bijdeproduktiecijfersmoet bedacht wordendathet slechts om 3bomen per ras
gaat endat devorstvan januari 1985debomenbeschadigde (zie Jaarverslag
1985,blz.45-46 en 1986,blz.53). Uit tabel 6blijkt dat Lescovacs enRea's
Mammoth hetmeest produktief waren;Portugal duidelijk hetminst.Van alle rassenbezitVranjademooiste (peervormige)vruchten,diehetmeest regelmatig
van grootte enuiterlijk zijn.Bijde andere rassenviel het produkt quauiterlijknogal eens tegen (variatie invorm engrootte,gescheurdevruchten). Inde
nieuwe rassenvergelijking zalhiermeer op geletworden.Uit de vruchtgewichten
blijkt datRea'sMammoth zeer grotevruchten levert.Matador doet dat ook,maar
dit ras is inallekenmerken gelijk aanRea'sMammoth,zodat ditbeslist een
synoniem is.Zeerkleinevruchten hebbenLudovic enPortugal.De andere rassen
zitten tussendezeuitersten in.Watvorm betreft isdevrucht van Lescovacs
appelvormig. Isfahan zitwat tussen de appel-enpeervorm in.De overige rassen
gevenpeervormigevruchten.
Wat groeikracht betreft was Ludovic de zwakste.Lescovacs bezit eenvrij
zwakkegroeikracht,Bourgeault enPortugal eenmatige,Isfahan enVranja een
sterke enRea'sMammoth een zeer sterke.
Tabel 6. Resultatenvergelijking kweepeerrassen.
Ras

Bourgeault
Isfahan
Lescovacs
Ludovic
Matador •)
Portugal
Rea'sMammoth
Shams
Vranja
Vranja (opKweeA)

Kg/boom totaal
1982-1986
24,9
20,0
44,3
29,8
51,4
6,3
49,3
27,1
16,6
31,7

Gem.vruchtgewicht (g)
1986
115
164
126
86
209
81
222
164
155
156

1)Hoogstwaarschijnlijk identiekmet Rea'sMammoth.

Perzik (Prunus persica)
Debomenvanderassenvergelijking van 1983droegen in 1987weervrucht.
Door de slechte zomer kwamennogalwat gescheurde enrottevruchtenvoor,zij
hetwisselend per ras.De inNederland bekende rassen gaven devolgendeaantallenvruchten perboom:Amsden 301,Charles Ingouf 39,Johnny Brack (eennieuw
ras) 171,Peregrine 326,VaesOogst 349 enWassenberger 97.De percentages
rottevruchtenwaren indezelfdevolgorde: 5,62,5,9, 9 en 9.Devruchtgewichten: 61,73,97,80,98 en 126g.Kortheidshalve wordt hier over de andere rassennietsvermeld.Het isnog tevroegvoor een eindoordeel overderassen.

Abrikoos (Prunus armeniaca)
De abrikozenrassen droegen in 1987weinig ofniet.Hetmeest nog droegen
Moorpark (104vruchten per boom), Bredase (89vruchten perboom) en Bergeron
(33vruchten per boom). Vandevruchten die geoogstwerden,waren er ooknog
veel gescheurd enrot als gevolgvan devele regen.
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Mispel (Mespilus germanica)
Demispelbomen droegen in 1987goed (tabel 7 ) .Bij het beoordelenvan de
cijfersmoet bedacht wordendathet slechts om 2à3bomen per ras gaat endat
het plantmateriaal nogalverschillend was.Dit laatste ende onderstam (tabel 7)
leidden totverschillende boomgrootten.Dit geeft uiteraard alverschillen in
produktie.Wat produktiebetreft isde selectie 'Westerveld'vandeNAKBhet
hoogste. BredaseReuzenmispel enRoyal (opKweeC)bleken ookproduktief. Alle
andere ras-onderstamcombinaties warenniet erg produktief. Erg grotemispels
gaven 'Macrocarpa' en Sultan.Wat smaakbetreft kwamen in 1987Royal en
'Macrocarpa'hetbestenaarvoren.Westerveld enNothingham, in 1986 goed
beoordeeld,waren in 1987watminder dan eerder genoemde 2rassen.
Tabel 7.Resultatenvergelijking mispelrassen.
Ras

Onderstam

Kg/boom
1987

Westerveld
'Macrocarpa'
Sultan
Royal
Royal
BredaseReuzenmispel
Nothingham

Kwee C
meidoorn
Kwee C
Kwee C
meidoorn
meidoorn
meidoorn

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

1983-1987
26,9
12,0
3,8
17,2
10,4
21,2
7,3

Gem.vruchtgewicht (g)
1987
22
47
43
29
27
20
18

Japanse peer (Pyrus pyrifolia)
Inhetvoorjaar van 1985werdende eerstebomenvanJapanse pererassen
geplant.Hetbetreft 7rassen opKwee Cmet tussenstam BeurréHardy.Rechtstreeks opKwee zijndezeperenniet goedverenigbaar. In 1986gavende bomen
van enkelerassenreeds enkeleperen. In 1987was deproduktiewat groter.
Hetmeest droeg Niitakamet 44,3vruchten per boom (gemiddeld van 4bomen) en
eenvruchtgewicht van 122g. Shinseiki zathier dicht bij:41,5vruchten en
102gpervrucht.De andere rassendroegenminder vruchten: Tama (23,5),
Shinko (17,8),Hosui (12,5), Shinsui (10,5)enKosui (7,5).De vruchtgewichten
waren achtereenvolgens: 107,96, 173, 127en 157g. Dit isde eersteproduktie,
dus conclusies zijnnog nietmogelijk. Gebleken is alweldat dunning nodig is
endatdevruchtschil erg teer isen snelbruine plekken,als gevolg van
schuurschade, laat zien.

Siberische kruisbes (Actinidia arguta)
Deproduktiewas in 1987 teleurstellend. Opveel kortloten kwamen geen
bloemenvoor.De inmiddels 6jaar oude struiken produceerden gemiddeld slechts
375g.Ook deoudere struikenblevenmet 1,5tot 2,5 kgver benedenhetproduktieniveau vanvorig jaar.Het gemiddeld vruchtgewicht was ruim II g.
Erwerd beginoktober geoogst enerwasveelwind-enhagelschade.
De struikvanActinidia callosa gaf eengoedeproduktie,namelijk 6kg.
DevruchtenvanA. callosa zijnechterminder aantrekkelijk dandievan
A. arguta. Ze zijnrond tothartvormig engroenmet eendonkerrode blos.
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Zwarte appelbes(kroniamelanocarpa)
Alleplantenvan de zwarte appelbes bloeiden goed enbeloofden een goede
oogst.Devruchten bleken echter erg attractief voorvogels:evenals 2jaar
geledenbleken eind augustus allevruchten verdwenen.

PROJECT PFW 54:TEELTONDERZOEK INDE VRUCHTBOOMKWEKERIJ
S.J. Wertheim

Fertigatie
In eenpraktijkkwekerij inZeewoldewerd inhetvoorjaarvan 1987 eenproef
opgezetwaarin 3factorenwerden onderzocht.Ditwarenwel ofnietbemestenmet
stikstof endaarover heen geenwater geven,welwater gevenvia druppelbevloeiing of fertigerenviahetzelfde systeem.Als derde factorwerd over allevoorgaandebehandelingenwel of niet opschonen tot 40 cmboven de grond gelegd.
De 12behandelingenwerden zowel op oculaties (van 1986)vanJonagold alsvan
Elstar,beide opM.9,gelegd. De plantafstand bedroeg ongeveer 100x 30 cm.
Debreedwerpige bemesting vond plaats op 13april tegen 75kgN/ha.
De druppelbevloeiing (met 1druppelaar perboom)ging aanop 16juni enerwerd
van 16juni tot 15juli 0,5 1water per boom per dag (in 15minuten) gegeven.
Van 17juli tot 24augustuswerd, inverbandmet devele regen,slechts 10
minuten per dagwater gegeven (0,33 1per dag).Bijhet fertigerenwerd inhet
totaal 4,28 gN per plant gegeven; 22,5 gKristalion Blauw (19-6-20-4:N,P, K,
M g ) . Het opschonenvond plaats op 30 juni, toende scheutjes 8à 10cm lang
waren.
DeN-bemesting had geeneffect opdeboomlengte ennauwelijks ophet aantal
zijscheuten. Ook opde stamdoorsnedewas de invloed afwezig.Water gevenhad
ookweinig effect;zelfs de gemiddelde scheutlengte nam niet toe endit zelfde
goldvoor fertigeren.Wellicht zijnde overvloedige regenvan 1987 ènde rijke
grond aandit uitblijvenvan effecten debet.Opschonen had wèl effect,wat te
verwachten is,want erworden zijscheutjesweggenomen.Opschonenhad echter
geen invloed op de stamdoorsnede. BijElstarmaten beide groepenbomen 13,4mm
enbijJonagold haddenniétopgeschoonde eendoorsnedevan 13,7mm enwel opgeschoonde van 13,5mm. Inboomlengtewas er geen enkelverschil (120cmvoor
beide groepenElstar en 128cmvoor beide groepenJonagold,gerekend vanaf de
veredeling die op 20 cmbovende grondlag).
Het aantalveren perboom namnatuurlijk af door opschonen;bijElstar van
12,5 (a)naar 10,0 (b)enbij Jonagold zelfs van 14,1 (a)naar 9,1 (b).Het
laatste rasveert namelijk lager.Hoger dan 40cmbovende grondwas erbij
Elstar echter geenverschil tussenhet aantal zijscheuten tussenniet enwel
opschonen (9,5 stuks voor beide). Bij Jonagold daaldedit aantalvan 11,0 (a)
tot 9,5 (b).De zijscheutenvanElstar werdenniet langer door opschonen;
33 (a)tegen 35 cm (a).Bij Jonagold was er eengering positief effectvanopschonen. De gemiddelde scheutlengte steeg van 32 (a)naar 37 cm(b).
Op goede,verse grond is er,mede gelet op deproefresultatenbehaald in
1986 (zieJaarverslag 1986,blz.59)nog geenreden om inde vruchtboomkwekerij
tegaanwater geven of fertigeren.Opschonen iswel eengoede cultuurmaatregel
(zieDeFruitteelt 77(1987)24:11).
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PROJECTPFW73:PLANTDICHTHEIDENRANGSCHIKKINGBIJGROOTFRUIT
PROJECTPFW74:LICHTHUISHOUDINGININTENSIEVEBEPLANTINGEN
P.S.Wagenmakers
PlantsystemenproefmetslankeenNoordhollandsespil
Inhetvoorjaarvan1978wardeenproefgeplantmetRodeBoskoopopM.9,
waarindeslankespileno<_Noordhollandsespilmetelkaarwordenvergelekenin
verschillendeplantsystemen(enkelerij,Noordhollandsedrierij,zesrijmet
looppadenvolveldssysteem).Deslankespilheeftinvolwassenstadiumeenboomdiametervan1,75m,deNoordhollandsespilvan1,25m.Inelkplantsysteem
wordtopdehelftvandebomennaastwintersnoeienkelewekenvoordeplukeen
lichteaanvullendezomersnoeitoegepast.Deproefisopgezetin4herhalingen.
Indevolwassenfaseblekendeverschillentussendeplantsystemengeringte
zijn(tabels).Aanvullendezomersnoeihadgeeninvloedopdeproduktie.Dehoogsteplantdichtheidproduceerdeookin1987noghetmeest.Deeffectenvanplantdichtheidwerdenookduidelijkindetotaleproduktievanafplanten(tabel 8)•
Doordestrengelingvandichtheid enplantsysteemisopgrondvandezeproef
geenuitspraakteverwachtenvooreenbepaaldsysteemofeenbepaaldedichtheid;
gebaseerdopandereproefresultatenmagaangenomenwordendatvooralplantdichtheideenbelangrijkerolspeelt.Bijdeslankespilsprongdenauwedrierij
eruitenbijdeNoordhollandsespilhetvolveldssysteem.Ditwarendeobjecten
metdehoogsteplantdichtheid.Deslankespilwasbijeenbepaaldedichtheid
produktieverdandeNoordhollandsespil.Vandelaatstezoudendusmeerbomen
perhageplantmoetenwordenomaandezelfdeproduktietekomen.Indezeproef
wasdatbijgemiddeldbijna500bomenextranogniethetgeval.Hetkleineboomvolumespeeldehierwaarschijnlijkmee.
Tabel 8.Produktieperha,gemiddeldvoorobjectenmetenzonderzomersnoei.
Plantsysteem

Plantafstand

Bomen/ha

Ton/ha
1987

Slankespil
Enkelerij

Drierij-wijd
Zesrij
Volvelds 1)
Drierij-nauw
Gemiddeld

1979-1987

3,00x1,25
(3,00+2x0,75)x2 ,25
(3,00+5x1,17)x2 ,25
2,25x1,25
(2,65+2x0,89)xl ,75

2667
2959
3012
3203
3788

63,3
65,8
62,2
62,4
76,8
66,1

a
a
a
a
a

423a
408a
416a
432a
480b
432

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

2959
3196
3788
3921
4109

53,4
63,8
61,0
60,4
66,1
60,9

a
b
b
b
b

372a
429be
412b
429be
451c
419

Noordhollandsespil

Drierij-wijd
Enkele r i j
Drierij-nauw
Zesrij
Volvelds O
Gemiddeld
]

)Per0,9ha.
Getallenineenkolomenperboomvormgevolgddoordezelfdeletterverschillen
nietbetrouwbaar (P=0,05).
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In 1987werden devruchten gesorteerd opmaat enkleur.Deresultatenwaren
inovereenstemming met dievan 1986.Zomersnoei leidde tot ietskleinere vruchtten en ietsmeer kleur opdevruchten.Zonder zomersnoeiwas het percentage
vruchtenmetmeer dan 33%kleur in 1987 70,met zomersnoeiwas dit 78.Plantsysteem endichtheid hadden geen effect opdevruchtgroottemaar bij hogere
dichtheid werd dekleurminder. Binnenbomen haddenbetrouwbaarminder kleur dan
buitenbomen inmeerrijsystemenmaar devruchtenwaren evengroot.Bij gelijke
dracht zoudenvruchtenvandeNoordhollandse spil groter zijndanvan de slanke
spil. Omdat echter deNoordhollandse spil inhet algemeen zwaarder droeg dande
slanke spil (meervruchten pervolume-eenheid)waren devruchtenvanbeideboomvormen indepraktijk evengroot. Slanke spil enNoordhollandse spil kleurden
evengoed.

Internationale plantsystemenproef
Inhet kadervan dewerkgroep 'Dichtebeplantingen'vanhet Internationaal
Tuinbouwkundig Genootschap (ISHS)werd voorjaar 1981 eenplantsystemenproef met
de rassen GoldenDelicious enGloster geplant.Bij eenzelfde plantdichtheid
worden achtereenvolgens een enkele rijmet een dubbelrij, een enkele rijmet
eenNoordhollandse drierij en een slanke spilmet een 'ministruik' (boomhoogte
1,00m)bij eenvolveldssysteemvergeleken (tabel 9 ) .De volveldssystemen
hebben als onderstam M.27, de overige plantsystemenM.9.Dezeproef ligt tevens
inEngeland, Italië,Polen en West-Duitsland.
Tabel 9 .Behandelingen bij de internationale plantsystemenproef.
Plantsyste«îm

Golden Delicious

Gloster

Plantafstand

Bomen/
ha

Plantafstand

Bomen/
ha

Enkele rij
Dubbelrij

3,00x1,25
3,00+1,45x1,68

2667
2675

3,25x1,50
3,25+1,70x1,96

2051
2061

Enkele rij
Drierij

2,75x1,02
3,00+(2x0,90)xl, 75

3565
3571

3,00x1,21
3,25+(2xl,10)x2 00

2755
2752

1,50x0,75
1,50x0,75

8889
8889

1,75x1,00
1,75x1,00

5714
5714

Volvelds Volvelds -

slanke spil
ministruik

Ingrote lijnenkwamende resultatenvan 1987overeenmet dievanvoorgaande
jaren.Wanneer beiderassen identiek opdebehandelingen reageerden,werdengegevens gemiddeld. Bij eenbepaalde plantdichtheid bleef de produktie indemeerrijsystemenachter bij dievande enkelerij (tabel1 0 ) .Over de gehele periode
gezienwasdeze reductie sterker bij deNoordhollandsedrierij danbijde dubbelrij. Ministruikenwarenminder produktief dan slanke spillen indevolveldssystemen.Het boomvolume indedrierijwas kleiner dan inde enkele rij,wat een
verklaring kanvormenvoor de lagere produktie.Dit gold ookvoor deministruik
invergelijking met de slanke spil opM.27.
Devruchtmaatwas in 1987groter indemeerrijsystemen en indeministruik.
Ditwas invoorgaande jaren ookhet geval.Opvallend was tevens degoedemaat bij
debomen opM.27.Dekleur vanGloster was opnieuw inalle objecten uitstekend:
97% vandevruchtenwasmeer dan 33%gekleurd (klasse I ) . Het plantsysteem had
geen invloed opdekleur.80%vandevruchtenbij GoldenDeliciouswas licht
verruwd enminder dan 1%was ernstigverruwd.Ministruikenwaren indemeeste
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jaren ietsmeer verruwd dan slanke spillenopM.27. Het plantsysteem had opde
verruwing geen aantoonbaar effect.Deverruwing werd vooral door hetweer bepaald.
In 1985warendevruchten ernstigerverruwd dan inandere jaren.Ditwas het
seizoenvolgend op een zeer strengewinter,waar debomenmogelijk schadelijke
gevolgenvan hebben ondervonden.
Tabel 10.Resultaten internationale plantsystemenproef,gemiddeld voor Golden
Delicious enGloster,tenzij anders vermeld.
Plantsysteem

Ton/ha

Lichtopvang 1987

1987

1982-1987

Golden

Gloster

Enkele rij
Dubbelrij

50,9
44,8

254
235

67a
69 a

62a
66a

Enkele rij
Drierij

52,5
45,3

283
242

75b
69 a

69a
67a

Volvelds - slanke spil
Volvelds -ministruik

90,0
67,0

309
250

85c
81 c

68a
65a

Getallenbinnen eenkolom gevolgd door dezelfde letter verschillen niet
betrouwbaar (P= 0,05).
Enkelewekenvoor deplukwerd de lichtopvang bepaald inalle objecten.
Gemetenwerd het zichtbaar licht bovenhet gewas (inkomende straling) enop
grondniveau langs een transekt loodrecht op derijrichting vanhetmiddenvan
het padvia deboomstrook tothetmiddenvan het aangrenzende pad.De transektmetingenwerden perveldje inviervoud verricht: tweemaal langs 1boom entweemaal tussen 2bomen in.Meetpunten langs een transekt lagen op een onderlinge
afstand van 0,30 m. Demeetdagenwaren 19augustus en 10september.Op deze
dagenwas er 100%bewolking. Derelatieve lichtopvang,uitgedrukt ten opzichte
vande inkomende straling,staatweergegeven in tabel 10.Dedubbelrij ving bij
eenbepaalde dichtheid weinigmeer licht opdandeenkele rij. De drierij leek
zelfsminder licht op tevangen. Bij deministruikwerd minder licht opgevangen
danbij de slanke spil opM.27.BijGoldenDelicious bestond een rechtlijning
positief verband tussen plantdichtheid, produktie perha in 1987 en lichtopvang.
BijGlosterwas ditniet het geval.Gloster ving gemiddeld over alle objecten
66%vande inkomende straling op,GoldenDelicious 74.Afbeelding Igeeft de
lichtopvang ineenrichting loodrecht op derijweer vanhetmiddenvanhet pad
tothetmiddenvandeboomstrook bij GoldenDelicious.Inmeerrijsystemenviel
weliswaar meer licht op het pad,maar tevenswas de onderlinge beschaduwing van
bomen indeze systemen sterker dan in enkelerijen.Binnenbomen inde drierij
vingenbijvoorbeeld bij GoldenDelicious gemiddeld 85%vande inkomende straling op,watwil zeggendat terplaatse slechts 15%lichtwerd gemeten.
Het plaatselijk ontbrekenvan zijwaartse lichtinval zou eenvan de oorzaken
kunnenvormenvoor een lagereproduktie indeze systemen.Deministruikhad
weliswaar een ietsbetere zijwaartse belichting,maar de totale lichtopvang was
ookbij dezekleineboom dermate hoog dat dit geenpositief effectmeer had op
deproduktie.Dat devruchtkleur van Gloster indemeerrijsystemennietbenadeeld werd, geeft aandat dit ras inonsklimaatmogelijkweinig licht nodig
heeftvoorkleur.
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Perépiantsystemen
Voorjaar 1981 is eenproef geplant,waarbij de rassen Conference enDoyenné
du Comice in3plantsystemen (enkele rij,Noordhollandse drierij envijfrij met
looppad)worden onderzocht bij 3plantdichtheden (2000, 2667 en4000 bomen/ha).
Deproef ligt inWilhelminadorp in 4herhalingen, inOosthuizen indrievoud»
InWilhelminadorp zijndebehandelingenmet 4000bomen/havanaf 1983met CCC
behandeld,diemet 2667bomen/havanaf 1984,endiemet 2000bomen/havanaf 1985.
InOosthuizen isvanaf 1984met CCC gespoten.De Conference inWilhelminadorp
is tengevolgevanvorstschade van begin 1985 sinds 1986nietmeer inde proef
opgenomen.
In 1987 leverde dehoogste plantdichtheid evenveel op alsde objectenmet
2667bomen/ha: ruim 44 ton/ha (tabel 11). Bijde laagstedichtheid werd gemiddeld 11 ton/haminder geproduceerd. Het plantsysteem wasvan ondergeschikt belang.
Bijdehoogste dichtheid leekde enkele rijhet best naar voren tekomen enbij
de laagste dichtheid devijfrij. Met namebij Doyenné inOosthuizenwas het
effectvanplantsysteemvanbetekenis.In 1987bleef daar deproduktievan de
enkele rij achter bij dievan demeerrijen,vooral als gevolgvanhet feit dat
dit systeem in 1986juist ergveel droeg. Over degehele periodewas inOosthuizenbij beide rassende enkele rij produktiever dandemeerrijsystemen.
BijDoyenné inWilhelminadorp had het plantsysteem geen aantoonbare invloed,
onafhankelijk van deplantdichtheid (tabel il). Zowel inWilhelminadorp als
Oosthuizen was de toenamevan deproduktiemet deplantdichtheid rechtlijnig.
Tabel 11.Produktie (ton/ha) inpereplantsystemenproef (Wi=Wilhelminadorp,
Oo= Oosthuizen,Co= Conference,Do =Doyenné du Comice).
1982-1987

1987
Wi/Do

Oo/Do

Oo/Co

gem.

Wi/Do

Oo/Do

Oo/Co

gem.

Bomen/ha
2000
2667
4000

26a
39b
40b

33 a
42ab
46b

44a
52a
50a

33a
44b
45b

103a
112a
145b

92a
113b
126b

153a
172b
182c

115a
130b
151 c

Plantsysteem
enkele rij
drierij
vijfrij

36a
34a
35a

36a
42b
43b

49a
48a
50a

40a
40a
42a

121 a
118a
122a

118b
111ab
103a

176b
170ab
160a

137a
131 a
128a

1)
1)
1)

1)Beperktewaarde door interactie tussen plantdichtheid en plantsysteem.
Getallen in eenkolom (per factor)gevolgd door dezelfde letter verschillen
niet betrouwbaar (P= 0,05).
InOosthuizenwerd in 1987eenmaatsortering uitgevoerd. BijDoyenné werden
2 kwaliteitsklassen onderscheiden. De eerste klassebetrof alleenvruchtenvanaf
65mm, terwijl bij de tweedeklassevruchten kleiner dan 65mm gesorteerd werden
en tevens groterevruchten die echter kwalitatief minder goed waren danvruchten
uit de eersteklasse. Inde eerste klassewarenvruchtenvan deenkele rij groter
danvan demeerrijsystemen enhad dedichtheid geen invloed. Tweederde vande
vruchtenwas vertegenwoordigd inde eerste klasse. Inde tweede klasse werden
devruchten kleiner bij eenhogere plantdichtheid enhad het plantsysteem geen
effect. Gemiddeld over 1986en 1987had het plantsysteem geen effect. Inde
enkele rij lekenvruchten kleiner te zijnbij eenhogeredichtheid,maar betrouwbaarwas dit niet. Indemeerrijsystemenhad de plantdichtheid geen invloed.
Bij Conference had het plantsysteem geen invloed opdemaat in 1987.
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Gemiddeld was bij dit ras 48%groter dan 60mmbij de laagstedichtheid en42%
bijdehoogste dichtheid. Uit het gemiddeld vruchtgewicht over alle jaren kon
worden opgemaakt dat dit bij eenhogere plantdichtheid afnam.
Totbegin juli 1987namde lichtopvang per boom,gemetenmet globale-stralingsmeters (300-3000 n m ) , toe tot circa 70%.Daarnableef ditniveauvrijwel constant
tot aandepluk. In 1986was de lichtopvang per boom reeds injunimaximaal.

Plantdichtheid, rangschikking enboomhoogte bij Elstar
Indezeproef wordenop een aantal plaatseninNederland en inDenemarken de
factoren plantdichtheid, rangschikking enboomhoogte onderzocht.Het proefras
isElstar en inDenemarken tevens Ingrid-Marie. Beide staan opM.9,met Golden
Delicious alsbestuiver. Bij 3plantdichtheden (2000,2667 en 4000bomenper ha)
wordt de invloed nagegaanvandeverhouding van deplantafstand op en inde rij,
bij 3boomhoogtes (1,50, 1,87 en 2,25 m ) . De proef is inhetvoorjaar van 1983
geplant in6herhalingen.Eénherhaling (Numansdorp)is in 1985verloren gegaan
door devorst.
De produktiewas overde geheleperiode bezienhet laagste inWerkhoven
(95 ton/ha). InWilhelminadorp enAarslev was dit respectievelijk 112en 115
ton/ha.Aarslev produceerde dus evenveel alsWilhelminadorp! Inalle jarenwas
er eenpositief rechtlijnig verband tussenplantdichtheid enproduktie perha.
Vierkantsverbanden produceerdenmeer dan rechthoeksverbanden. In 1987was dit
verschilvooral aanwezig bij dehoogste dichtheid (tabel 12).Deboomhoogte had
evenals invoorgaande jarennog geen invloed op deproduktie.
Tabel 12.Produktie inplantsystemenproef Elstar,gemiddeld voor alle
proefplaatsen.

Bomen/ha
2000
2667
4000

Ton/ha

Ton/ha

1987

1984-1987

1:1
32,9
38,1
43,4

2:1
30,8
34,3
45,1

3:1
32,2
34,2
34,6

1:1
91
112
142

2:1
90
98
134

3:1
83
105
121

Devruchtkleur was inAarslev in 1987aanzienlijk minder dan inWilhelminadorp. Gemiddeld was inAarslev 46%van devruchtenminder dan 10% gekleurd,
inWilhelminadorp slechts 3%.Omdat het effectvan debehandelingenwel gelijk
was,werdende resultaten gemiddeld. Tabel 13 geeft eenkleurcijfer,samengesteld uit de somvandevermenigvuldiging vangewichtspercentage met een
bepaalde factor perkleurklasse.Eenhoger cijfer betekentmeer kleur.
Tabel 13.Kleurcijfer 1987 inplantsystemenproef Elstar,
gemiddeld voor Wilhelminadorp enAarslev.
Hoogte(m)

Kleur

Rangschikking

1,50
1,87
2,25

488a
511 b
506ab

1:1
2:1
3:1

Kleur
522b
500 a
483 a

Bomen/ha

Kleur

2000
2667
4000

523b
512b
470a

Getallen ineenkolom gevolgd door dezelfde letterverschillen niet
betrouwbaar (P= 0,05).
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Lagebomenhadden ietsminder kleur danhoge envierkantsverbanden waren beter
gekleurd danrechthoeksverbanden. Tevens nam dekleur iets afbij een hogere
plantdichtheid. Tochwas het aandeelvruchtenmetmeer dan 33%kleur inWilhelminadorp bijdehoogste dichtheid nog 83%.Devruchtmaatwerd in 1987bepaald
aandehand van een sortering in5klassen.Vruchten inAarslevwarenveel
kleiner dan inWilhelminadorp. Ook invoorgaande jarenwas dit reeds het geval
wat betreft hetvruchtgewicht. Zowel hetklimaat alsde intensiteit van dunnen
speelde rolbijdeverschillen inproduktie envruchtkwaliteit tussen beide
landen. InAarslev was het aantalvruchten perboomhoger,wat eenhogere produktie,maar tevens kleinerevruchten tot gevolg had.Deboomhoogtehad in
beide landen invierkantsverbanden geen invloed opdevruchtmaat. In 2:l-verbandenbleken degrootstevruchtenvoor tekomenbij de laagstebomen, terwijl
dit in3:1-verbandenhet gevalwas bij bomenvan 1,87m. Deverschillen waren
betrouwbaarmaar niet erggroot. InWilhelminadorp had deplantdichtheid in
1987geen invloed op devruchtmaat. Invoorgaande jarenwas deze invloed steeds
zwaknegatief geweest. InAarslevwerdenvruchten echter duidelijkkleiner bij
eenhogere plantdichtheid.
Bomen inAarslev haddenkleinere bladeren dan inWilhelminadorp, zowel in
juni als inseptember.Omdathet aantalbladeren perboom gelijkwas,was ook
het bladoppervlak perboom inAarslev kleiner. Bij eenhogere plantdichtheid
namhet bladoppervlak perboom af.InAarslev was dit injuni sterker het geval
dan inWilhelminadorp. Dit kanmede eenverklaring vormenvoor de sterkere
effectenvandichtheid opvruchtmaat inAarslev. Inseptember nam inbeide
plaatsenhet bladoppervlak per boom afmet 0,8m per 1000bomen/ha.Het bladoppervlak injunibedroeg gemiddeld 63%van dat in september. InAarslev was
het uiteindelijke bladoppervlak perboom gemiddeld 7,4m ,inWilhelminadorp
9,3 m2.
De lichtopvang per systeemwerd inWilhelminadorp gemeten op3 en4 juni en
6 oktober,inWerkhoven op 12juni en inAarslev op 22september.Demethode
isbeschreven oppag.
(Internationale plantsystemenproef).Het meetinterval
was indezeproef 0,25 m. Injuniwas degemiddelde lichtopvang reeds 82%van
die in september-oktober.De lichtopvang perha bleek inWilhelminadorp en
Aarslev gelijk te zijn.Hoewel debomen inAarslevminder blad hadden,was het
boomvolume groter.De grotere spreiding vanbladeren over de ruimte leidde
mogelijk tot eengelijkebenutting van inkomende straling.De lichtopvang nam,
evenals deproduktie,rechtlijnig toemet deplantdichtheid (tabel 14),zowel
indepaden als onder debomen.
Tabel 14.Lichtopvang perha (sept.1987)inplantsystemenproef Elstar,
gemiddeld voorWilhelminadorp enAarslev.
Bomen/ha

% lichtopvang

Rangschikking

% lichtopvang

2000
2667
4000

51 a
61 b
72 c

1:1
2:1
3:1

65c
61 b
57a

Getallen ineenkolom gevolgd door dezelfde letterverschillen niet
betrouwbaar (P= 0,05).
Vierkantsverbanden vingenmeer licht op danrechthoeksverbanden. Deze rangschikkingenhadden tevens eenmeer homogene lichtverdeling: onder debomenwas
hetminder donker en indepaden tradminder lichtverlies op.Eenhomogene
lichtverdeling leekgunstig voor produktie envruchtkleur.Deboomhoogtehad
injuni geen effect opde lichtopvang. Inhet najaarwas dit inWilhelminadorp
evenminhet geval,maar inAarslev vingen de laagstebomen toenmeer licht op
danhogere.Mogelijkwerd dit effectveroorzaakt door een lichteredracht bij
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de laagstebomen inAarslev,waardoor de takkenminder doorgebogenwaren ener
meer lichtwerd opgevangen.Omdat inWilhelminadorp werd gemeten nadepluk,
kon eendergelijk effecthier nietwordenwaargenomen. Bomenvan 1,87m lieten
meer licht door dande lagere ofhogere bomen.Voorlopige resultatenvanzogenaamdevisoogfotografie,waarbij gedurende het seizoen opnamenvanbomenwerden
gemaakt omhetbedekkingspercentage vanbladeren temeten,wezen in dezelfde
richting. Dezebomenhadden injuni eenkleiner bladoppervlak perboom en in
september bij eenzelfde bladoppervlak perboom groterebladeren,waardoor er
meer licht op degrond konvallen.
Met globale-stralingsmeters (300-3000nm)werd de lichtopvang gedurende het
seizoengemeten onder 11bomen.De lichtopvang nam gemiddeld perboom inWilhelminadorp geleidelijk toevan 15%eind april tot 70%eind juli enbleef vervolgens
vrij constant totaandepluk. InAarslev leek de lichtopvang na juli ooknog
toe tenemen.Op eenbepaalde tijd vingenbomen inAarslev 5%minder lichtop
dan inWilhelminadorp. Dat er gemiddeld per systeem toch evenveel lichtwerd opgevangen,werd veroorzaakt doorhet feit dat het indepaden inAarslev donkerderwas.

PROJECT PFW 83:SNOEIEN B00MV0RM
P.S. Wagenmakers

Opkweek jonge appelbomen
Inhetvoorjaar van 1984werd op eenpraktijkperceel teBaarland een proef
geplantmet eenjarige,goed geveerde bomenvande rassenElstar enKarmijn de
Sonnaville,beide opM.9.Indedaaropvolgende jarenwerden 4koptakbehandelingenvergeleken,elk onderverdeeld inhet aldannietbuigenvandegesteltakken (tabel15).
Tabel 15.Produktie enboomvolume bij Elstar enKarmijnde Sonnaville,onder
invloed van opkweekmethode.
Behandeling

Boomvolume
1987 (m3)

Kg/boom
1985-1987
Elstar

Karmijn

Elstar

Karmijn

Koptak
onbehandeld
toppen
insnoeien
ombuigen

25 ,1
2b 1
25 0
24 6

23,9
23,5
23,3
22,7

0,47
0,46
0,48
0,38

0,81
0,79
0,73
0,55

Zijhout
niet gebogen
wel gebogen

26 ,2
24 2

23,4
23,3

0,48 b
0,42 a

b
ab
b
a

Getallen ineenkolom gevolgd door dezelfde letterverschillen niet
betrouwbaar (P= 0,05).
Dekoptakwerd nahet plantenniet ingeknipt, licht getopt (10cmverwijderd),
'normaal' ingeknipt (tot circa 40cmbovendehoogsteveer), of omgebogen in
plaatsvan gesnoeid.Het zijhoutwerd niet of lichtdoor hethorizontale vlak

c
bc
b
a

0,75 b
0,68 a
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gebogen,met uitzondering van debehandeling met omgebogen kop,waar het zij*hout
dieperwerd doorgebogen,metde twijgkoppen recht naar beneden (zgn. 'Fleurenboom'). Debuigbehandelingen zijn in 1985en 1986voortgezet.Deproef werd opgezetmet 4herhalingen per ras en 3waarnemingsbomen perveldje.
Over de periode 1983 tot enmet 1987haddenkoptakbehandelingen geen invloed
opde produktie.Het buigenvan zijhout had evenmin eenbetrouwbaar effect,al
leekdit de produktie enigszins teverminderen (tabel 15).Elstar enKarmijn
reageerden quaproduktie gelijk op debehandelingen.Elstar produceerde gemiddeld 25kg perboom inde totale periode,Karmijn 23.DebomenvanElstar waren
kleiner danvanKarmijn.De efficiëntievanhet eerste raswasdushoger.
Bijbeide rassenwas de 'Fleurenboom'het kleinst.BijElstarwarenbomenmet
insnoeihoogte 40cmuiteindelijk nietkleiner dan onbehandelde.Ditwas bij
Karmijnwel het geval (tabel 15).Deboomhoogtewas bij beide rassen praktisch
niet beïnvloed door snoei of buigen.Alleen de 'Fleurenboom'waswat lager.
Kop- enbuigbehandelingen hadden duswel invloed ophet boomvolumemaar niet op
de produktie.Dit laatstewerd waarschijnlijk veroorzaakt doordat van zeer goed
geveerd plantmateriaal werd uitgegaan envanhoge aanvangsprodukties,waardoor
ook deniet-gebogen bomen door devruchtdracht werdengebogen endegroeiwerd
geremd.Onder dergelijkevoorwaarden is inknippenvandeharttak enbuigendus
vangering belang.

Zomersnoeibij pruim
Demogelijkheden van zomersnoeibij groeiverzwakking van pruim zijnonderzocht ineenproefmet 3rassen (Opal,Victoria enReine Claude d'Oullins),
elk op onderstam St.JulienA. Zomersnoei werd vergelekenmet de gangbarewintersnoeibij eenplantafstand van 4x 3m, enbij 4x 1,5m (tabel16). De zomersnoeiwerd uitgevoerd inaugustus,waarbij overtollige scheutenwerdenweggenomen,verlengenissen teruggenomen tot 20 cm,zijscheuten tot 15cm. Indewinter
vond eenaanvullende snoeiplaats.Deproef is in 1981 geplant en ligt in4
herhalingenmet 3waarnemingsbomen perveldje.
Tabel 16.Produktie perha engemiddeld vruchtgewicht bij pruim onder invloed
van snoei enplantafstand.

Ras

Snoeitijd

Plantafs tand

Ton/ha
(1982- 1987)

Gem. vruchtgewicht
(g) (1982-1987)

Opal

winter
zomer
zomer

4
4
4

X
X
X

3
3
1,5

41,1
39,2
51,3

34,3
33,0
32,1

Victoria

winter
zomer
zomer

4
4
4

X
X
X

3
3
1,5

53,5
43,8
49,9

48,6
46,4
43,6

Reine Claude
d'Oullins

winter
zomer
zomer

4
4
4

X
X
X

3
3
1,5

11,7
11,6

54,2
53,7
49,7

8,0

Eenkleinere,handzamer boom doormiddelvan zomersnoei konbij alle rassen
gerealiseerd wordenbijbeideplantafstanden.De rassen reageerden echter niet
gelijk opdebehandelingenwat de produktie betrof (afbeelding 2,tabel16).
BijOpalwerd deproduktie per boomdoor zomersnoei nietbetrouwbaar verminderd.
De intensieve beplanting produceerdeweliswaar minder per boommaar per hawas
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de produktie over de totale periode 51 ton,11 tonmeer danbijde ruime plantafstand. BijVictoria leidde zomersnoei toteenlagere produktie perboom.Per
hawasde produktie bijbeide plantafstanden gelijk. Reine Claude d'Oullinsdie
pas vanaf 1984 vruchten leverde,wasinalle jaren weinig produktief. Zomersnoei
had bijde ruime plantafstand bijditrasgeen nadelig effect,maar bijde nauwe
plantafstand was zowel deproduktie perboom alsperha lager.
kg/boom
26

opal
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16
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Afb. 2.Produktie perboom perjaar bij2plantafstanden en2 snoeiregimes.
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PROJECT75:BESTUIVINGVANPIT-ENSTEENVRUCHTIGEN
S.J.Wertheim
Kruisingen
Appel
Bijappelwerdenkruisingenuitgevoerdomnategaanofrassenwelofniet
indeboomgaardsamengeplantkunnenwordenmethetoogopsuccesvollekruisbestuiving.Deuitgevoerdekruisingenstaanintabel17voorzoverhetbekende
rassenbetreft.Perkruisingwerden 100bloemengebruikt (steedsaan5bomen
elk5trossenuitgedund tot4bloemen).
Tabel 17.Resultatenbestuivingswerkappelin1987.
Moederras

Bestuiverras

Vruchten/100
bloemen')

Goedezaden/
vrucht

Elstar

Arlet
Cox'sOrange Pippin
Elise
G.Delicious 'Smoothee'
Mcintosh'Wy :ik'
Rubinette
Sinta

68ab
76a
59ab
54ab
57ab
22c
42bc

4,8
2,4
3,7
5,0
3,2
0,6
4,7

Jonagold

Arlet
Elise
G.Delicious Smoothee'
IVT75118-39
Mcintosh 'Wycik'
Sinta

73a
60a
17b
65a
55ä
65a

2,9
2,6
1,0
2,7
2,2
2,6

Alkmene

Arlet
Cox'sOrange
Discovery
G.Delicious
Katja

18a
11a
16a
24a
37a

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

Pippin
Smoothee'

Cox'sOrangePippin

Elstar
G.Delicious 'Smoothee'
Katja

51a
50a
64a

6,3
6,0
5,3

Elise (IVT74114-17)

Discovery
Elstar
G.Delicious

36a
49a
52a

4,7
4,3
4,6

44a
3b
45a
44a

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

G.Delicious'Smoothee'

Arlet
G.Delicious
Rubinette
Sinta

Smoothee'
Smoothee'

1)Getallenbinnen1groepgevolgddoordezelfdeletterverschillenniet
betrouwbaar.
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Uit tabel 17blijkt dathetkruisingswerknuttig is,omdatbepaalde combinatiesminder zetting gevendan andere.Zovoldeed bijvoorbeeld stuifmeel van
Rubinette slecht opElstar invergelijkingmet andere rassen,alwas het zettingspercentage nog hoog genoeg.BijJonagold was GoldenDelicious 'Smoothee'
relatief slecht.Dat dit laatste rasbij zelfbestuiving weinig zette,is geen
verrassing.
Metnog niet uitgegeven IVT-nummers alsmoederrassenwerden ook kruisingen
verricht.Dezewordenhierniet genoemd omdat onzeker isofdezeooitdepraktijk zullenhalen.
Peer
Bijpeerwerd stuifmeelvan Conference enDoyennédu Comicegetoetst op
enkele IVT-nummers.Conference-stuifmeelvoldeed wel op IVT 68013-38 en70025-1,
maar niet op 6403-23 en69025-56.StuifmeelvanDoyenné du Comicegafveel zetting bij IVT 68013-38,maarweinig bij 69025-56.
Zoete kers
Inde Rassenlijst voor Fruitgewassen 1985 zijn 6nieuwekerserassen opgenomen.
Omna tegaanhoedebestuivingsverhoudingen tussendezenieuwe rassen onderling
enniet bekende rassen liggen,worden elkjaar eenaantalkruisingen uitgevoerd.
Ditwerkwordt uitgevoerd doorA. Scholtens opdeproeftuin teGeldermalsen.
In 1987werden 28kruisingen uitgevoerd; steedsmet 50bloemen per kruising
(tabel18).
Tabel 18.Resultaten bestuivingswerk zoetekers in 1987 inpercentage gezette
vruchten bepaald bij depluk (- =kruising niet uitgevoerd).
Bestoven ras

1.Annabella
2. Castor
3.Early Rivers
4.FrüheRoteMeckenheimer
5.MertonPremier
6. Pollux
7. Schneider's Späte Knospelkirsche
8.Venus

Bestuiverras

1

2

3

4

5

_
-

-

-

-

18
-

38
35
65

-

11

-

56

-

54U

6

7

16

30
16

-

11 1) 65')
56
8
19
0
2
21
33
-

8
28

35>J

-

-

27i)

28
30

-

22

1)Na deruibepaald ennietbij depluk.
Uit tabel 18blijkt dat de4 zelfbestuivingengeenhogevruchtzetting tot
gevolg hadden (cijfers opdediagonaal van links bovennaar rechts onder).
Verderblijkendemeeste kruisingenwel totgoede zettingspercentages te
leiden, zijhetwisselende.Eénkruising bleef echter geheel zonder resultaat,
namelijk Pollux xMertonPremier.Dit isdus een onverdraagzaamheid van één
kant,want de omgekeerdekruising gaf 19%vruchtzetting. De gegevens zullen,
samenmet bloeigegevens,indevolgende rassenlijst wordenverwerkt.
Stuifmeelkieming
Evenals invoorgaande jarenwerd in 1987van eenaantal nieuwe enbekende
rassennagegaanhoedekiemkrachtvanhet stuifmeel is.Dit isvanbelang voor
debestuivingswaarde. Stuifmeelkorrelsvan openbloemenwerden gedurende 24uur

17
22
2
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in 15%suikeroplossing bij kamertemperatuur totkieming gebracht.Dit vond
plaats op objectglaasjes inPetrischalenmetvochtig filtreerpapier.De kieming
werd onderhetmicroscoop bepaald enwel aan 3glaasjes per ras.Per glaasje
werden 50 tot ruim 100korrels bekeken. Tabel 19vat deuitkomsten samen.
Tabel 19.Percentage gekiemde stuifmeelkorrels van enkele appelrassen in1987.

Ras

% kieming

Alkmene
Arlet
Cox'sOrange Pippin
Discovery
Elise
Elstar
Gloster
GoldenDelicious 'Smoothee'
IVT 72001-96
IVT 73001-136
IVT 75118-39
James Grieve
Katja
Mcintosh 'Wycik'
Rubinette
Sinta
Vista Bella

59
40
63
62
54
65
63
69
43
43
63
77
54
36
66
64
63

Het rasArlet,2IVT-nummers endegedrongengroeimutantMcintosh 'Wycik'
haddenvrij lagekiemingspercentages.Alle andere rassenhebben goedekiemingspercentages.Voor de rassenmet lagepercentages zullen dewaarnemingen in 1988
herhaald worden.
Rol zelfbestuiving bijDoyennédu Comice
In 1987werd weer eenproef opgezet om te zienhoegroot de rolvan zelfbestuiving isbij het pereras Doyenné du Comice.Voor eerderwerk opdit terrein
wordt verwezen naar het Jaarverslag van 1986,blz.50-51.Met 100bloemen per
bestuiving (10herhalingenvan 5trossenmet elk 2bloemen)werd nagegaan hoe
hoog de zettingwordt na 1,2,3 of 4achtereenvolgende zelfbestuivingen'met
1of 2dagen tussenruimte.Door inhullen inpapieren zakjeswerdendebloemtrossen tegenanderebestuiving behoed.Vrij afbloeiendebloemen enkruisbestovenbloemen (met stuifmeel van Conference) en ingehulde bloemen zonder
bestuiving diendenalsvergelijking. Kruisbestuiving gafwel dehoogste zetting
(31% zetting bijde pluk),maar deverschillenmet zelfbestuiving waren niet
betrouwbaar doordegrotevariaties tussendeherhalingen.Éénmaalzelfbestuiving brachthet gemiddeld tot 5% zetting,tweemaal tot 7%,driemaal tot 6% en
vier keer tot 3%.Vrije afbloei gaf 14%zetting en inhullen zonder meer
slechts 1%.
Deproef laat ziendatbij dit ras eenbasis-vruchtdracht alsgevolg van
zelfbestuiving kanvoorkomen.
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PROJECT 76:TOETSING GROEIREGÜLATOREN
S.J. Wertheim
Dunnen
Hoeweldevolgende proef strikt genomennietvalt onderhettoetsenvan
groeiregulatoren,ishanddunningvanJonagold voorvruchtkleurverbetering toch
zobelangrijkdatzehierwordt opgenomen.Vooreenvorige proef zieDeFruitteelt 77(1987)18:15-16.
Opeenpraktijkperceel teKloetingemetvolwassen bomenvanJonagold opM.9
werden8dunbehandelingen gelegd (tabel 20).Deproef lagin10herhalingenmet
1boomperveldje.Dehanddunningwerd uitgevoerd op23juni.Dezettingwas
goed;op4juniwerden gemiddeld perboom334gezettevruchtjes geteld.Uitde
kolommenvruchtenperboomenper100bloemtrossenblijktwelhoedoordedunningdevruchtdrachtwerd verminderd.Detoenemende dunning leiddetotgrotere
appelsdieookbeter gekleurd waren (tabel 20).Helaas ishetzodateengemiddeld goedekleur samengaatmeterggrote appels entenkoste gaatvande
produktie.Afbeelding 3laat ziendatmettoenemende hoeveelheid bladderode
vruchtkleur toenam.Ditwassterkhetgeval totcirca 75bladerenpervrucht
endaarbovenveelminder.
Tabel20.Resultaten dunproef Jonagold.
Handgedund
tot 1)

boom
Ongedund
2vr./tros
1vr./tros
1vr./2tr.
1vr./3tr.
1vr./4tr.
1vr./6tr.
1vr./8tr.

Kg/ Gem. BlaCm 2
%kg %kg Kleurboom vr. deren/ blad/ > 7 5 >33% cijfer
100bl.
gew. vrucht vrucht mm
rood
2)
trossen
(g)
gekl.

Vruchten/

225,1 95,9a 33,9 154a 15,6a 472a 42
220,4 94,6a 32,0 146a 13,1a 345a 29
148,0 66,3b 26,1 177a 18,6a 484a 67
105,5 43,2c 22,7 222b 31,1a 926a 88
75,9 32,1d 18,4 245b 35,6a 1016a 94
52,6 22,1e 12,7 246b 61,4b 1816b 97
30,8 13,3f 8,5 276c 102,6c 2969c 97
25,8 11,1f 7,4 284c 129,8d 3633c 99

34a
516a
38a
531a
48b
597b
55be 644be
62cd 666 cd
67cde 685 cd
71de 721de
78e
752e

1)Dunning totgenoemd aantalvandegezette trossen.
2)Somvandegewichtspercentages < 1 0 % , 10-33%, 34-50%en> 5 0 % rood gekleurd
x3,5,7respectievelijk9.
Getallen in1kolom gevolgd door dezelfde letter(s)verschillenniet betrouwbaar (P= 0,05).
Vruchtverruwingsbestrijding bijKarmijndeSonnavilleenKarma
Inhetvoorjaarvan1985werd eenlandelijke proef geplantwaarin Karmijn
de Sonnavillewordtvergelekenmetdemutant daarvangenaamd Karma.Dezezou
minder lastvanvruchtverruwing hebben.Opbeide typenwerden3behandelingen
gelegd tegenvruchtverruwing,namelijk onbehandeld,4keer spuitenmet 0,10%
BerelexA4/A7of4keer spuitenmet0,05%Berelex A4/A7.Ditspuitenvondin
1986en1987plaats.Deeerstemaalwerd indeafbloei gespotenendeandere
volgdenomde10dagen.
Reeds in1986wasduidelijkdatKarmawatbetreft vruchtverruwing geenverbetering istenopzichtevanKarmijn.Omdathetechterdeeerste oogstbetrof,
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werdendewaarnemingen in 1987voortgezet.Ook in 1987bleek Karma geenverbetering. Integendeel,Karma toondebetrouwbaar meervruchtverruwing en leverde
minder klasse I. In tabel 21 isdit af te lezenuit de eerste 2kolommen
(cijfers gemiddeld over alle 5 tuinen enover de 3anti-verruwingsbehandelingen).
Uit de cijfersvandezebehandelingen (ookgemiddeld over 5 tuinen èn over
beide typen)blijkt dat BerelexA4/A7 devruchtverruwing heeft verminderd.
Dehoge concentratie was ongeveer evenwerkzaam als de lage.
Tabel 21.Resultaten Karmijn de Sonnaville-Karma-vergelijkingmet en zonder
bespuitingenmet BerelexA4/A7 tegen vruchtverruwing.
Cijfers gemiddeldenvan 5proeftuinen.
Verruwint;scijfer ')
1987

% kg
klasse
1987

477 a
560b

Gem.vruchtgewicht (R)
1986en 1987

Vruchten/100
bloemtrossen
1987

Stamomtrek
(cm)
eind 1987

74a
59b

224a
228a

48,1 a
37,2 b

11,6 a
11,9 b

59p
69q
71q

219p
226q
232r

39,5 P
42,6 q
45,9 P

11,7 P
11,7 P
11,9 P

X2)

Ras
Karmijn
Karma

BerelexA4/A7-programma
Onbehandeld 560p
4 x 0,05%
505q
4 x 0,10%
491 r

1)Somvan gewichtspercentages glad, licht,matig, ernstig en zeer ernstig
verruwd x 1,3,5, 7respectievelijk 9.
2)Somvan gewichtspercentages glad, licht ènmatig verruwd.
Getallen in 1kolom (perdeelvan de tabel)gevolgd door dezelfde letter
verschillen nietbetrouwbaar (P= 0,05).

Uitwaarnemingen inWilhelminadorpbleek datKarmaminder kelkeindverruwing
heeft danKarmijn,maarmeer steeleindverruwing. Bijvoorbeeld in 1987had Karmijn
eengewichtspercentage van 57 aanvruchtenmet kelkeindverruwing en 41 aan
vruchtenmet steeleindverruwing. Voor Karmawarendezewaarden 21 en 77%!
Tabel 21 geeftverder aandat devruchtgrootte vanbeide typengelijkwas,
dat de zettingvanKarma lagerwas ende groei (wellicht daardoor) iets sterker.
BerelexA4/A7 bevorderde devruchtgroei,maar had geen invloed opde zetting
of opdevegetatieve groei (stamomtrek).Dekg-produktie perboomwas op 3 tuinen
voor Karmawat lager danvoor Karmijn.Karmijn produceerde totaal over 1986èn
1987 inWilhelminadorp 12,9 enKarma 10,5kg per boom. InNumansdorp was dit
15,3 en 14,8kg en inZeewolde 17,0 en 13,6kg. Inbeide andere tuinenwas dit
niet zo: inHorstwaren de cijfers 14,8 tegen 15,4kg en inGeldermalsen 15,1
tegen 16,0kg. Gemiddeld kwamKarma echter betrouwbaar minder uit debus:
14,0 (a)tegen 15,1 (b)kg.Almet al isKarma dus geenverbetering en daarom
wordt deproef beëindigd.
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PROJECT PFW 77:VERKORTEN STICHTINGSPERIODE VAN APPEL
S.J. Wertheim

Opkweek tweejarige bomen in containers
Inhetvoorjaar van 1986worden handveredelingen vanElstar enRode Boskoop
SchmitzHübsch opM.9 in8 i.ontainerzakkenopgepot.Dank zij fertigatievan
28mei tot 19augustus èn spuitenmet Promalinwerden lichtvertakte éénjarige
bomenverkregen.Dezewarenbeter danvergelijkbare handveredelingen indevolle
grond opgekweekt.Voor dewinter werden de containerbomen gestreken (neergelegd
met de stammen horizontaal) enmet schaduwgaas afgedekt.Dit om eventuelevorstschade tevoorkomen.Hetheeftnietmogenbaten.Dewinter beschadigde decontainerbomenwèl endevollegrondsbomen niet ! Dit isdus een risicovoor een
tweejarige containerteelt. Rode Boskoop werd meer beschadigd danElstar ende
bomendie in 1986 eenhogewatergift (0,8 1per dag)kregenwaren zwaarder
beschadigd dandie eennormale gift (0,4 1per dag)ontvingen. Zobleek inhet
voorjaar van 1987dat 2%vandebomenvan Rode Boskoop afgestorvenwas bij de
normalewatergift tegen 14%bij dehoge gift !Eennattepotverhoogt dus kans
opvorstschade.Werd een cijfer gegevenvoor debruinverkleuringvan debast
dan kregen containerbomenvanRode Boskoopmet eennormalewatergift 1,8enmet
eenhogewatergift 2,4 (eenbetrouwbaar verschil). BijElstarwas er geen
betrouwbaar verschil (1,3 tegen 1,4).De gebruikte schaalwas 1= geen,2=
lichte,3=matige,4= sterkebruinverkleuring en5betekende een afgestorven
boom.Vollegrondsbomenwaren inhet geheel niet beschadigd. De onbeschadigde
bomenwerden in 1987doorgekweekt tot tweejarig plantmateriaal.Daarbijwerd
dehelftvanhet aantalbomenniet ingeknipt ende anderehelft op 40 cm.
Tevens werd dehelftvanhet aantalbomennàhet afsluitenvande groeimet
Alar-64bespoten omdebloemknopvorming testimuleren.Het opkweken ging niet
zonder problemen.Devorstschade ènvermoedelijk dehogepHvanhet bronwater
maakten datdebomen inde containers niet optimaal groeiden.Tochwerden nog
redelijk goede tweejarige bomenverkregen.Een deelvande goede bomen isals
vervolgproef uitgeplant.
Opkweek eenjarige containerbomenmet behulp van groeiregulatoren
Inhetvoorjaar van 1987werdenM.9-enKwee C-onderstammenmet slapend oog
vanElstar respectievelijk Conference geplant in8 1containerzakken gevuld met
EGO-BClean potgrond.Dehelftvan deplantenwerd van 13maart tot 25mei
voorgetrokken ineenplastic tunnel;de anderehelft bleef buiten op een tegelterreinbij de tunnel.Op 25meiwerden deplantenvanbeide groepen op een
perceel uitgezet op eenwortelmat op 1,25 x 0,45 m. Over de 2voortrekbehandelingenwerden 4hormoonbehandelingen gelegd. Dezewaren: geen hormoontoediening
aan depotgrond, toedienenvan gibberellinen A4+A7 (GA^-j), toedienen van
benzyladenine (BA),ofbeide.Het toedienenvond plaatsvanaf 1juni en éénmaal
perweek.Voor GA, + ^ 9keer envoor BA 13keer. Steedswerd 10mg per 1water
gegeven in 125cnPperplant.
Het voortrekken bleek gunstig voor degroei.Op 25meiwarende voorgetrokkenElstar-planten 40cm lang endebuitenplanten 14cm.Voor Conference waren
dezewaarden 46 en 20cm. Inhetveld ebdendezeverschillenwatweg.Aan het
eindvanhet groeiseizoenwarenvoorgetrokkenElstar-bomennog 10cm langer,
bij Conferencewas dit 9cm.Ook de stamdoorsnedewerd doorvoortrekken dikker.
BijElstar steeg de stamdoorsnee hierdoor van 13,7naar 16,6 enbij Conference
van 11,0naar 12,4.Het aantalverenwerd bijElstar nietvergroot en Conference
veerde inhet geheelniet.
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Degroeiregulatorenhaddengeenpositiefeffect.GA, -,werktegroeiremmend;
BAhadgeeneffect.Deresultatenzijnuitvoerigbehandeld inDeFruitteelt
78(1988)7:12-13.
Opvangencontainerbomenenplukkeninhetplantjaar
Inhetvoorjaarvan1987werdenéén-entweejarigebomenvanGoldenDelicious
'Smoothee'opM.9in101containersontvangenvandeBoomteeltproeftuinteHorst.
Detweejarigebomenwarenredelijkvertakt.Debomenwerden (op3,50x 1,10m
zogeplantdatomdewortelkluiteenrandpotgrondinhetplantgatwerdaangebracht.Hetbetrofnamelijkoudeboomgaardgrond.Beideleeftijdsgroepenwerden
in4behandelingengesplitst:geenwatergeven,enwatergevenmet 1,2of3
druppelaarsperboom.Ditkwamovereenmeteenwatergiftvan2,4of61per
boom. Ingevalvan1druppelaarlagdezebijdestam,bij2druppelaarster
weerszijdenvandeboomopderandvandekluitenbij3druppelaarsbijdestam
ènterweerszijden.Op8meiwerdbegonnenmetwatergeven.Erwerdgéénfertigatietoegepast.Metveelonderbrekingenbijnatweerwerdhetgehelegroeiseizoengedruppeld.Inhettotaalwerdperboom30,60en901watergegevenbij
de3waterbehandelingen.Ondankshetnattegroeiseizoenhadwatergeveneffect.
Nietbedruppeldebomenhaddengemiddeldoverdeéén-entweejarigebomenheen
692cm(a)schot,bij1druppelaarwasdit760cm (ab),bij2druppelaars805cm
(ab)enbij3zelfs837cm (b).Aandestamomtrekken,gemeteneind 1987,was
ietsdergelijksaftelezen:6,9 (a),7,2 (ab),7,2 (ab)en7,4cm(b)voorde
4genoemdebehandelingen.
Deéénjarigebomenhaddenweinigbloemtrossen (gemiddeldzo'n8)endroegen
slechtsenkelevruchten.Interessantisechterdatdetweejarigebomenwelredelijkbloeidenendroegen(tabel22).
Tabel22.ResultatenopvangproeftweejarigecontainerbomenvanGoldenDelicious
'Smoothee'opM.9inheteerstegroeijaar.
Aantal Scheu- Schot/ Gem.
StamBloem- Vruchten/
Kg/ Gem.
druppe- ten/ boom
scheut- omtrek
trosboom vr.laars/ boom
(cm) lengte (cm)
sen/ boom 100bl.
gew.
boom
(cm)
eind 1987 boom
trossen
(g)
0
1
2
3

25,9a
27,4a
27,6a
29,7a

689a
802a
818a
850a

27a
30a
30a
29a

7,1a
7,3a
7,3a
7,6a

36,2
34,9
31,3
45,3

6,9
7,6
7,4
10,4

18,3a
24,7a
27,6b
24,5a

1,1a
1,2a
1,2a
1,8b

158
165
170
169

Getallenin1kolomgevolgddoordezelfdeletter(s)verschillenniet
betrouwbaar (P=0,05).
Dedrachtwasnietduidelijkverschillendbijdeverschillendebehandelingen,
alwasereentendensnaarwatmeerenwatgrotereappelsbijveelwatergeven.
Interessantisdatdewathogereproduktieniettenkostegingvandegroei.
Afgewachtmoetwordenofdezeproduktieinhetplantjaardebloeiinhetvolgendejaarheeftgeschaad.Helaaskandeproefinverbandmetgeplandebouwactiviteitenophetbetreffendeperceelnietlangerdandebloeivan1988
wordengevolgd.Deproefwijstinelkgevaluitdatproduktieinhetplantjaar
endusverkortenvandestichtingsperiodemogelijkis.
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SECTIE GEBRUIKSWAARDEONDERZOEKGROOT FRUIT

PROJECT PFW 69 (RIVRO 12):HET GEBRUIKSWAARDEONDERZOEK BIJ APPEL
P.D. Goddrie

Rassenonderzoek inWilhelminadorp
Inhetvoorjaar van 1987werden 36nieuwe rassen inhet gebruikswaardeonderzoek opgenomen.Daarvanwaren er 14afkomstig uit hetveredelingsprogrammavan
het IVT teWageningen.
Voor het appelrasArletbleef inhetverslagjaar enigebelangstelling bestaan.
Inhetproefjaar 1987kwamengeenwerkelijk nieuwe gegevens overdegebruikswaardenaar voren.Na 5groeijarenkan overArletworden gezegd dat dit tamelijk
zwakgroeiende ras eenvroeg aanvangende enregelmatige goedevruchtdracht heeft.
Devruchten zijnvoldoende groot,meestalwatvet,enigszins (netvormig)verruwd
en tamelijkvatbaar voor schurft.De eetkwaliteit is onderNederlandse omstandighedennietbijzonder goed.Daarom lijktArletnog geen aanwinst voor het
Nederlandse sortiment.
Ookvoor Rubinette bleef enige interessebijde fruittelers aanwezig. Bij dit
ras ishet niet de eetkwaliteitmaar demaatsortering die tewensen overlaat,
dit ondanks sterk doorgevoerde vruchtdunning (in 1987 65%vande vruchten
< 7 0 mm). Welmoetworden opgemerkt dat (nog)sprake isvanniet-virusvrije
bomen.Wellicht zouvirusvrij plantmateriaal devruchtgrootte wat doen toenemen.
Betwijfeld wordt echter of dit involdoendemate zougebeuren.Kleine vruchten
isvrij zeker eenkenmerkvanRubinette.
In 1987werden bomenwaargenomenwaarvan devruchten duidelijkminder gekleurd
waren. Gezien ookhet tamelijkveelvuldig voorkomen van sectoriale chimaeren
deed hetverschijnsel sterkdenken aan terugmuteren.
Fiesta lijkt eenwat betere gebruikswaarde tehebbendan de 2vorige rassen.
De produktiviteit vangtvroeg aan,isregelmatig engoed.Devruchten zijn
gemiddeld vrij groot. Inde teelt lijkt de opkweekvandeboombijzondere aandacht tevragen;denogal hangende groeiwijze endegoede produktiviteit veroorzakengemakkelijk een tedonkere binnenzijdevandeboom,hetgeen onmiddellijk
resulteert inweinig ofnauwelijks geblostevruchten.
Reclameactiviteiten vanboomkwekerszijdehadden tot gevolg dat de Franse
appelrassen Delbarestivale (Delcorf) enDelbard Jubile inde aandacht kwamen.
Delbarestivale is sindsvoorjaar 1978 inWilhelminadorp inbeproeving.
De gemakkelijke,matig sterkgroeiende gezonde bomen hebben ondanks eenvooral
de laatste jarennogal sterkebeurtjarigheid een goed produktieniveau. De eind
augustus/begin september rijpendevruchtenmoeten in 2keerwordengeplukt.
De tamelijk blekevruchten zijnvoldoende groot enongeveer 2maanden houdbaar
ineengewonekoelcel.Na zo'nbewaring zijndevruchtennog stevig envoldoende
sappig. De smaak is tamelijk geparfumeerd maar is zeker aanvaardbaar.
De ervaringmet Delbard Jubile is aanzienlijk geringer. Dit raswerd voorjaar
1985 inonderzoek genomen.Demooie rodevruchten,inde.tweede of derde week
van oktober teplukken,zijn totmaart ineengewonekoelcel tebewaren.De
groei ismatig sterk,deproduktie lijkt goed,de eetkwaliteit is echter
onvoldoende.
Inhetwinterseizoen 1987/'88werden 3 smaaktoetsen uitgevoerd. Debeoordelingenwerden gedaandoor een smaakpanel,bestaande uitmedewerkers vanhet
proefstation, inzogenaamde "blinde"toetsen,waarbij geschildevruchten werden
aangeboden engeen informatie overde te toetsen rassenwerd vermeld.
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De resultaten zijnvermeld in tabel23.
Tabel 23.Degemiddelde smaakwaarderingvoor appelrassen inde periode
december 1987/februari 1988
(1= zeer slechte smaak; 10=uitstekende smaak).
Toets 9/12/87

Toets 14/1/88

Toets 17/2/88

Ras

Smaak 1)

Ras

Smaak

Ras

Smaak

Rubinette
Elstar
Arlet
Fiesta
Karmijn de

7,0 a
6.7a
5.8b
5,7 b
5,5 b

New Jonagold
Karmijn de S.
Arlet
Fiesta
Jupiter

6.8a
6,3 ab
5.9bc
5,7 c
5,7 c

IVT 72001-96
GoldenDel.
IVT 74114-17
IVT 73001-136
IVT 75118-39

6.3a
6,1 a
5,9 a
5,6 a
5.4a

S.

1)Perproef geldt:getallen gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet
betrouwbaar (P= 0,05).
Uit deze tabelkomt naarvoren dat de eetkwaliteitvanKarmijn de Sonnaville
inde toetsvan 9december slechts alsmatig werd beschouwd. Gebleken isdat de
rijpheid vandevruchtenvandit ras opde toetsingsdatum nog onvoldoendewas.
Aanhet eind van 1987werden 47 rassen uit het gebruikswaardeonderzoek verwijderd.De redenenwordenhiernavermeld.
Alkmene,Elan enZoeteOranjewarenvoldoende beoordeeld enworden intussen
door depraktijk inmeer ofminderemate aangeplant.James Grieve II,een
fraaiekleurmutantvanJamesGrieve,komt omstreeks 10dagen later op kleur
danhetmoederras en lijkt derhalve niet bruikbaar.Daarentegen loopt dekleurvorming bij dekleurmutant Scarlet Benonivrijwel gelijkmet dievan hetaanzienlijkminder rood geblostemoederras.BijhetkiezenvanBenoni ineen
plantplan dient dekeuzevoor Scarlet Benoni zeker teworden overwogen.
Erwerden 7IVT-selecties gerooid,niet zeldenvanwege onvoldoende eetkwaliteit
endaarbij somsproblemenmetkurkstip,klokhuisschimmel,vruchtboomkanker en
bewaarziekten. De overige gerooide rassen zijn (met tussenhaakjes de problemen):
Blahova Reneta (eetkwaliteit,vruchtboomkanker,produktiviteit,uiterlijk),
GoldenDelicious Mutant Brons (verruwing),Eva (produktiviteit,eetkwaliteit,
vruchtboomkanker),Firmgold (eetkwaliteit,vruchtboomkanker),Gloster Mutant
(habitus),Luva-Golden (produktiviteit),Goldsmith (eetkwaliteit,vet,verruwing), Greensleeves (eetkwaliteit),Hatsuaki (eetkwaliteit,produktiviteit),
Jerseyred (eetkwaliteit,verruwing,bewaarziekten),Jester (eetkwaliteit,zeer
vet), Jonafree (eetkwaliteit,bewaarproblemen),Julyred (produktiviteit,beurtjaren,eetkwaliteit,vruchtboomkanker),Karmijn de SonnavilleMutanten IenII
(uiterlijk),Katja (eetkwaliteit,vruchtgrootte,vruchtboomkanker),Keepsake
(eetkwaliteit,verruwing,kurkstip),Kent (eetkwaliteit,kurkstip), Krasava
(eetkwaliteit,uiterlijk,vruchtboomkanker),Lonjon (eetkwaliteit,uiterlijk),
Lucky Chance (produktiviteit,verruwing),Macfree (eetkwaliteit,bewaarziekten,
vruchtboomkanker),Melrouge (uiterlijk),New Jonagold (chimaeren), Paulared
(eetkwaliteit,produktiviteit,zonnebrand,habitus),Puritan (eetkwaliteit,
glazigheid, scheurtjes),Red Ruby (eetkwaliteit,verruwing,vet,vruchtboomkanker), Spugla (produktiviteit,verruwing), StateFair (eetkwaliteit, scheuren)
Supergold (eetkwaliteit,vruchtboomkanker),Tsugaru (eetkwaliteit,verruwing),
Undine (eetkwaliteit,kurkstip,glazigheid,klokhuisschimmel,verruwing),
Vista Bella (produktiviteit,wintervorst,vruchtboomkanker, beurtjaren),
Zaailing Schiedam (eetkwaliteit,produktiviteit,vruchtboomkanker, zeervet).
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Rassenonderzoek inregionale proeftuinen
Eind 1987werd de landelijke rassenproef 82.0.5, geplant inhetvoorjaar van
1982 in6regionaleproeftuinen,beëindigd. Indieproef werden 14nieuwe rassen
onderling enmet 4 standaardrassen vergeleken. In tabel 24 zijn enkele resultatenover'de produktiviteit,boomomvang enpluktijdstip vermeld.De indie tabel
vermelde gegevens zijngemiddeldenvan 5proeftuinen omdat dezeproef inde
proeftuinWerkhoven wegens opheffing vande proeftuin reeds opeen eerder tijdstipwerd beëindigd. Uit tabel 24blijkt dat deEngelse rassen Greensleeves en
Jester eenhoge kg-produktie perm^boombehaalden.Vergeleken hiermeewas de
produktiviteitvanVista Bella,MertonKnave,debeide Benoni-typen enCox's
O.P. aan de lagekant.
Tabel 24.Produktiviteit,boomgrootte enpluktijdstip van appelrassen.
Cijfers zijngemiddeldenvan 5regionale proeftuinen.
Ras

Produktiviteit
1983/1987
Kg/boom

Vista Bella
Julyred
Jerseymac
Paulared
Benoni
Scarlet Benoni
MertonKnave
James Grieve
Katja
James Grievemutant
Cox's OrangePippin
Greensleeves
Suntan
Jester
Elan
Kent
GoldenDel.Smoothee
Golden Del.B

45,3
41,3
44,9
28,6
47,9
46,5
26,7
50,1
45,6
39,4
43,5
62,8
54,0
68,3
65,3
53,9
53,3
64,1

Boomvolume
eind 1987
(m3)

Gemiddelde
plukdatum
in 1987 O

Kg/m
44,4
64,6
59,0
52,9
40,0
38,1
38,1
78,3
58,5
82,0
45,3
98,1
50,9
92,3
68,0
70,9
60,6
80,1

1,02
0,64
0,76
0,54
1,20
1,22
0,70
0,64
0,78
0,48
0,96
0,64
1,06
0,74
0,96
0,76
0,88
0,80

9aug.
19aug.
19aug.
29 aug.
29 aug.
30aug.
4sept.
6sept.
7sept.
8sept.
26sept.
28sept.
3okt.
11okt.
11okt.
17okt.
19okt.
20okt.

1)Gemiddelde datavan 5proeftuinen +Proefstation Wilhelminadorp.
Opvallend isdat bij 2rassenwaarvan zowelhet uitgangsras als een (kleur)mutantwaren opgenomen (Benoni enJames Grieve)hetverschil in produktiviteit
tussendebeide typen gering genoemd mag worden.Daarentegen isdeproduktiviteitvan demutant Smoothee indeze proef beduidend lager dandievan standaard
GoldenDelicious B.
Over debeproefde rassenkunnen samenvattend devolgende conclusies worden
getrokken.
Julyred,Vista Bella enJerseymac zijnalle rassenwaarinMcintosh als
voorouder isgebruikt.OnderNederlandse omstandigheden leidt datmeestal tot
eenniet geringevatbaarheid voorvruchtboomkanker. Gebleken isdat doorvruchtboomkanker aangetaste bomenvan deze 3rassenbijzonder gevoelig voor strenge
wintervorst waren,dit ondanks een tijdigebehandeling eneengoede genezing
vandekankerwonden inaan devorst voorafgaande jaren.Vista Bella enJulyred
vertonen beidebeurtjaareffecten;Jerseymac rijpt zeer ongelijkmatig.
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Alle 3warenbijzonder gevoelig voormisvorming vande eerste uitgelopen
blaadjes;ditverschijnsel isbekend onder denaam "koublad".
Als ondanksdebeschreven negatieve eigenschappen eenvandeze 3rassen
bruikbaar zou zijnvoor eenplantplan dan zoudekeusmoetenvallen op Vista
Bellavanwege het feit dat dit ras al eind juli/begin augustusvoor het eerst
kanworden aangevoerd. Julyred die iets later rijpt endenogwat later te
plukkenJerseymac (omstreeks half augustus)worden niet geschikt geacht.
MertonKnavekanniet als eenverbetering van of een aanvulling ophet
bestaande sortiment wordenbeschouwd. Devruchten zijndeklein,de produktie
is tegering,deboomheeft eenmoeilijke groeiwijze ende eetkwaliteit is
onvoldoende.
OokvanPaulared isde produktiviteit tegering;daarnaast heeft de boom
een lastigegroeiwijze en isde eetkwaliteit van devoor zonnebrand gevoelige
vruchtenvrijmatig.
Demutantvan deJamesGrieve isvoorwatbetreft devruchtkleur eenduidelijkeverbetering vanhetmoederras.Die kleurwordt echter invergelijking
met hetmoederras 1week tot 10dagen later pasvolledig bereikt.Vruchten van
James Grieve die laterdannormaalworden aangevoerd brengenmeestal lage(re)
prijzen op;daardoor heeft aanplantvan dezemooiemutantweinig zin.
Scarlet Benoni is eveneens voor wat kleur betreft eenverbetering vanhet
moederras. In tegenstelling totdekleurmutantbij James Grievekomt de kleurvorming vandevruchtenvan Scarlet Benoni opvrijwelhetzelfde tijdstip als
bijgewone Benoni.Als Benoni ineenplantplan past lijkt dekeusvoor Scarlet
Benoni zeker op zijnplaats.
BijdeEngelse rassenKent,Suntan,Greensleeves enJester ishetvooral de
eetkwaliteit die niet aandegestelde eisenvoldoet.Dit geldtmet namevoor
Greensleeves enJester. BijKent en Suntanwerd tevens eengrote vatbaarheid
voor kurkstip geconstateerd.
Katja iseenrasmet nogal kleinevruchten.De eetkwaliteit is slechts
matig,het uiterlijk daarentegen erg aantrekkelijk. Toch lijktKatja geen
aanwinst voor het bestaande sortiment.
Elan iseenrasmet uitstekende eigenschappen, zoals de goedeproduktiviteit,de grotemooievruchten ende (ophet juiste tijdstip) goede eetkwaliteit.
Die eetkwaliteit loopt tamelijk snel terug,hetgeen aanhetuiterlijk van de
vrucht gedurendevrij lange tijd niet is te zien.Dit rasmoet dus niet worden
bewaard. Een anderbezwaar vanElan isdenogal sterke gelijkenismetElstar.
"Vergissingen"kunnendaardoor gemakkelijk plaatsvinden.Ondanks de goede
eigenschappen lijkthetdan ook gewenst aanplant vanElanniet aan tebevelen,
omdat eenonjuiste handelwijzemet Elan inde periodena de oogst de goede naam
vanElstar zeer zoukunnen schaden.
Inhetvoorjaar van 1988werd in4proeftuinen eenvolgende landelijkerassenproef aangevangen. Daarinworden 9rassen onderling enmet de standaardrassenElstar enKarmijnde Sonnavillevergeleken.De tebeproeven rassenzijn:
Arlet,Rubinette,Sinta,Pohorka,Fiesta en4IVT-selecties.Over 3van deze
rassen ishierboven reeds informatie gegeven.Enkele gegevens die inWilhelminadorp van de 6overige rassenwerdenverkregen zijnvermeld intabel25.
IVT 72001-96 isontstaanuitdekruisingvanCox'sOrangePippin enElstar,
IVT 73001-136 uit (GoldenDelicious x Ingrid Marie)xElstar,IVT 74114-17
uit Septerx Cox'sOrange Pippin en IVT 75118-39 uit Gloster x Golden
Delicious.
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Tabel 25.Proefresultaten van enkeleappelrassen,Wilhelminadorp
Ras

IVT 72001-96
IVT 73001-1361
IVT 74114-17 0
IVT 75118-39
Sinta
Pohorka

Groeikracht

Produktiviteit

ts

tg

m
m

zg
g/zg

ts

tg

z
m

g

tg

Pluktijd

Eetkwaliteit

eind sept,
beginokt.
sept./okt.
eind sept,
sept./okt.
sept./okt.

Bewaarbaarheid in
koelcel (3°C)tot
half december
februari
januari
februari
februari
februari

tg
tg
g
tg
tg
mg

1)Ook bekend onder devoorlopigenaamElise.
Groeikracht: z = zwak
m =matig sterk
ts= tamelijk sterk

Produktiviteit/Eetkw.:mg =matig goed
tg= tamelijk goed
g = goed
zg= zeer goed

Klonenonderzoek inWilhelminadorp
Tengevolgevan eenhevige stormdaagsvoor deplukging bij alle in 1983 en
1984geplanteproevenmet klonenvan Jonagold deopbrengstverloren.Waarnemingen over devruchtkleur aande individuele bomenwaren echter reedsverricht.
In eenvandieproeven,geplant invoorjaar 1984opM.9wordenWilmuta en
nabouwvanWilmutavergelekenmet opvruchtkleur gekozen selectiesvandevirusvrije Jonagold-klonen 229ITen236ITen tevensmet eenvirusbesmetteJonagoldselectie uit depraktijk. In tabel 26 zijnde gemiddeldevruchtkleurcijfersuit
deperiode 1985 tot enmet 1987vermeld.
Tabel 26.Devruchtkleur vanJonagold-mutanten,Wilhelminadorp.
Mutant

Gemiddeld kleurcijfer aandeboom ''
1985

Wilmuta
Wilmuta-nabouw
2291T
2361T
Jonagold virusziek

4,1
4,4
3,8
3,3
4,0

1986
3,6
4,2
3,5
3,1
3,3

1987
4,2
4,4
3,9
3,4
3,8

Gemiddeld 1985/1987
4,0
4,3
3,7
3,3
3,7

1) 1= alle zichtbarevruchten groen
5 = alle zichtbare vruchten fraai rood
Zoals blijkt uit tabel 26 loopt dekleur vandevruchtenvannabouw van
Wilmuta totnu toeniet terug invergelijking metWilmuta zelf.Ookkanworden
gezegd dathetkleurpeilvanbeideWilmuta'spermanent op eenwat hoger niveau
ligtdanbij de andereJonagold-mutanten,dit ondanks het feitdatbij 229IT
en 2361T sprake isvan opkleur geselecteerde standaard Jonagold.
Ineen eveneens in 1984opM.9 geplante proef wordenWilmuta ennabouw van
dezekloonmet elkaarvergeleken.Totnu toe isnietnaarvorengekomendat
dematevan geblostheid bijbeide typenverschillendwas.
Ook ineenderde proef,geplant invoorjaar 1984opM.9,blijft devruchtkleurvan denabouwvan deWilmutaniet achter bijuit standaard Jonagold
2291Topkleur geselecteerd materiaal.
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Inde Jonagold-klonenproef opM.9 die invoorjaar van 1983niet alleen in
Wilhelminadorp maar ook inGorsem (België) enLaquenexy (Frankrijk)geplant
werd zijn inWilhelminadorp jaarlijks kortvoor deplukkleurcijfers voor de
vruchten aan elke individueleboom gegeven. In tabel 27 zijndie cijfers van
de laatste 3proefjarenvermeld.
Tabel 27.Devruchtkleur van Jonagold-klonen,Wilhelminadorp.
Kloon

Gemiddeld kleurcijfer aandeboom '
1985

2291T
231IT
2316T
2381T
241IT
2451T
T1226
T1270
T1272
New Jonagold

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

1986

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

1987

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

Gemiddeld 1985/1987

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

1 ) 1 = alle zichtbarevruchten groen
5 = alle zichtbarevruchten fraai rood
Uit tabel 27komt naarvoren datNew Jonagold vrijwel elk jaar de best
gekleurdevruchten heeft.Opvallend isdatdegemiddeldekleurcijfers in 1987
heelwat lager zijndan indebeidevoorgaande proefjaren.Dit zou een gevolg
kunnen zijnvanhet ouder endus groter endichter wordenvandebomenof
omdat 1987eenminder gunstig jaar voor dekleurvorming was.De oorzaak is
(nog)nietduidelijk.Ook in 1987kwam dehogematevan gestreeptheid
(chimaeren)bijNewJonagold zeer duidelijk naarvoren.
Infebruari 1987werdenvan de opdatmoment bekendemutantenvan Jonagold
handveredelingen opM.9 gemaakt.Dezewerden opgepot incontainers en tot eind
mei ineenplastic tunnelvoorgetrokken.Vanaf juniwerdendebomen indecontainers buiten geplaatst envanaf datmoment voorzienvan fertigatie.Op 29
oktober werden debomenvanuit de container indevollegrond uitgeplant.
Verwacht wordt dat reeds in 1988de eerstevruchten aande 38 kleurmutanten
beoordeeld kunnenworden.Perherkomst zijn (meestal)4bomengeplant.
Op 3 februari 1988werd een smaaktoets uitgevoerd met devolgende typenvan
Jonagold:Wilmuta,New Jonagold,Jonagored, 2291T en 2381T.Uit die toets kwam
naarvoren dat ergeenbetrouwbaar verschil insmaakwerd gevonden tussen
Wilmuta,2381T enNewJonagold; de typen 2391T enJonagored werden betrouwbaar
lager gewaardeerd dandeeerste 3 typen,maarverschilden onderling niet
insmaak.
In 1987werdenvruchtenvanRed Elstar beoordeeld op eventuele terugloop
naar (gewone)Elstar.Gebleken isdat bij 5vande 9proefbomen zowelRed
Elstar-vruchten alsElstar-vruchten voorkwamen. Eenboomwasvolledig gewone
Elstar,3anderehaddenvolledig ofvrijwelvolledig Red Elstar-vruchten.
Gesteldmagworden dat de stabiliteitvan dezemutant thansnog twijfelachtig
isendatverdere selectie noodzakelijk zal zijn.
Inhet seizoen 1987/'88werden 19kleurmutanten van Elstar inbeproeving
genomen. Daarnaast zijnnog 7typen inopkweekvoor aanplant in seizoen
1988/'89.
Inhetvoorjaar 1985 is eenproef geplantwaarinvoor het eerst virusvrije
topentenvan GoldenDelicious Reinders enCrielaard zijn opgenomen.
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In1987werdendeeerstewaarnemingenoverdematevanverruwinguitgevoerd.
Deresultatenzijnvermeld intabel28.
Tabel28.ResultatenklonenonderzoekvirusvrijeGoldenDelicious,Wilhelminadorp.
Kloon

Percentagevruchten
inklasseI
(glad+lichtverruwd)

Percentage
gladdevruchten

GoldenDeliciousB
GoldenDeliciousSmoothee
GoldenDelicious 153
GoldenDeliciousCrielaard
GoldenDeliciousReinders
Lysgolden
Belgolden

32
28
17
30
46

88
97
88
95
99
94
96

23
22

Uittabel28komtnaarvorendatnaGoldenDeliciousReinders,kloonBeen
kloonismeteenaanzienlijkpercentagegladdevruchten.Dezekloonenkloon
153blijkenechterdelaagstepercentagesvruchteninklasseIopteleveren.
GesteldmagwordendatgebruikvanvirusvrijekloonReinderseenverbetering
oplevertvandeuiterlijkekwaliteitvanGoldenDelicious.
Dezezelfdeproefwordtookuitgevoerd indeproeftuinenteHorstenZeewolde.
Degegevensuitdieproevenwordenhiernavermeld.
Inhetvoorjaarvan 1985werdeenproefaangevangenwaarindevirusvrije
typenT1368,T1402enT404vanSchonevanBoskooppomologischwordenbeoordeeld
envergelekenmetstandaardSchonevanBoskoopTl64.Na3groeijarenblijvende
nummersT1402enT404watachterinproduktiviteit.T1402,hetnummermethet
hoogstepercentagerodeblos,gafin19879,5%hollevruchten.T1368wasmet
4,7%hollevruchtendebestekloonopdatpunt.
Eveneensinhetvoorjaarvan 1985werdeenproefaangevangenwaarin 11virusvrijetopentnummersvanCox'sOrangePippinpomologischonderlingenmetCox's
OrangePippinTl2(standaard)wordenvergeleken.Detotnutoeverkregengegevenszijnintabel29weergegeven.
Tabel29.ResultatenklonenonderzoekvirusvrijeCox'sOrangePippin,
Wilhelminadorp.
Kloon

T12
T1254
Tl263
T1365
T1363
T1317
Tl133
T1235
T1238
T1242
T1244
T1251

Kg/boom
1986+1987

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

Gemiddeld
vruchtgewicht
1987(g)

%vruchtenin1987met:

146
141
173
153
146
149
171
144
151
148
155
151

33
19
4
18
37
6
34
17
18
14
19
17

<10%blos

10-20%blos
36
24
12
29
33
19
25
26
25
23
23
23

> 2 0 %blos
31
57
84
53
30
75
41
57
57
63
58
60

60

Uit tabel 29blijkt dat T12,Tl133enT1238goedeklonen zijn ten aanzien
vanproduktiviteit. T1263 enT1254 schieten daarin totnu toe tekort.Tl133
heeftbij een goed produktieniveau ook eengoedemaat.OokTl263heeft een
goedemaat,maar datkanhet gevolg zijnvan een laag produktieniveau. Tl263
heeft eenhoog percentage sterk gekleurdevruchten.De aantrekkelijkheid van
denummers T1235,T1254 enT1317liettengevolgevan sterke gestreeptheid en
verruwing zeer tewensenover.
Klonenonderzoek inregionale proeftuinen
In 1985werd behalve inWilhelminadorp deproef metvirusvrije Golden
Delicious-klonen ook indeproeftuinen Horst en Zeewolde geplant.
In tabel 30 zijndevoorlopige resultaten uitbeideproevenweergegeven.
Tabel 30.Resultaten klonenonderzoek virusvrije GoldenDelicious.
Kloon

B
Smoothee

153
Crielaard
Reinders
Lysgolden
Belgolden

Kg/boom
1986+1987

Percentage
gladde vruchten
1987

Percentage vruchten
inklasse I, 1987
(glad+licht verruwd)

Horst

Zeewo 1de

Horst

Zeewolde

Horst

Zeewolde

20,8
22,2
15,0
22,3
21,4
17,0
19,1

21,8
20,1
10,8
15,6
20,2

3
1
76
87
49
81
91

3
4
0
9
16
5
8

52
47
100
100
97
100
100

30
45
12
50
64
45
48

9,7
13,1

Uit tabel 30blijkt dat inbeide proeftuinen de produktiviteit van Golden
Delicious 153,Lysgolden enBelgoldenwat achter blijft bijdievan de andere
klonen. Deverschillen tussendebeide proeftuinenmet betrekking tothet
percentage gladdevruchten enpercentage klasse I zijnvaak erg groot enniet
verklaarbaar.
Inhetvoorjaarvan 1982werd indeproeftuinen teHorst enOosthuizen een
proef begonnenwaarin eenaantalvirusvrije herkomstenvan Cox'sOrange Pippin
opvirusvrijeM.9 onderling enmet de standaard Tl2wordenvergeleken. Indeze
proevenwerdenwaarnemingenverricht omtrent produktiviteit,vruchtgrootte en
uiterlijke vruchtkwaliteit.
In tabel 31 zijndewaarnemingen overproduktiviteit vermeld.Uit die cijfers
komtnaarvoren dat inbeide proeftuinen dezelfde klonen indezelfde volgorde
op de eerste 4plaatsen staan.Statistisch gezien zijnde gevonden verschillen
inproduktiviteit echter tamelijk gering.
Opbeide proefplaatsen isnagegaanwelk deelvande totale kg-opbrengst
behoort totde grootte-klasse>>65mm. Gemiddeld over de jaren 1986 en 1987
bleek er teHorst geenbetrouwbaar verschil tussendediverse klonen tenaanzienvan dit kenmerk tebestaan.Het percentagevruchten ^"65mmvarieerde van
95bijherkomst VanVliet tot 88bij EMLA-2. InOosthuizenvarieerdehetpercentagevan 88bijherkomst VanVliet tot 78bij EMLA-2,waarbij echter van
betrouwbareverschillen in slechts geringemate sprakewas.
Inbeideproeven isnagegaan inwelkemate dediverse herkomsten geblost
zijn.Dit isvanbelang om tekunnenvaststellenwelk percentagevruchten tot
dekwaliteitsklasse Igerekend magworden (meer dan 10%rode blos). In tabel
32 zijndekleursorteringen gemiddeld over de jaren 1985,1986 en 1987vermeld.
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Tabel31.DeproduktiviteitvanvirusvrijeCox'sOrangePippin-klonen
in2proeftuinen.
Kloon

Kg/boom
1983/1987
Horst
72,7a
67,1ab
66,5ab
65.4ab
65.0ab
61.5bc
55.1c

QueenCox
EMLA-2
Tl2(standaard)
Kummer
Korallo
VanVliet5
H5

Kloon

Kg/boom
1983/1987
Oosthuizen

QueenCox
EMLA-2
Tl2(standaard)
Kummer
H5
VanVliet5
GM246
Korallo

46,6a
44,1ab
43,0abc
40,3bc
39,7bc
39,2bc
38,3bc
37,2c

Perkolomgeldt:cijfersgevolgddoordezelfdeletter(s)verschillenniet
betrouwbaar (P=0,05).
Tabel32.DematevangeblostheidvanvirusvrijeCox'sOrangePippin-klonen
in2proeftuinen,gemiddeldoverdejaren1985totenmet1987(%).
Kloon

T12
VanVliet5
Korallo
Kummer
QueenCox
EMLA-2
H5
GM246

0-10% blos

11-50% blos

51-100% blos

Horst

Oosth.

Horst

Oosth.

Horst

Oosth.

14,3
14,4
1,5
1,8
7,6
17,0
12,9

16,5
15,3
2,7
4,2
6,7
20,8
13,5
21,8

52,2
50,8
26,0
30,2
47,8
51,0
50,1

48,2
47,6
35,6
36,1
43,7
50,5
49,8
50,5

33,5
34,8
72,5
68,0
44,6
32,0
37,0

35,3
37,1
61,7
59,7
49,6
27,7
36,7
27,7

-

-

-

Uittabel32blijktdatKoralloenKummerdemeestgeblosteklonenzijn.
DeminstehoeveelheidblosvertonenGM246,EMLA-2,gevolgddoorTl2,VanVliet
enH5.QueenCoxneemteenduidelijkemiddenpositiein.
BeoordelingenopverruwingvandevruchtenweesuitdaterteHorstgemiddeldoverdejaren1986en1987geenbetrouwbareverschillenbestondentussen
deminstverruwdeklonenTl2,Korallo,H5,QueenCoxenVanVliet.EMLA-2was
betrouwbaarmeerverruwd;Kummerwasdekloondiedemeesteverruwingvertoonde.
EenzelfdeproefmetCox'sOrangePippinklonen,echtermettussenstamDubbele
ZoeteAagtenzonderQueenCox,werdinvoorjaar 1983indeproeftuinte
Kraggenburggeplant.
Uitdegegevensoverdeproduktiviteitisgeblekendateropdatpuntgeen
betrouwbaarverschiltussende6klonenbestond.Gegevensoverdevruchtgrootte
enverruwingzijnvermeldintabel33;deresultatenuitdekleursorteringen
staanintabel34.
UitdegegevensvandezeproefkanwordengeconcludeerddatEMLA-2eenongeschiktekloonvanCox'sOrangePippinis,vooraltengevolgevandematigeblosvorming,derelatiefkleinevruchtenendenogalveelvoorkomendeverruwing.
DeklonenKoralloenKummerzijnduidelijkerode-Cox's-typen,waaropechter
nogalveelverruwingkanvoorkomen.AnderzijdsisKoralloeenkloonmetrelatief
grotevruchten;ditgeldttevensvoordekloonVanVliet5.Gemiddeldkomtde
standaardTl2alseengeschiktekloonnaarvoren.
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Tabel33.VruchtgrootteenvruchtkwaliteitvanvirusvrijeCox'sOrangePippinklonenindeproeftuinteKraggenburg.
Kloon

Percentagevruchten
> 65mm')

PercentagevruchteninklasseI
(=glad+lichtverruwd) 2)

Korallo
VanVliet5
H5
Kummer
T12
EMLA-2

79,5a
79,2a
72,0b
71,8b
67,3bc
64,4c

22,1c
26,4bc
35,9ab
20.4c
42.5a
23,1c

1)Gemiddeld over 1986en 1987.
2)Gemiddeld over 1984,1985en 1987.
Per kolom geldt: cijfers gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet
betrouwbaar (P= 0,05).

Tabel34.Dematevangeblostheidvanvirusvrije Cox'sOrange Pippin-klonen
indeproeftuin teKraggenburg,gemiddeld over 1984,1985en1987(%).
Kloon

T12
EMLA-2
H5
VanVliet5
Kummer
Korallo

Percentage vruchtenmet
0-10%
blos

11-33%
blos

34-50%
blos

51-75%
blos

7,8
10,1
7,4
5,7
0,5
0,2

15,6
17,4
15,6
14,3
1,8
1,9

38,8
46,6
37,7
38,2
9,7
7,3

34,6
25,2
36,3
39,0
21,9
20,9

PROJEKTPFW70(RIVRO 12):HETGEBRUIKSWAARDEONDERZOEKBIJPEER
P.D. Goddrie

Rassenonderzoek inWilhelminadorp
Inhetvoorjaarvan1987werden 18nieuwe rassen inhetgebruikswaardeonderzoek opgenomen.Daarbijwaren 10selectiesvanhetI.V.T.,dieindevormvan
een landelijke rassenproef eveneens in4regionale proeftuinenwerdengeplant.
Enkelevandieselecties werden inWilhelminadorp aleerderopzeer beperkte
schaalgeplant.Deeerste indrukkenvandiein1981geplante tweejarige bomen
opKweeMCzijnvermeld.in tabel35.
Demeeste andererassen zijnnogzojongdathierovernoggeen betrouwbare
informatiekanworden gegeven.
Aanheteindvan1987werden5rassen gerooid vanwege diverseminder
gunstige eigenschappen.

>75%
blos
3,2
0,7
3,0
2,8
66,1
69,7
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Tabel 35.Enkele proefresultatenvanpereselecties,geplant inhet voorjaar
van 1981 opKweeMC,Wilhelminadorp.
Select-ie/Ras

IVT 6403-23
IVT 68007-123
IVT 68013-38
IVT 69007-36
IVT 69025-56
IVT 70025-1
D.du Comice

Produktiviteit
1982/1987
(kg/boom)

Eetkwaliteit

38,5
53,6
64,6
45,3
39,9
41,9
69,0

tg
g
tg
m
m
g

1)

g/zg

Bewaarbaarheid
inkoelcel
(0°C)tot
december
november
december
half oktober
december
half december

1)m =matig
tg= tamelijkgoed
g =goed
zg= zeer goed
Rassenonderzoek in

regionalepre eftuinen

Inhetvorig jaarverslag werd vermeld dat ondanks beschadiging door strenge
wintervorst een landelijke rassenproef met 10IVT-selecties toch teHorst werd
uitgeplant. Inde loopvan 1987is geblekendatdebeschadiging dermate zwaar
was geweest dat debomenuit deze proef alsnogmoestenworden afgeschreven.
Inhetvoorjaarvan 1988werd deze proef opnieuw aangevangen,deze keer
echter inde 4regionale proeftuinen en tevens indeNationale Proeftuin voor
Grootfruit VZW te Sint-Truiden (België).
Klonenonderzoek in Wilhelminadorp
Inhetvoorjaar van 1981 werden tweejarige bomenvan 4virusvrije topentnummersvan Conference opvirusvrije KweeMC geplant teneinde een pomologische
beoordeling tekunnenuitvoeren.
Enkele gegevens uitdezeproef zijnvermeld intabel 36.Uitdie tabel blijkt
dat deproduktieverschillen nog gering zijn endat alleT-nummers duidelijk
minder gebronsd zijndande standaard ConferenceM202.
Tabel 36.Enkele proefresultaten vanvirusvrije topentnummersvanConference,
Wilhelminadorp.
Kloon

M 202 (standaard)
T 310
T 1190
T 1191

Produktiviteit
1982/1987
(kg/boom)

Gemiddeld
vruchtgewicht
in 1987 (g)

Vruchtkleur
op9/9/1987

56
60
61
54

171
166
169
162

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

1 ) 1 = vruchten volledig groen
2 =vruchten iets gebronsd
3 =vruchtenmatig gebronsd
4 =vruchten sterk gebronsd
5 =vruchtenvolledig gebronsd

1)
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PROJECT PFW 89 (RIVRO 12): HET GEBRUIKSWAARDEONDERZOEKBIJ STEENVRUCHTEN
P.D. Goddrie

Rassenonderzoek inWilhelminadorp
Inhetvoorjaar van 1987werden 8nieuwe rassen inonderzoek genomen.
De collectiemet pruimerassen is thans zojong datnog geen betrouwbare
informatie kanwordenverstrekt.
Rassenonderzoek inregionale proeftuinen
Van de inhetvoorjaar van 1987 in 2tuinengeplante proefmet 8rassen
opPixy zijnnog geen resultaten temelden.

SECTIE TEELT KLEINFRUIT

PROJECT PFW 85:DE INVLOED VAN TEELTFACTOREN OP ZETTINGEN RUIBIJ RODE BES
J. Dijkstra

Invloed temperatuur en relatieve luchtvochtigheid
Over inhetvoorjaar van 1986geplante Jonkheervan Tets,RedLake enRolan
zijn inhet voorjaar van 19872 tunnels geplaatst. Tijdens debloeiwerden in
de tunnelsverschillende klimaten aangehouden.De ene tunnelwerd veel gelucht,
zodat de temperatuur beneden de 25°Cbleef,de andere tunnelwerd spaarzaam
gelucht,waardoor de temperatuur vaak opliep tot rond 30°C ende relatieve
luchtvochtigheid veelal hoog bleef.Inde tunnelswerden geenbijengeplaatst.
Daardoor beperkte hetweinige luchten zowel de luchtbeweging als demogelijkheid
van bestuiving door insekten.Een en ander leidde ertoe dat indeweinig geluchte
tunnelde zetting slechtverliep. Bijkunstmatige handbestuiving werd echtereenzelfde zettingspercentage behaald als indeveel geluchte tunnel (zie aldaar).
BijJonkheer vanTetswas deproduktie indeweinig geluchte tunnel slechts
20%vandie indevollegrond,bijdebeideandere rassen 40%,indemeer geluchte
tunnelwas deproduktievanJonkheervanTets 40%vandie indevollegrond,bij
de andere rassen ruim 60%.Inalle gevallenwaren besgrootte en troslengte in
de tunnelsminder dan indevollegrond. Opvallend was dat door eenhogere temperatuur indebloeinietmeervervroegingwerd verkregen: inbeide tunnelswerd
eenmaand eerder geoogst dan indevollegrond.

Het effectvankunstmatige bestuiving
Inde tunnels en indevollegrond isbijhet ras RedLake de invloed van
kunstmatige handbestuiving met eigen stuifmeel en stuifmeel vanJonkheer van
Tets onderzocht.Daarbij bleek dat indeweinig geluchte tunnelmet kunstmatige
bestuiving eenzelfde zettingspercentage behaald konworden alsmet devrije
bestuiving indeveel geluchte tunnel.Nietverklaarbaar isnogwaarom de zettingnakunstmatige bestuiving indeveel geluchte tunnelbij devrijebestuiving indie tunnel achterbleef.
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Interessant wasverder datmet zelfbestuiving enkruisbestuiving een ongeveer
gelijke zettingverkregenwerd,maar datkruisbestuiving leidde totmeer zaden
pervrucht en tot ietsgroterevruchten.

Invloed van zomersnoei opproduktie en kwaliteit
De zomersnoeiproef bij Rotetwerd voortgezet.Vergelekenwordenvroege,middentijdse en late zomersnoei (respectievelijk beginmei,begin juni en begin
juli)enenkele combinaties van zomersnoeitijdstippen.Nog steedsheeftmiddentijds of laat zomersnoeien een lichtnadelig effect opdeproduktie.Een selectieve snoeiverdeeld overmeerdere tijdstippen washet beste.Erwas geenduidelijke invloed opdekwaliteit.

PROJECT 86:GEBRUIKSWAARDEONDERZOEK AARDBEI
J. Dijkstra enA.A. van Oosten

Eerste beoordeling nieuwe rassen
Debeoordeling van een aantal Italiaanse,Engelse,Ierse enPoolse rassen
mislukte,waarschijnlijk tengevolgevan schadeveroorzaakt door groeistofresten
inhet stro.De aanvankelijk zeer goede gewasstand gingnahet inbrengenvanhet
stro indebloei sterk achteruit.De zichnog ontwikkelende bladeren krulden
sterk enbleven inhethartvan deplant zitten.De opperhuid aande onderzijde
van debladeren lietdeels los.De zettingverliep erg slecht,waardoor vooral
bij de laatbloeiende rassen ergveel krommevruchten geoogstwerden.
Deproef wordt in 1988herhaald.

Landelijke rassenproeven glasaardbeien
Zowel opdeproeftuin teBreda als opbedrijven inGelderland en Limburg
werden indevroege teelt enkele IVT-selectiesvergelekenmet het standaardras
Primella.Twee selecties voldeden goedmet eenhogeproduktievan goedekwaliteit,2andere selecties vielen afwegens onvoldoende kwaliteit.Het onderzoek
wordtvoortgezet.
Indematig vervroegde teeltwerd 1IVT-selectievergelekenmet Sivetta en
Gorella. De selectievoldeed goed en zal in 1988met enkele andere selecties
verder worden beproefd.

Landelijke rassenproeven vollegrondsaardbeien
Vroege rassen en selecties
InWilhelminadorp enopdeproeftuinen teBreda enHorstwerden 3vroegrijpende IVT-selecties vergelekenmet Gorella enElvira.Twee selecties voldeden
goedmet hoge produkties,eenvroege rijping envoldoende kwaliteit.Eénselectiewerd wegens onvoldoende produktie en tekleinevruchten afgekeurd.
Het onderzoekwordtvoortgezet.

66

Middentijds en laatrijpende rassen en selecties
Op deproeftuinen teBreda,GeldermalsenenHorst en inWilhelminadorp werden
5 IVT-selecties ende rassenNicolla en Joericavergelekenmet de standaardrassen
Elsanta enKorona.Twee selecties werden afgekeurd wegens onvoldoende kwaliteit
(tekleinevruchten,kwetsbaarheid, smaak).
Ookvoor Nicolla enJoericaviel debeoordeling negatief uit.Nicolla gaf een
mooi, open gewaswaarbij echter snelwindschade optrad.Derijptijd was vrij
laat,deproduktiematig.Uiterlijk en smaakvan devruchtenvielen tegen.
Vooral de eerstevruchtenwaren erg groot,maar zehadden eenbonte,vlekkerige
kleur en teopvallende gele zaden.Bovendienwaren ze te zacht en slecht van
smaak (zuur).
Joerica gaf een erg zwareplant.De produktiewas hoog ende rijptijd laat
tot erg laat.Devruchtenwaren groot,maar onregelmatig enbonkig en hadden
een lichtrode kleur.Bovendien waren zeaandebasis halsvormig versmald met
sterk teruggeslagen kelkbladen.Hetvruchtuiterlijk was daardoor niet aantrekkelijk.Devruchtenwarenverdermoeilijk teplukken,weinig sappig en slechtvan
smaak.
Verlate teeltmet gekoelde wachtbedplanten
InBredawerden de 5IVT-selecties die indenormale teeltwerden beproefd,
ook indeverlate teelt opgenomen.Van de 3 selecties die indenormale teelt
werden aangehoudenvoor verderebeproeving,bleven ervoor deverlate teelt 2
over.Een selectieviel afwegens een tegrote gevoeligheid voorvruchtrot.
Beoordeling invitro materiaal
InWilhelminadorp enHorstwerd devergelijking van invitromateriaal met
normaalvermeerderd materiaal vanhet doordragende rasRapellavoortgezet.
Opbeide proefplaatsenwerden eerste en tweedenabouwvan invitromateriaal,
zowel afkomstig van eenvermeerderingsveld inHorst als inRoosendaal,vergelekenmet normaalvermeerderd materiaal vandezelfdevermeerderingsvelden. Alle
plantenwerden eind februari opgepot,6 tot 8wekenvoorgetrokken, en inde
tweede helft van aprilbuitenuitgeplant.
Op debeide proefplaatsen afzonderlijk waren er geenbetrouwbare verschillen
inproduktie ofkwaliteit.Als echter zowel debeide proefplaatsen als devermeerderingsvelden (Horst enRoosendaal)worden samengenomen,was het invitro
materiaal betrouwbaar produktiever danhetnormaalvermeerderde materiaal
(tabel37).
Tabel 37.Resultaten vergelijking leen 2enabouwvan invitromateriaal en
normaalmateriaal.
Materiaal

Ienabouw invitro
2enabouw invitro
normalevermeerdering

Kg/m^
kwal. Ien II
2,87 a
2,95 a
2,56 b

Aantalvr./kg
kwaliteit I
37,7 a
36,2a
39,1 a

Middenoogstdatum
27augustus a
29 augustus a
27 augustus a

De oorzaak vanhet produktieverschil ismoeilijk aan tegeven.Mogelijk zijn
de invitro geplanten gemiddeld wat zwaarder geweest door eenwatvlotterevermeerdering.
InWilhelminadorpwerdendevan deplantenverwijderde ranken geteld. Daarbij
bleek dat,zowel bijdeherkomst Horst als Roosendaal,de eerstenabouw de
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meeste uitlopers gaf (respectievelijk 2,5 en 1,75 x normaal). Bijde tweede
nabouw gaf alleen deherkomst Roosendaalmeer uitlopers dan de normaal
vermeerderde planten.
Na 2jaar onderzoek isde conclusie datbij Rapella een (korte) invitro
vermeerdering zonderbezwaar toegepast kanworden.

PROJECT 87:INVLOED VANEï;ï:iF,.\EFACTOREN OP SMAAKENHOUDBAARHEID VAN AARDBEIEN
J. Dijkstra

Invloed vande lichtintensiteit
In 1986werd aangetoond datvruchtenvan een tijdens derijpingsperiode met
stro afgedekt gewasnaverloopvan tijdminder suiker bevattendanvruchtenvan
niet-afgedekteplanten. In 1987 isnagegaan of erdaarbij sprakewasvan een
indirecte invloed via eenverminderde assimilatievandebladeren of dat er ook
sprakewasvan een directe invloed van de lichthoeveelheid opdevruchten.
Op 24juniwerden over plantenvanhet ras Bogotabogen gezet,waarop aande
zijkant schermdoek LS 15F (60%lichtweerkaatsing)enLS 17F (75%lichtweerkaatsing)werd bevestigd, zodanig dat alleendevruchtenwerdenbeschaduwd. Omdat
debladeren bij dezebehandeling enigszins opzij geschovenmoestenworden,werd
ook eenzelfde behandeling uitgevoerd zonder dat schermdoekwerd aangebracht.
In tabel 38 zijnderesultatenvan de op 6juliuitgevoerde suiker- enzuurbepalingenweergegeven.Uit deze resultaten blijkt dat het afdekkenvan alleen
devruchten leidde tot eenduidelijke afnamevande refractometerwaarde eneen
watminder sterkebeïnvloedingvan het zuurgehalte.Hieruit kan geconcludeerd
worden dat er zeker ook sprake isvan eendirecte invloed van de lichtintensiteitophet suiker-en zuurgehaltevan devruchten.Erwerden echter geen
betrouwbareverschillen gevonden tussenvermindering vande lichtintensiteit
met 60en75%.
Tabel 38.Invloed afdekkenvandevruchten op refractometerwaarde en zuurgehalte
vanvruchtenvanhet ras Bogota (afgedektvan 24juni tot 6 juli).
Behandeling

Onbehandeld
Onbedekt,blad opzij gebonden
Blad opzij,vruchtenbedektmet LS 15F
Blad opzij,vruchten bedektmet LS 17F

Refractometerwaarde °Brix

5F
7F

7,83 a
8,00 a
7,38 b
7,33 b

Meq. zuurg.
/100g
10,60ab
10,50a
10,93 ab
11,04b
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PROJEKT 88:GEBRUIKSWAARDEONDERZOEKBIJ HOUTIGEKLEINFRUITGEWASSEN
J. Dijkstra enA.A.van Oosten

Rodebes
Eerstebeoordeling nieuwe rassen
De indecember 1985 aangelegde proef ontwikkelde zichgoed. Enkele rassen
vielen opdoor gunstige eigenschappen,bijvoorbeeld Junifer:vroegrijpend,
Roodneus en 1967:laatrijpend,Cassa: laatrijpend met grotebessen enAugustus:
erg laatrijpend met lange trossen (kleinebes). Ookhet standaardras Rolanhad
echter erg lange trossen.
De onder glas geplante Italiaanse selecties hadden in tegenstelling tot
Fay's Prolific een sterke rui.Eenvan de selecties viel echter op door de
goede smaak envruchtgrootte.
Proefmetvroege enmiddelvroege rassen
Deprodukties van de 4rassen indezeproef waren erghoog (5,4tot 6,5 kg/
m 2 ) . AlleenRed Lake bleefmet 4,4 kg/m 2 opnieuwwat achter.Het besgewicht van
Stanza enRed Lakebleefmet 0,8 gramwat achter bij datvanJonkheervanTets
enRolan (0,95 gram).
Proefmet late rassen
Ookde produkties indezeproef lagenop eengoed niveau.Door de onregelmatigerijping ende slechteweersomstandigheden tijdens depluk lietde kwaliteit
echter tewensen over.De resultaten over de eerste 4oogstjaren zijnsamengevat intabel39.
Tabel 39.Resultaten laatrijpende rode-besserassen 1984tot enmet 1987.
Ras

Rotet
Rode Rebel
Rovada
Rondom
RondomJ
Heinemann's R.S.

Kg/m 2
kwal. IenII
3,75
4,02
3,42
4,45
4,66
3,38

Besgewicht
Aantal
(g)
bessen/tros
0,90
0,76
0,96
0,79
0,85
0,67

13,7
15,4
15,6
11,9
13,3
18,9

Oogstdatum

6 augustus
7 augustus
8 augustus
10augustus
13augustus
23 augustus

DebeideRondom-herkomsten blijken totdusverre het produktiefst.Er isdaarbij een lichtevoorkeurvoor Rondom Jdie later bloeit enrijpt dande standaard
Rondom en een ietsbetere kwaliteit heeft.Rovadablijft indezeproefwat in
produktie achter,kwalitatief ishet echter een erg goedebes diemakkelijk te
plukkenis.
Rondom-selecties
In 1985 is eenproef aangelegd met 4Rondom-herkomsten (klonen).Doel isna
tegaan of er tussen dezeherkomstenverschillen inproduktie enkwaliteit
bestaan.Deverschillen indeeersteproduktiejarenwaren gering.RondomJ
lijkt echter ook indeze proef debestekwaliteit tegeven.
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Inde uit 1976 stammendevergelijking van 'zieke'en 'gezonde'klonen van
Rondomwerd alleenbeoordeeld opbladsymptomen. Inde 'gezonde'klonenwerd
opnieuw geen afwijkend blad gevonden.

Witte bes
Eerste beoordeling
Inhetvoorjaar van 1985werd eenproef aangeplant waarin 6nieuwe rassen
vergelekenwordenmet het standaardras WitteParel.Met denieuwe rassenblijkt
eenoogstspreiding mogelijk vanhalf juli tothalf augustus.Hetvroegstrijpende
ras isZitavia,het laatstrijpende ras is Blanka. Beide rassenhebben redelijk
grotebessen (ruim0,7 gram)invergelijking metWitteParel (0,52gram)enhet
aantal bessenper tros isredelijk. Ook hetmiddentijdsrijpende ras Werdavia
lijkt eenaanwinst inhet sortiment.Dit ras is erg produktief metmatig grote,
goedsmakende bessen (0,6 gram)envrij lange trossen.

Zwartebes
Eerste beoordeling
Vande 15inbeproeving zijnde rassenwerden eind 1987Noir deBourgogne,
Tinker,Maro,Wusil enMailing Jet gerooid. Produktie en/of kwaliteitvan deze
rassenvielen tegen.De als zwartebes aangekochte Black GiantMissouri bleek
geenRibes nigrummaar eenRibes odoratum. De planten gavenmooie gele bloemen
aan lange trossen,maar slechts enkelebessen.
Vande overblijvende rassen isPamjatMishurina duidelijk hetvroegste en
valt demiddentijdsrijpende Leandra op door de goedekwaliteit. Een aantal
rassen en selectieswas nog tejong omgoed beoordeeld tekunnenworden.
Rassenproef
De in 1982geplante rassenproef werd in 1987afgesloten.Deprodukties lagen
op eennog hoger niveau dan in 1986.Enkele rassen produceerden zelfs rond de
2 kg/m^.Ook gemiddeld overdehele proefperiode werdenhogeprodukties behaald
(tabel 40).Eenaantal rassenvalt echter af omdat deproduktie nietmet de
beterenieuwe rassenmee kankomen.
Verder spelenookdekwaliteitvandebessen ende troslengte eenrolbij
de beoordeling vande rassen.Veel rassenhebbenveel zwaardere bessendanhet
standaardras Baldwin, terwijlhet aantal bessen per tros gelijk ofhoger is.
Tenslotte zijngroeikracht,groeiwijzeenvatbaarheid voor ziekten belangrijke
criteriabij debeoordeling van denieuwe rassen.
Naweging van allevanbelang zijnde eigenschappen geven derassen Tsema
(enTenah),BonLomond enBlackReward degrootsteverbetering tenopzichtevan
het standaardras Baldwin.Voorts lijkt ook Phoenix eengoede aanvulling vanhet
sortiment.Vandit ras is echter nog geen (gezond)plantmateriaal beschikbaar.
Opbasisvande cijfers in tabel40 lijkt ook Silgoeen beproevenswaardig
ras.Debessenvan Silgo zijn echter te teer enmoeilijk teplukken omdat ze
erg dicht ophet hout zitten (zieook DeFruitteelt 78(1988)11 en12).
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Tabel40.Resultatenrassenproefzwartebes 1983totenmet1987.
Ras

Silgo
BenLomond
Tsema
Blackdown
Meitgo
M59-3
Phoenix
Baldwin
BlackReward
IVT69010
Green'sBlack
BenMore
IVT69002
Westra

Kg/
m'

1,29
1,41
1,49
1,32
0,97
1,36
1,15
0,96
1,15
0,98
0,71
0,98
0,75
0,94

Bes- Aantal
Datum
gew. bessen/
(g)
tros
begin
bloei
1,49
1,10
1,05
0,93
0,86
1,04
1,12
0,79
1,22
1,02
0,81
1,11
1,18
0,88

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

29april
29april
27april
28april
1mei
30april
5mei
27april
30april
2mei
28april
2mei
6mei
28april

Vatbaarheid1)
oogst

17juli
17juli
20juli
22juli
24juli
26juli
27juli
29juli
30juli
30juli
30juli
31juli
1aug.
3aug.

blad- meelval
dauw
6

8

5

1

4
6
6
4
6
8
5
6
8
5
5
8

7
2
9
5
9
4
4
4
8
1
2
4

1 ) 1 = nietvatbaar,10=ergvatbaar.
Kruisbes
Eerstebeoordeling
Hetkruisbessesortimentomvattein19878roodvruchtige,4geelvruchtige,
3witvruchtigeen3wit-totgroenvruchtigekruisbesserassen.VanderoodvruchtigerassenhadAchillesdegrootstevruchten,gevolgddoorWhinham's
IndustryendevroegrijpendeMayDuke.OokStarfructaDunkelrot (vroeg)en
Rosko(vrijlaat)gavenmooierodevruchten.
VandegeelvruchtigerassengavenGoudbalenGoldamooiegrotevruchten.
Beiderassenrijpenmiddentijds.
BijdewitvruchtigerassengafWhitesmithdegrootstevruchten.Devruchten
vanInvictawarenietskleiner,maarlangwerpigenonregelmatigvanvormmet
eenzuresmaak.Vandewit-totgroenvruchtigerassenhadWeisseNeckartal
mooiegrotevruchtenmeteengoedesmaak.
Rassenproefondertunnel
Deteeltvankruisbessenondereentunnelgafergtegenvallenderesultaten.
Deproduktieswarenoverwegenderglaag (20tot30%vandieindevollegrond)
endevruchtgrootteenvruchtvormvielentegen.Deenigeuitzonderingvormde
hetrasRosko,waarvanindetunnelzowelproduktiealsvruchtgroottemet
buitenvergelijkbaarwaren.HetlijkteropdatRoskoeenhogerematevanzelffertiliteitbezitendaardooronderongunstigebestuivingsomstandighedentoch
toteengoedezettingkomt.
BijRoskowerd 11dagenoogstvervroegingbehaald,bijdeoverigerassen18
tot20dagen.
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Framboos
Eerste beoordeling
Van de 4rassen indezeproef voldeed alleenGradina.Het is eenproduktief,
vroegrijpend rasmetmooie goedsmakende vruchten.Haida enPreussen zijn slechts
matig produktief met tekleinevruchten.Ook Payallup Large is slechts matig
produktief met redelijk grote,goedsmakende,maar erg grofkorreligevruchten.
Rassenproef
De produkties vielen tegen,vooral tengevolgevanveel vruchtrot.Verder
werden de resultatenvan de 2voorgaande jarenbevestigd. GlenMoy isals erg
vroegrijpend ras eenaanwinst inhet sortiment.Helaas bleek dat ras elders
erg gevoelig voor dedoorPhytophthoramegaspërmaveroorzaakte stengelsterfte.
Bij de laatrijpende rassenvoldedenvooralMarwé enGlenProsen goed. Beide
rassen rijpen iets laterdan Schönemann enhebbenmooie grotevruchten.
Marwé lijktwat gevoeligervoorvruchtrot danGlenProsen.Het laatstrijpende
ras inde proef isLeo.Nadelenvan dit ras zijnde erg langevruchtstengels
dievrijmakkelijk breken,endevrij kleinevruchten.
Minder goedvoldeden Selectie Toorenaar (matigeproduktie,erggevoelig voor
vruchtrot),MagnifieDelbard (slechtevruchtkwaliteit) enJoy (erg langevruchtstengels en slechtevruchtkwaliteit).
Geschiktheid van rassenvoorvervroeging in een tunnel
De in 1986geplante proef,waarin de geschiktheid van 6vroegrijpende rassen
voor vervroeging onder plastic zouwordennagegaan,moest in 1987 ten gevolge
van ernstige stengelsterftebij derassenGlenMoy,GlenClova enMailing Promise
worden gerooid. De oorzaakvanhet afstervenvanjonge enoude stengels bleek
de schimmel Phytophthora megaspërma.
Oogstverlatingdoor inknippenvan bloemstengels
Het oriënterende onderzoek naar demogelijkhedenvanverlatenvan de oogst
door het inknippenvandebloemstengels werd voortgezet.Debloemstengels van
de rassenGlen Clova,Mailing Promise en Schönemannwerden op 13mei,22mei en
1 juni ingeknipt tot op de onderste bloemknop.Vooral bij devroegrijpende rassen leiddehet inknippen tot een sterke oogstvermindering (ruim 50%). Bij
Schönemann was deproduktievermindering bij de op 13en 22mei ingeknipteobjectenminder (35%). Later inknippen leidde ookhier tot eenveel sterkere produktievermindering. Demiddenoogstdatumwerd ruim 2wekenverlaat.
Oogstverlatingmetherfstframbozen
Metherfstframbozenwerdenopnieuw in eenplastic tunnelveelhogere produktiesbehaald dan indevollegrond. Naarmate de rijptijd van eenras laterwas,
werd hetverschil tussenvollegrond en tunnel groter. ZevaHerbsternte en
Heritage produceerden inde tunnel ongeveer 2,3 kg/m (le en 2e kwaliteit),
Autumn Bliss 2,0 kg/rn^ (berekend over denetto oppervlaktevande tunnel).
Indevollegrond was dat respectievelijk 1,5,0,7 en 1,5 kg/m .De vervroeging
inde tunnelbedroeg ruim 2weken.
AutumnBliss lijkt eenwelkome aanvulling ophet beperkte sortiment.Dit ras
rijptvroeger dandebeide andere enheeft grote,vrij rondevruchtenvan een
goedekwaliteit.
Inde plantafstandenvergelijkingmet Heritage enZevaHerbsternte,geplant
inhetvoorjaar van 1985,werden erghogeprodukties behaald.
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Diverse gewassen
Braamx frambooshybriden
De ongedoornde Boysenbesmoestwegens heksenbezemziekte gerooid worden.
Deuit Schotland afkomstige Tummelbesproduceerde 0,7 kg/m met erggrote,
mooie,donkerrodevruchten (9,7g)diewat zuur smaakten.DeEngelse Sunbes
gaf slechts eenkleineproduktie (0.,4kg/m )enveelvruchtrot.Het gewas
groeit ergwild endevruchten zijnmoeilijk teplukken omdat zeonder het
grotebladverscholen zitten enomdathet gewasveel doornsheeft.
Zwartebesx kruisbeshybriden
De aandraad geteelde Jostabes gaf een eersteproduktie.Waar uitgebogen
was enniet gezomersnoeid werd 1,7 kg/m^geoogst,vandeniet gebogen enwel
gezomersnoeidehaag lag deproduktie duidelijk lager.Het gemiddeld besgewicht
was 2,7 gram enhet aantalbessenper tros circa3.

SECTIE ECONOMIE

PROJECT PFW 52:TEELTMOGELIJKHEDEN BIJZONDERE FRUITGEWASSEN
J. Goedegebure

Vanuit het teelttechnisch onderzoek isdehazelnoot als eenvandemeer
kansrijke bijzondere gewassennaarvoren gekomen.Omdeze reden is onderzocht
inhoeverre de hazelnoot ookvanuit bedrijfseconomischoogpunt verantwoord op
Nederlandse bedrijven zoukunnenworden geïntroduceerd.
De perha tebehalenbruto-opbrengst enhet saldo dat daaruit na aftrekvan
de direkte kostenkanwordenverkregen zijn echter laag invergelijking met de
meeste andere opengrondstuinbouwprodukten (fruit,kleinfruit, groente).
Dit houdt indat de teeltvanhazelnoten op grond vande inkomensmogelijkheden
niet inaanmerking komtvoor quaoppervlaktekleinere bedrijven (bijv.gespecialiseerdefruitteeltbedrijven).
Wil de teeltvanhazelnotenmet succes inNederland geïntroduceerd worden
dan zalditmoeten gebeuren opbedrijvenvanvoldoende oppervlaktemet een
extensief teeltplan,waar het saldovanhazelnotendevergelijking met de saldi
van degebruikelijke teelten of andere alternatieven kandoorstaan.Te denken
valt daarbij aan akkerbouwbedrijven,veehouderijbedrijven danwel gemengde
bedrijvenvanvoldoende omvang.
De arbeidsbehoefte vanhazelnoten is laag.Uitbuitenlandse gegevens blijkt
dat deze inhetvolproduktieve stadium geraamd kanwordenop 57uurper ha
inclusief de (mechanische) oogst.Voor Nederlandse omstandigheden, toch een
enigszins intensiever karakter vande teelt,lijktvooralsnog eenarbeidsverbruikvan circa 70uur per ha aannemelijk.
Voor eenbeoordeling van de economischehaalbaarheid vande teeltvanhazelnotenop akkerbouwbedrijven zijnover degehelelevensduur van eenhazelnotenbeplanting saldoberekeningen uitgevoerd.
Door deze saldi tevergelijkenmet de saldivan gangbare akkerbouwprodukten
kan een indrukwordenverkregenvan debijdrage die de teeltvanhazelnoten in
vergelijking met andereproduktenaanhet bedrijfsresultaat zoukunnen leveren.
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Voorhet opstellenvan de saldoberekeningen zijndevolgende uitgangspunten
gehanteerd:
enkelrij
plantsysteem
4,50 x 2,25 m
plantafstand
eenjarig
leeftijd plantmateriaal
aantal bomen per ha
1000
uurloon los personeel
ƒ 10,00
aankoopprijs bomen
ƒ 6,00
aankoopprijs palen
ƒ 2,00
levensduur beplanting
25 jaar
afleveringskosten
ƒ 25,00 per 100kg
oogstprestatie per uur
200kg (vol-prod.stadium)
kostenmateriaalverbruik
ƒ 800,00per ha (vol-prod.stadium)
opbrengstprijsnoten (ongepeld)
ƒ 3,50 perkg.
Bijhet berekenenvan de saldi zijndevaste kosten (grond,gebouwen,
machines enwerktuigen,vaste arbeid,algemenekosten enz.)zoals gebruikelijk
buitenbeschouwing gelaten.Het verloop vande saldi opbasisvan bovengenoemde
uitgangspunten isweergegeven in tabel 41.
Tabel 41.Saldoberekeningen vanhazelnoten (perha).
Jaar

aanleg

1
2
3
4
5
6
7 e.v.

Produktie
(kg)

250
750
1250
2000
2500

Toegerekende
kosten (gld)

Saldo
(gld)

7380

7380

875

460
560
787

460
560
88

2625
4375
7000
8750

1062
1295
1607
1747

1563
3080
5393
7003

Bruto-•opbrengst
(gld)

-

Voor een rechtstreekse vergelijking met de saldivan gangbare akkerbouwprodukten zijn devoorhazelnoten berekende bedragen uiteraard niet geschikt
(vergelijking eenjarige teeltenmet eenmeerjarige teelt). Om aandit bezwaar
tegemoet tekomen isvande saldireeks vanhazelnoten denetto-contante waarde
(disconteringsvoet 4,5%) ophetmoment van aanleg berekend en een gemiddeld
saldo per jaar bepaald door dejaarannuïteit vandezenetto-contante waarde te
berekenen. In tabel 42wordt de jaarannuïteit vergelekenmet de saldi van
enkele akkerbouwprodukten inhet zuidwestelijk kleigebied, ontleend aan
"Kwantitatieve Informatie 1987-1988"van hetProefstationvoor de Akkerbouw
endeGroenteteelt indeVolle Grond.
Bijhet berekenenvan de jaarannuïteit voor hazelnoten zijn,evenals inde
saldiberekeningen voor akkerbouwprodukten,dekostenvan devoor de teeltbenodigdemachines enwerktuigen buiten beschouwing gelaten.
Voor de teeltvanhazelnoten zullenvanaf hetmoment dat debeplantingen in
produktie komen (derdegroeijaar) specialemachinesvoor het oogsten,schonen
endrogenmoetenworden aangeschaft.Afhankelijkvande tebewerken oppervlakte,
eventueelverdeeld overmeerdere bedrijven,kunnende investeringen inapparatuurworden begroot op ƒ 7000,-totƒ10.000,-per ha (ƒ 7000,-bij eenoppervlaktevan 50ha,ƒ 10.000,-bij eenoppervlaktevan 25h a ) .Voor demeeste
akkerbouwproduktenmag debenodigdemechanisatie als aanwezig wordenverondersteld.
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Tabel 42.De jaarannuïteit vanhazelnoten invergelijking met de saldivan
akkerbouwprodukten.
Teelt
Hazelnoten
Wintertarwe
Wintergerst
Zomertarwe
Zomergerst
Groene erwten
Bruinebonen
Blauwmaanzaad
Graszaad (gemiddeld)
Suikerbieten
Snijmais
Aardappelen (gemiddeld)
Zaaiuien (gemiddeld)

Saldo perha (gld)
4544
2908
2556
2531
2863
2741
3697
3335
3293
4594
2146
6395
4500

Om een indruk tegevenvan de invloed welke deze extra investeringen opde
resultatenvan hazelnoten zullenhebben is eenberekening gemaaktwaarbij de
aanschaffingskosten (ƒ 7000,-perha)van de aanvullendemechanisatie inde
netto-contante waardevan de saldivanhazelnoten isverwerkt.De jaarannuïteit
van hazelnoten daalt indit geval tot eenbedragvan ƒ 4127,- perha.
Inhet geval geen rekening wordt gehoudenmet de investeringen in specifieke
apparatuur blijkt de jaarannuïteit van hazelnoten hoger te zijndande saldi
van demeeste akkerbouwprodukten. Alleen suikerbieten geven een saldo datongeveer gelijk is,terwijl het gemiddelde saldovan aardappelen beduidend hoger is
dan dejaarannuïteit vanhazelnoten.
Indien rekening wordt gehoudenmet de extra-investeringen (dejaarannuïteit
daalt dan tot ƒ 4127,- per h a ) ,wordt deze ook lager danhet gemiddelde saldo
van zaaiuien. Inalle overigegevallen zou opnamevanhazelnoten inhet teeltplanbij degekozen uitgangspunten tot eenverbetering van debedrijfsresultaten
kunnenbijdragen.
Tenslottemoet nogworden opgemerkt dathet indeberekeningen aangehouden
gemiddelde produktieniveau (2500kg ongepeldenoten inhetvol-produktieve
stadiumvan debeplanting) onderNederlandse omstandigheden zekerbij deproduktievere rassen,haalbaar lijkt,maar dat ervanwege denog jonge leeftijd
van deproefbeplantingen ende rasverschillen nog onzekerheid overhet haalbare
produktieniveau bestaat.
Uiteraard zal,wanneer degemiddelde produktie lageruitvalt,dit inhet
saldovandehazelnootteelt totuitdrukking komen.Om een indruk tegevenvan
de gevolgendieditvoor het saldoheeft zijn ookberekeningenuitgevoerd bij
lagereproduktieniveaus,teweten 2000en 1500kg ongepelde noten inhetvolproduktieve stadium.Het saldowat danper hawordtverkregen daalt dan tot
respectievelijk ƒ 5390,- en ƒ 3778,- per ha indevol-produktieve jaren.
De jaarannuïteit van de complete saldireeks komt danuit op respectievelijk
ƒ 3328,- en ƒ 2113,-perha.Het isduidelijk datvooral inhet gevalvan een
produktieniveau van 1500kg,het saldo niet ofnauwelijksmeer concurrerend is
met demeeste akkerbouwprodukten. Het bereikenvan een redelijk produktieniveau
(2000kg ofmeer) isderhalve eenvoorwaardevoor eensuccesvolle introductie
van dehazelnootteelt inNederland.
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PROJECT PFW 84:ONTWIKKELINGEN INDEAPPELEN-EN PERETEELT:
BESCHRIJVING EN PROGNOSES 1974-1995
J. Goedegebure enM.L. Joosse

Inhet kadervan dit projectwordt onderzoek uitgevoerd naar de concurrentiepositie van de fruitteelt indebelangrijkste Nederlandse produktiecentra. In
dit onderzoek staanvooral deontwikkeling ende opbouwvanhet areaal ende
produktie centraal.Dat betekent eenbeschrijving van de ontwikkelingen per
gebied tot enmet 1986en eenprognosevande ontwikkelingen die zichnaarverwacht zullenvoordoen inareaal enproduktie indeperiode 1987 tot enmet 1995.
Debelangrijkste ontwikkelingen dieuitdevoorlopige resultatenvoor appelen
naarvorenkwamenwerden gepubliceerd inhet Jaarverslag PFW 1986,blz.80en81.
Demeest inhet oog lopende ontwikkelingen bijpeer zijnhet steeds groter
wordende aandeel inhet areaalvan Conference en eenverdergaandeverjonging en
intensivering vandeperebeplantingen. In 1987 ishet aandeel Conference inhet
totaleNederlandse pereareaal 40%,in 1995 zal datnaar schatting 47%bedragen.
Te zamenmet het rasDoyennédu Comice,dat een stabiel aandeel inhet areaal
blijft leverenvan ongeveer 24%,zal in 1995circa 71%vanhet areaaluit deze
2 hoofdrassen bestaan.
Het aandeelvandebeplantingenvan jonger dan 5jaar neemt toevan 13%in
1982via 10%in 1987 (vorstschade) tot 20%in 1995.Met deverjonging van de
plantopstanden neemt ookdeplantdichtheid toe.In 1982had nog slechts 11%van
debeplantingen 1600ofmeer bomen perha,in 1987 isdat al 23%en in 1995
naar schatting zelfs 51%.In 1995 zijn Zuidwest-Nederland enNoord-Holland de
meest intensieve perecentra.
De totaleNederlandse handelsproduktie vanperenneemt,ondernormaleomstandigheden,van 1987 tot 1995toevan 103miljoenkgnaar 114miljoenkg.Hetaandeelvan Conference hierinwordt steeds groter,45%in 1987en 54%in1995.
Samenmet Doyenné duComice een aandeelvan ruim 72%in 1995 ! Het aandeel van
de stoofperen blijft constant,ongeveer13%.
Van debelangrijke peregebiedenheeft Zuidwest-Nederland het hoogste aandeel
Conference indeproduktie in 1995,namelijk 57%.Midden-Nederland levert het
grootste aandeel stoofperen,namelijk17%.
Zowel.in absolute als inrelatieve zinwas devorstschade bijpeerminder
ernstig danbij appel.Ongeveer 6%vanhetNederlandse pereareaal van 1985
moestworden gerooid (ruim 300ha).Het zwaarstwerden getroffenhet zandgebied
van Zuidoost-Nederland enFlevoland.
Vande rassenwerd vooralTriomphe deVienne zwaar getroffen (27,2% ofwel
58 ha). Van Conferencemoest ongeveer 167ha (6,9%)worden gerooid.
Inde loopvan 1988zalvan dit onderzoek eenuitgebreide publikatie
verschijnen.
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SECTIE BODEMKUNDE

PROJECT PFW 53:DRUPPELBEVLOEIING INDE FRUITTEELT
E.J. Wolf enP.J. Bolding

Efficiëntievan druppelen
Inde randrijenvan de infebruari 1981 geplante internationale plantsystemenproef met Gloster opM.9,wordt sinds 1983 eendruppelbevloeiingsproef uitgevoerd. Debehandelingen zijnnaast onbehandeld, 1dop (41peruur)bij de
stam, 1dop (41peruur)midden tussen 2bomen en 2doppen (21per uur)aan
weerszijdenvan deboom. In 1987 is indezeproef vanaf 4mei,met een enkele
kleine onderbreking tot 17juli gedruppeld met bronwater zonder toevoegen van
meststoffen. Dedruppelduur was, afhankelijk van deregenval,|tot l|uur per
dag. Totaalwerd 240 1water per boom gegeven.Gemiddeld over de 5 proefjaren
(1983-1987) zijngeengroteverschillen inproduktie opgetreden.De behandeling
met 1dopvan 4 1per uurdicht bij de stam gaf inde jaren 1983-1986 de hoogste
opbrengst. Tweedruppelpuntenmet eenafgiftevan 21per uur dicht bijde stam
liet geenverbetering hierop zien.In 1987resulteerde bedruppelenmet 1druppelpunt tussen tweebomen indehoogste opbrengst.Wellicht heeft de natte
zomer hierop invloed gehad.

PROJECT PFW 79:DE INVLOED VAN FERTIGATIE OPDE GROEIEN VRUCHTBAARHEID
BIJ PIT-EN STEENVRUCHTEN
E.J.Wolf enP.J. Bolding

Fertigatieproeven bij appel te Wilhelminadorp
Deproef indebufferrijenvan de internationale plantsystemenproef op
perceel 25 (Jaarverslag 1986,blz. 83)werd voortgezet.Naast onbehandeld werd
indeze proefmet ouderebomen (zesde groeijaar) een-of tweezijdig bedruppeld
met aldannietverrijkt water (metrespectievelijk 1dopvan 4 1peruur of
2 doppenvan 2 1per uur).Vanaf 4mei tot 17juliwerd gefertigeerd ofbedruppeldmet enkelekleine onderbrekingen.Erwerd ^tot 1uur perdag bedruppeld
of gefertigeerd afhankelijk vande regenval. In totaalwerd slechts 240 1water
per boom gegeven.DeNPKmeststof Kristallon Speciaal (18-18-18)werd gebruikt.
Totaal is35,7 gN/boom gefertigeerd (125kgN/ha bij deplantdichtheid van
3500 bomen/ha).
Fertigerenmet
2 druppeldoppen resulteerde (indienalleende 8volledige
herhalingenmet dezelfde plantafstand wordenbekeken) steeds indehoogste produktie. Deproduktiesvan debomenvan deoverigebehandelingenwarenvariabel.
Gemiddeld over alle jarenwerd door fertigerenmet 2druppeldoppen 15,3%meer
geproduceerd danbij de overige objecten.
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De 3fertigatieproevenop perceel 24met de rassen Cox's OrangePippin en
Jonagold,beide opM.9, geplant in februari 1985,werden inongewijzigde vorm
voortgezet (Jaarverslag 1986,blz. 80-82). Debreedwerpige bemesting (opde
boomstrook,meststof 19-6-6)werd op 13maart uitgevoerd. Op 1meiwerd met
fertigeren begonnen.Met enkelekorte onderbrekingen (tenatteperioden)werd
dagelijks \ tot 1uur gefertigeerd of bedruppeld. 17juliwas de laatste
fertigatie/druppeldag.
Inproef 1worden de effectenvervolgd vanbemesting op de zwartstrook al
danniet in combinatiemet bedruppelen envan fertigatiemet behulpvan 1of
2 druppeldoppen per boom. Daarnaast is erooknog de combinatie bemesting
(zwartstrook) en fertigatie.De genoemdebehandelingenwordenuitgevoerd op
4 bemestingsniveaus. Deproef ligt in 4herhalingen. Bladanalysegegevens van
augustus 1986 lieten ziendat inhet tweede groeiseizoen fertigatieminder
extreme effectenhad opdebladsamenstelling dan inhet eerste groeiseizoen.
Fertigatie resulteerde dit jaar inevenhogeN-gehalten inhet blad alsbreedwerpig bemesten (integenstelling tothogere in 1985). Wel resulteerde bedruppelennog steeds induidelijk lagereN-gehalten. Bedruppelenmet aldan niet
verrijkt water resulteerde inhogereK-gehalten danwanneer geenwater werd
gegeven. DeP-gehalten varieerden niet tengevolgevan demethodevan toedienen
van demeststoffen enhet aldanniet toedienenvanwater,maarwarenwel hoger
bij lagere (NPK-)giften.Dit doordat deplant eenvoorkeur heeftvoor hetopnemenvanN bovenP, zodathogeN-gehalten inhet blad steeds samengaanmet
lageP-gehalten enomgekeerd. De Ca-gehaltenbij de gefertigeerde bomen waren
in 1986duidelijk lager danvandebemeste objecten (aldanniet in combinatie
met druppelbevloeiing).Dit in tegenstelling tothetvorige groeiseizoen,toen
deze Ca-gehalten ophetzelfde niveau lagen alsvan debreedwerpig bemestebomen.
DeMg-gehalten inhet blad vertoonden, evenals inhet eerste groeiseizoen,
weer eennegatieve samenhangmet het K-gehalte.
Devruchtenvandegefertigeerde bomenwaren in 1986bij dehoogstebemestingstrappen bij Jonagold enCox's respectievelijk tot 9,6 en 13,6mg/100g
versmateriaal rijker aan stikstof danvruchtenvanbreedwerpig bemeste en
bedruppelde bomen.Devruchtenvan degefertigeerde bomenwaren ookrijker aan
Mg, maar induidelijkminderemate danbijN. Bijbreedwerpig bemesten werden
de laagsteK- enP-gehalten gevonden enbij Jonagold lagende Ca-gehalten van
devruchtenbij degefertigeerde bomenhoger danbijdebedruppelde enbreedwerpig bemeste bomen. Bij Cox'swas dit effect niet aanwezig.De K/Ca-verhoudingwasbij Jonagold hethoogstvoor bedruppelde bomen,bij Cox's het laagst
voor breedwerpig bemeste bomen zonder druppelbevloeiing.
In 1987hadden bij Jonagold de gefertigeerdebomenminder bloemknoppen per
meter hout dan debreedwerpig bemeste enbedruppelde bomen (zowel op ouder hout
als op eenjarig hout). Dit als gevolgvande zwaardere dracht en sterkere groei
van dezebomen inhetvoorgaande seizoen, 1986.Bij Cox'swas ditniet het
geval.De tendenswas datbijbreedwerpig bemesten ietsmeervruchten per
bloemtros gezetwaren.Devruchtruiwas bij Cox's bij debreedwerpig bemeste
bomenduidelijk groter danbijde anderebehandelingen. BijJonagold was dit
niet duidelijk. Gemiddeld over alle objectenwerd na deruinog circa 65%van
devruchten gedund. Inhetnatte jaar 1987werd onder invloed van bedruppelen
toch een significanthogere produktieverkregen tenopzichtevan breedwerpig
bemesten (Cox's 1,9 kg enJonathan 3,9 k g ) .Fertigeren resulteerde niet in
hogere opbrengsten danbedruppelen.Mogelijk zijn eventuele produktieverschillen
weggedund. De kleurvandevruchtenvan debedruppelde engefertigeerdebomen
was beter danvan debreedwerpig bemestebomen.Dekleuring wasminder naarmate
hogeremestgiftengegevenwerden. Inmaart 1988hadden alleende breedwerpig
bemestebomen (zonder druppelen)eenduidelijk kleiner boomvolume.Ditkwam ook
totuiting inbeoordelingscijfers,waarinboomvolume enbekleding tot uitdrukking werden gebracht.
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Tabel43.ProduktieperboomvanderassenJonagoldenCox'sindeproefjaren
1986en1987alsgevolgvandemethodevanmest-toedienenenhetal
danniettoedienenvanwater (inproef1).
Behandeling

gN/boom
bemest
(zwartstrook)

gN/boom
Produktie (kg/boom)
gefertigeerd
1987
Jonagold

Bemesting

Bemesting
+druppelbevloeiing
41/uur

5,2
10,4
20,8
41,7

10,5
9,1
9,6
9,3

5,2
10,4
20,8
41,7

1986+1987

Cox's
O.P.

Jonagold

6,5a^ 14,9
6,5
12,4
5,1
13,5
5,7
13,8

Cox's
O.P.
9,2a
9,7
7,7
8,3

14,1
12,8
14,1
13,2

8,3b
7,7
7,2
8,0

17,6
16,9
19,8
17,8

11,3b
11,7
10,4
12,1

14,0
11,3
13,0
10,4

8,6ab
7,7
6,6
8,1

20,1
17,2
20,4
15,5

12,4b
12,4
11,3
12,7

Fertigatie
eenzijdig
41/uur

5,2
10,4
20,8
41,7

Fertigatie
tweezijdig
2x21/uur

5,2
10,4
20,8
41,7

14,7
11,6
13,5
10,5

8,0ab
7,1
7,8
8,3

20,9
16,1
20,0
15,5

10,7b
11,5
11,0
13,5

2,6
5,2
10,4
20,8

14,0
14,7
13,4
9,9

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

18,4
19,2
19,4
15,2

10,3b
10,9
11,7
13,2

Combinatie
Bemesting
+Fertigatie
4 1/uur

2,6
5,2
10,4
20,8

1)Erwasgeeninteractietussenderassenendebehandelingen,zodatderassen
gezamenlijkstatistischverwerktzijn.Erwasgeensignificanteffectvan
hetniveauvanmesttoedienen.
Inproef2worden2verschillendewatergiftenvergelekenop4bemestingsniveaus,teweten0,5,2,10,4en20,8gNperboomperseizoen,bijderassen
JonagoldenCox'sOrangePippin.BijCox'sO.P.wordtdeproefuitgevoerdmet
watergiftenvan2en41perboomperdag,enbijJonagoldmetwatergiftenvan
2en81perboomperdag.Bladanalysegegevensvan1986toondenbijJonagold
enigszinslagereN-gehaltenbijdehogewatergift (81perboomperdag).
Ditwijstopuitspoelingbijhogerewatergiften.OokwarendeN-gehaltenhoger
bijeengrotereN-gift.DeK-gehaltenwerdenbijJonagoldverhoogddooreen
groterewatergift.Ditkomtdoordatbijeengroterewatergifteengroterdeel
vandewortelzonebevochtigdwordt,zodatvooreengroterdeelvanhetwortelstelselKbeterbeschikbaaris.In1987produceerdeCox'sO.P.hetmeestbij
5,2gNperboomperseizoenonafhankelijkvandegegevenhoeveelheidwater.
Dewatergifthadgeeninvloedophetgemiddeldvruchtgewicht,maarwelwerden
bijhogereN-giftengrotereappelsverkregen.Dithingsamenmeteengeringere
dracht.BijJonagoldwerddemaximaleproduktiebereiktbij10,4gNperboom
perseizoenen8literwaterperdag.BijlageN-giftenwerdeenhogereproduktiebehaaldbijeenlagewatergift,terwijlbijhogeN-gifteneenhogere
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produktie behaald werd bijhogerewatergiften.Dit is,zoals ook al inhet
Jaarverslag van 1986 (blz.84)werd opgemerkt,een aanwijzing datbij grotere
watergiftenmeststoffen uitspoelen,endat tehoge concentraties aanmeststoffen inhet druppelwater eennegatief effectkunnenhebben op de groei en produktievan deboom (zoutstress). Bij eengroterewatergift warende vruchten
iets groter danbij eenkleinerewatergift.De boomkruinenwaren enigszins
kleiner alsniet bemestwas.Dewaterhoeveelheid had geen invloed opde omvang
van deboomkruin.
Inproef 3wordt het effectvan continu en onderbroken fertigeren (2xper
week, lxperweek, lxper 14dagen)vergeleken. Bladanalysegegevens van 1986
(Jonagold) tonendat de frequentie van fertigeren geen effecthad op de
N-gehaltenvanhet blad.Minder frequent fertigeren resulteerdewel inhogere
P- enK-gehalten en in lagere Ca-gehaltendan continu fertigeren. In 1987
leidde continu fertigeren,evenals in 1986,weer tot eenhogere produktie dan
periodiek fertigeren, zijhet inminder extrememate.Erwerd geen effect op
het gemiddeld vruchtgewicht en ophetvolumevan deboomkruin (Cox's O.P.)
gevonden.

Fertigatieproeven bij appel opde regionale proeftuinen
De landelijke fertigatieproef opde regionale proeftuinen teHorst,
Geldermalsen,Numansdorp en Zeewolde (Jaarverslag 1986,blz.85)werd in 1987
inongewijzigde vormvoortgezet. Tellingen inhetvoorjaar van 1987 toonden
aandat fertigatie eenpositief effect had opdebloemknopvorming. Van deverschillendemeststoffen die gebruikt waren om te fertigeren resulteerden fertigerenmet de samengesteldemeststoffen (19-6-6 en 25-25-0) in.ietsmeer bloemknoppen dande enkelvoudigemeststoffen (kalksalpeter enureum). De hoge
fertigatietrap gaf geenbetere resultaten dan de lage.Bedruppelen had in
enkele gevallen eennegatief effect (Numansdorp; Zeewolde,Elstar) opde
bloemknopvorming tenopzichtevan onbedruppeld. Het grotere aantal bloemknoppen
van degefertigeerde bomenwerd omgezet ineenhogere produktie.De verschillen
met deniet gefertigeerde bomenwaren echterminder duidelijk danbij de bloemknoptellingen. Bij degefertigeerde bomen resulteerde fertigerenmet 19-6-6 en
25-25-0 inenigszins hogere opbrengsten dan fertigerenmet kalksalpeter en
ureum.
Het gemiddeld vruchtgewicht varieerde niet onder invloed van debehandelingen. Bladanalysecijfers zullenmoetenuitwijzen ofde enigszins grotere hoeveelheid bloemknoppen,de enigszins hogere opbrengsten ende enigszins betere
groeivande samengestelde meststoffen 19-6-6 en 25-25-0bij fertigatie t;oete
schrijven zijn aan eenverbeterde opnamevan voedingsstoffen.
In 1987 is inHorst enNumansdorp eenproef gestartwaarinwordt nagegaan
hoever de zwartstrookbreedteonder invloed van fertigatie teruggebracht kan
worden zonder dat de concurrentiepositie van debomen ten opzichte vandievan
het gras aangetast wordt.Hierbijwerden inHorst breedwerpig bemeste (6gN/m^
boomstrook),bedruppelde engefertigeerde (15gN/boom)bomenvanhet rasJonagold op strookbreedtenvan 0,25,50,100en 150cmvergeleken. InNumansdorp
werdenbreedwerpig bemeste,bedruppelde engefertigeerde bomenvande rassen
Cox's,Jonagold enElstar op strookbreedtenvan0,40,80en 160cmvergeleken.
Erwerd van eind april totbegin juli een 5tot 1uurperdagmet 1druppeldop
perboom (41peruur)gedruppeld of gefertigeerd. Uit scheutmetingen enbladstandbeoordelingen blijkt dat inhet eerste groeiseizoen bij een strookbreedte
van 40à 50 cmde scheutproduktie enbladstand nietminderwaren alsbijbedruppelen incombinatiemet eenboomstrook van 150à 160cm.Debladkleur werd pas
duidelijk lichter alsvolvelds gras aanwezigwas.
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Fertigatieproef bij peer te Wilhelminadorp
In 1986 iseen eerste fertigatieproef met peer gestart,waarin bij een-en
tweejarige bomen,geplantmet of zonder potgrond inhet plantgat,wordt gefertigeerdmet zwavelzure ammoniak enwel indiverse perioden inhet seizoen
gedurende steeds ongeveer 8weken (17gN perboom per seizoen). Inde proef is
ook eenobject opgenomenwaarbij opgefertigeerde bomenvanaf het tweedegroeiseizoenmet CCCgespotenwordt.Deproefwordt uitgevoerd bijderassenDoyenné
du Comice enConference. In 1987,het tweede groeijaar, isgeen duidelijk betere
scheutgroei onder invloed vanbedruppelen en fertigeren gevonden.Potgrond had
wel eenpositief effect.Spuitenmet CCC resulteerde bijDoyenné du Comice in
duidelijkminder scheutgroei.Dit effectwas bij Conference ook aanwezig,maar
minder duidelijk.

PROJECTPFW 78:FERTIGATIE INDE FRUITTEELT
J.A. Kipp

In 1987 is eennieuw fertigatieproject gestart,waarinwordt samengewerkt
met het Instituutvoor Bodemvruchtbaarheid. Tevensvindt financiële ondersteuning
plaats door DSMAgro Specialities BV.Het project kenmerkt zichdoor eenmodelmatige aanpak,waardoor hetmogelijk zal zijnderesultaten toe tepassen bij
uiteenlopende bodemtypen,ontwateringstoestanden, rassen en teeltsystemen.
Het onderzoek richt zich ineerste instantie opdevolgende zaken:
1.debeweging vanwater enopgeloste nutriënten onder druppelpunten,
2. dereactievandebeworteling op fertigatie,
3.deopnamevanwater envoedingsstoffen,
4. hetvoorkómenvanuitspoeling vanmeststoffen naar grond- en oppervlaktewater.
In 1987 zijnvoornamelijkveldstudies verricht ineenproef waarin een aantal
fertigatie-objecten wordtvergelekenmet breedwerpig bemeste behandelingen.
Tevens zijn objecten opgenomen,waarinbreedwerpige bemesting is gecombineerd
met druppelbevloeiing met schoonwater.Aandehandvandebovengenoemde onderzoeksaspecten zullen enkele resultatenwordenbesproken.
ad 1en4.
Teneinde de ruimtelijkeverdeling vanwater ennutriënten inhetveld te
kunnenbestuderen,heeft op 2tijdstippen bijverschillende behandelingen een
intensieve grondbemonsteringplaatsgevonden. Ook is inde fertigatieperiode
(juni-juli)bodemvocht bemonsterd. Omde toegediende stikstof tekunnenvervolgen inbodem enplantwordt gebruik gemaakt van '^N.Dit iseen stabiele
isotoopvan stikstof,dieaandemeststof wordt toegevoegd enmet speciale
analyse-apparatuur later ingrond- engewasmonsters kanworden teruggevonden.
Bijbreedwerpige bemesting zonder druppelbevloeiing bleek eind juli 80%van
de toegediende stikstof op eendieptevan 20 tot 50 cm-maaiveld aanwezig te
zijn.Debewortelingsdiepte was op datmoment 15-20cm, zieafb.4. Inhet
bewortelde boomvolumewas nog slechts 1%van de toegediende stikstof aanwezig.
Inoktober isde tweede grondbemonstering uitgevoerd. Hiervan zijn alleen
deN-mineraal cijfersverwerkt,die laten ziendat de laag 0-40 cm een laag
N-mineraalgehalteheeft (gem. 5mg/kg droge grond). Percentages 1 5 N zijnvoor
dezebemonstering nognietverwerkt,zodatverdere detaillering nog niet
mogelijk is.
Bijdegefertigeerde bomen (2liter/dag)vertoont de stikstofverdeling in
de grond een totaal ander patroon (zie afb.4 ) ,als gevolg van de dagelijkse
meststoftoedieningvanuit eenpuntbron gedurende eenperiodevan 2maanden.
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» NOj-gehalteop1 augustus 1987.
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Legenda nitraatverdeling
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. 1 =< 10mg/kg
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^

=10-30 mg/kg

• > 50 mg/kg
;

bewortelde zone

\ •••r--.:'}y--:-i = 30-50 mg/kg

Afb.4.Verdelingspatroonvannitraat inde grond,
a.bij breedwerpige bemesting zonder druppelbevloeiing;
b. bij fertigerenvan 2 liter perdag.
Eind juli isdehelftvan de toegediende stikstof onbereikbaar voor dewortels.
In oktober iserwelmeerminerale stikstof indebovenlaag aanwezig invergelijkingmetbreedwerpig bemesten.
Inhet groeiseizoen van 1987blijkt breedwerpige bemesting zeer inefficiënt
tewordenbenut door de jonge aanplant.Tevens lijkt ook fertigatieaanmerkelijkeuitspoeling totgevolg tehebben.Hierover kunnenmeer uitspraken worden
gedaan als de analyses van debodemvochtbemonstering zijnuitgewerkt.
ad2.
Hetwortelonderzoek vindt plaats doormiddelvanwortelfotografie endezogenaamde profielwandmethode.De informatie diehiermeewerd verkregen, isnog
nietverwerkt.Wel zijnaandehand vanglobale observaties enkele opvallende
zaken tenoemen. Indeveldproef isonder andere devergelijking opgenomenvan
het aldanniet toepassenvanpotgrond als plantgatvulling. Bij depotgrondvariant bleek half april dewortelgroei al sterk opgang tezijn gekomen in
tegenstelling totdebehandeling waarbij debomen in locale grondwaren geplant.
Verder bleek debeworteling zich inhet seizoenhoofdzakelijk inde potgrond
teontwikkelen.Afgezienvandezeverschillenwarende bewortelingspatronen
min ofmeer gelijk,voor welkebehandeling dan ook.
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ad 3.
De opnamevanvoedingsstoffen isbepaald door op 2 tijdstippen bomen te
rooien enopdroge stoftoename enchemische samenstelling teanalyseren.
Alleenvan het eerste rooitijdstip zijnde analysecijfersverwerkt.Degefertigeerde bomen geplant indenormaal aanwezige grond bleken quagroeiniet te
verschillen van onbehandelde bomen.Debehandelingenmet potgrond vertoonden
meer groei,vooralwanneer ooknog fertigatiewerd toegepast,zieafb.5.
De opnamevanmacronutriënten gevenhetzelfde beeld te zien.Hoeveelvan de
toegediende stikstof daadwerkelijk isopgenomen, zalnogmoeten blijken uit
de '^N-analyses.

toename drooggewlcht (gr)
250
200 -

150 100 -

normale grond

potgrond
mesttoedlenlng
breedwerplg

Afb. 5.Groei inhet eerstejaar.

V/A gefertlgeerd
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PROJECT PFW 39:DEFYSIOLOGIE VAN DEVRUCHTVOOR DEOOGST INVERBANDMET DE
VRUCHTKWALITEIT
J. Tromp

Invloed van dekaliumbemesting opdemineralenvoorzieningvanbladeren en
vruchtenvan appel
Inhetvoorjaar van 1986werdmet tweejarige,goedvertaktebomenvande
appelrassen James Grieve enGoldenDelicious (onderstam M.9) eenpotproef opgezetwaarvanhet doelwas de invloed van "reserve"kalium opgebouwd in 1986te
scheidenvanhet effectvan in 1987 "nieuw"opgenomen kalium opdemineralenvoorziening (K,Ca,Mg)vanbladeren envruchten in 1987.Een enander is een
voortzetting van een indejaren 1980-1982dienaangaande uitgevoerde proef.
Erwaren in 1986 3behandelingen, teweten geenkalium,kalium "vroeg" (half
mei)enkalium "laat" (half september)gegeven. In 1987werd elke groep in2
subgroepen verdeeld,die elkhetzij geen,hetzij eenvroegekaliumgiftontvingen.
Helaasheeft dewinter 1986/'87 debomen sterkbeschadigd,waardoor niet alle
behandelingen in 1987kondenworden doorgevoerd enbovendien de betrouwbaarheid
vandeuitkomsten sterk is aangetast.Alleen deuitkomstenvoor 1986 zijnvolledig beschikbaar totdusverre.
Het kaliumgehalte van debladerenwerd door devroegekaliumgift sterkverhoogd. De interactie tussende opnamevankalium enmagnesium door dewortel
kwam totuiting ineen sterkverlaagdmagnesiumgehaltebij devroegekaliumgift,
vooralbijGoldenDelicious.Het calciumniveauwerd bijGoldenDelicious eveneens door dekaliumgift verlaagd. De invloed vande latekaliumgift konnatuurlijk in 1986nog geen effect sorteren.
Devroege kaliumbemestingverhoogde hetkaliumniveau indevruchten (uitgedrukt inmg/vrucht)maar had geen effect opmagnesium en calcium.

PROJECT PFW 60:DE GROEISTOFHUISHOUDING INRELATIEMETHET GEDRAGVAN DE BOOM
J. Tromp

Gehaltevan abscissinezuur inknoppenvan appel
Invervolg op soortgelijk onderzoek uitgevoerd in 1986 (zieJaarverslag 1986,
blz. 90)werd vanaf eind oktober 1986 tothalf april 1987elke 14dagen een
monster beursknoppen en eindknoppenvan langlotenvan deappelDiscovery verzameld. Indezemonsters werd het gehaltevan abscissinezuur bepaald. Tweebepalingsmethodenwerdenvergeleken,de gaschromatografischemethode endeEIAmethode (Enzyme-Immuno-Assay). Ondanks eenvrij grote spreiding van deuitkomstenwas er toch een zekerpatroon in teonderkennen. Inde eerstemonsters was
het niveau zeer laag.Eind november en indecemberwerden enkelehoge waarden
gevonden,watwellicht samenhangtmet degewoonlijk diepewinterrust indie
periode.Daarnanamhet niveauweer af.Deze afnamewas het duidelijkst bij de
waarden gevondenmet deEIA-methode. Zoals inhetvorig jaarverslag vermeld is
deEIA-methode zeer specifiek: alleenhetvrije abscissinezuur wordt gemeten.

84
Met degaschromatografischemethodewordtwaarschijnlijk tevens een gebonden
vormvan abscissinezuur bepaald.Als aangenomenwordt dat inde latewinter en
voorjaar hetvrije abscissinezuur voor eendeelwordt omgezet indie gebonden
vorm dan ishetverklaarbaar waarom abscissinezuur bepaald langs deEIA-weg
sneller afneemt dangemetenmet de gaschromatograaf.

Toediening van regulatoren
Indeklimaatkamers werd bij 3jaar oude inpotten geplante boompjes van
Cox's OrangePippin (onderstamM.9)de invloed nagegaanvande luchttemperatuur
(24°/19°C en 17°/12°C dag/nacht) in combinatiemet eenbespuitingmet deremstoffenAlar enPP333 opde scheutgroei enbloemknopvorming. Deproef kan beschouwd
worden als eenvervolg op een soortgelijke proef uit 1984 (zieJaarverslag 1985,
blz. 88), waarinbij enkele temperatuurregimeshetzijAlar,hetzij GA,+-j werd
gespoten.Deverschillende behandelingen van dehuidige proef zijngegeven in
tabel 44.Dedaglengtewas 14uur.Het dampspanningsdeficitvande luchtwerd
bij beide temperaturen zoveelmogelijk gelijk gehouden.De toegepaste concentratiewasvoor Alar 1800dpm envoor PP333 1500dpm.
Tabel 44.Invloed van 2 temperatuurregimes in combinatiemet de toediening van
Alar enPP333 gespoten op 2 tijdstippen opde scheutgroei van 3 jaar
oude Cox's OrangePippin (dag 1=volle bloei).
Temperatuur op

Groeiregulator op

Scheutg roei op

dag

dag
42

dag
41

83

115

56
65
58
49
54
71
62
62

320
221
249
165
284
234
304
167

340
232
271
188
289
239
309
170

1-41

42- 83

84-115

17
17
17
17
17
17
17
17

24
24
24
24
24
24
24
24

24
24
24
24
17
17
17
17

_

84

Alar

-

-

Alar

PP333
Alar

-

-

Alar

PP333

-

-

Deuitkomstenvoor de scheutgroei zijn samengevat in tabel 44.Debloeigegevens komen pas inhetvoorjaarvan 1988beschikbaar. De groeicijfers latengeen
verrassingen zien.Zoals teverwachten isheeft devroege toediening vanAlar
enPP333 (7wekennavolle bloei)de groei duidelijk geremd.De late bespuiting
(12wekennavolle bloei)heeftweinig effect gesorteerd omdat de scheutgroei
inallegevallen nagenoeg was beëindigd. Om dezelfde redenheeft deopdat
(late)tijdstip doorgevoerde temperatuurverhoging de groei nauwelijks beïnvloed.
Merkwaardig ishet groeiverschil tussen "onbehandeld" ende lateAlar-behandeling
bij het temperatuurregime 17-24-24zelfs alvoordatAlarwerd toegediend.
Ditmoet tewijten zijn aandenatuurlijkevariatiebinnenhet proefmateriaal.
In 1985werd eenproefmet eenjarigeboompjes van Cox's OrangePippin (onderstamM.9)begonnen,waarin de invloed van GA^+y enGAy inverschillendeverhouding toegediend werd nagegaan op de scheutgroei enbloemknopvorming. Deaanleiding van dezeproefwas dewaarneming dat deongunstige invloed vanhet inde
praktijk gebruikte 1/1 mengselvan GAA enGA7 opdebloemknopvorming geheel
berust opdeGAy-component.GA^ enGAywerden enkelewekennadebloei gespoten
indeverhouding 10/0,9/1,8/2 en 7/3 bij een totale concentratievan 50,100
en 500dpm.Aangezien inhetvoorjaar van 1986bleek dat er inde gehele proef
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inhet geheel geenbloemknoppenwaren aangelegd,werdendebehandelingen in 1986
herhaald. In 1987was debloei rijk.De invloed van debehandelingenwas evenwel
gering. Slechts bij dehoogste totale concentratie was bij deGA4/GA7 verhouding
van 8/2 en 7/3 sprakevan enigeverlaging vanhet bloeiniveau. De invloed van
dediverse behandelingen opde scheutgroeiwasnihil.
Twee jaar oudebomenvanCox's OrangePippin geplant inpotten en elkvoorzienvan 3 steil ingeplante twijgenwerdenhet gehele groeiseizoen hetzij rechtopstaand,hetzij inhorizontale stand geplaatst.Op elkvan de twijgenwerden in
hetvroegevoorjaar 2aaneengesloten gedeelten gemarkeerd die elk 6-11 knoppen
(geeneindknop)omvatten.Op elke twijgwas hetaantalknoppenopbeidegemarkeerde gedeelten gelijk. Ten eindena tegaan inhoeverre de invloed van de
regulatoren GA^ + 7,Alar enPP333 (alleenof incombinatie) opde scheutgroei en
bloemknopvorming beperkt is totuitsluitend hetwerkelijk bespoten deelvan een
boomwerden debeide gemarkeerde gedeelten hetzij samen,hetzij afzonderlijk
bespoten.Dediversebehandelingen zijn aangegeven in tabel 45.De gebruikte
concentraties warenvoor G A A + 7 , Alar enPP333 respectievelijk 500,1800en 2000
dpm. Debespuitingenwerdenhalfmei uitgevoerd.
Tabel 45.Invloed van boompositie en toedieningvan enkele regulatoren aan
afzonderlijkegedeeltenvan twijgen opde scheutgroei bij 2jaar
oudeCox'sOrangePippin.
Stand

Regulator
top

Vert.
Vert.
Vert.
Vert.
Vert.
Vert.
Vert.
Vert.
Hor.
Hor.
Hor.
Hor.

Groei (cm)
basis

GA

top

basis

191
217
177
193
197
221

190
156
152
173
205
169
162
82
99
102
91
142

GA+Alar

GA
GA
GA

GA

GA+Alar

GA+PP333

GA

111

GA

GA+PP333

GA

-

-

GA
GA

258
140
205
106
179

GA

GA

Tabel 45 laat ziendatde scheutgroei bij dehorizontaal opgestelde boompjesduidelijk geringerwasdanbij deverticale. G A A + T had bij derechtopstaandeboompjes geenduidelijke invloed,maar stimuleerde degroei bij de
horizontale boompjes opdebespoten gedeelten,uitgezonderd wanneer alleenhet
basisdeelwerd behandeld.Alar sorteerde geen effect.PP333 remdede groei op
debehandelde delen sterk.Wanneer alleenhet basisdeelwerd bespoten leekop
het topgedeelte eengroeistimulering op tetreden.
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SECTIEFYTOPATHOLOGIE EN ONKRUIDBESTRIJDING

PROJECT PFW 65:ONDERZOEKNAARDE BIOLOGIE EN BESTRIJDING VAN INCIDENTEEL
OPTREDENDE ZIEKTEN IN FRUITGEWASSEN
H.A.Th,vander Scheer

Framboos
Indepraktijkwerden ditvoorjaar opvallend veel dode stengels aangetroffen.
Daarop sporuleerde inveel gevallenmassaalDvdimellaapplanata.de veroorzaker
van twijgsterfte.Vorstbeschadiging door derelatief strengewinter 1986/'87
speelthierbijmogelijk eenrol.
Inde zomerwerd opnieuwveel stengelsterftewaargenomen,maar nuvooral bij
het rasGlenMoy. Ineenrassenproef teWilhelminadorp trad eveneensveel stengelsterfte opbij GlenMoy,maar ookbij Glen ClovaenMailing Promise.Ditwas
duidelijkminder het geval bijMailing Delight,Mailing Exploit enSpica.
Op de afgestorven stengels sporuleerdevlakbovende grondveelal de schimmel
Fusarium avenaceum. Inde afgestorvenwortels werden (somsmassaal) rustsporen
van eenPhvtophthora-soort aangetroffen.Door dePlantenziektenkundige Dienst
teWageningenwerd uit dergelijkewortels een schimmel geïsoleerd,die inhet
Centraal Bureauvoor Schimmelcultures teBaarnwerd geïdentificeerd als
Phytophthoramegasperma. Laatstgenoemde schimmelwordt gezien alsde veroorzaker
van de stengelsterfte.Fusarium avenaceum groeitvermoedelijk secundair inde
afstervende stengels.

Peer
Van 1982tot enmet 1985werden ophet bacterievuurproefveld teOuwerkerk
met succesrassengetoetst,waarvanuitde literatuur bekend isdat ze tegen
bacterievuur resistent zijn.Hoewel zeuit eengrotegroepvan resistente rassen zijn geselecteerd op grond vanhunbetere produktie envruchtkwaliteit,
wordt hun gebruikswaarde voor ons land opditmoment als onvoldoende beoordeeld.
Reden om inhetvoorjaar van 1987het proefveld opnieuw tebeplanten,maar nu
met ophet IVTgewonnen selecties uitkruisingenvanniet-resistente ouders.
Die selecties werden ineeneerste toets ophetPFW alsveelbelovend gekwalificeerd voorwat betreft hun produktie envruchtkwaliteit. Inhet eerstegroeijaarwerd in4vande 10selecties weinig of geen aantasting doorErwinia
amylovorawaargenomen. Bij de 6overige selecties trad daarentegen in ernstige
mate bacterievuur op.
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PROJECT PFW 90:ONDERZOEKNAAR DE GEBRUIKSWAARDE VAN INSEKTICIDEN, FUNGICIDEN
EN BACTERICIDEN INDE FRUITTEELT
H.A.Th,van der Scheer enJ. Woets

Aardbei
Inde jaren 1985, 1986en 1987werd opde proeftuin teBredavastgesteld dat
er 3tot 4bespuitingenmet 0,1%Ronilan indebloeiperiode vanGorellaaardbeiplanten onder glas nodig zijnvoor een goedebestrijding vanBotrytis-vruchtrot.
De bespuitingen beïnvloeddenniet deproduktie enhet gemiddeld vruchtgewicht.
Bedverwarming was nietvan invloed opde produktie endroeg niet bij tot een
vermindering vandehoeveelheid vruchtrot.

Appel
Op 3proeftuinenwerd het effectvan "afspuiten"van GoldenDeliciousmet
fungiciden tervoorkoming vanuitval doorvruchtrot tijdensdebewaringvanhet
fruit onderzocht. In 1gevalvond bewaring ineen gescrubde CA-celplaats.
Hierin trad nauwelijks uitval op. Indebeide andere gevallenwerd het fruit
bewaard ineenkoelcel.Daarinbleef deuitval ergbeperkt alswas afgespoten
met 0,12% Captan 83%spuitpoeder. Bespuitingenmet 0,3% Calidanwaren eveneens
effectief.Appels diebespotenwarenmet 0,15%EupareenM ofmet 0,1% Bayreen,
vertoondenveel uitval door zwartrot,veroorzaakt door inhoofdzaak Alternaria
alternata. Bovendien kwamen op demet EupareenM ofmet Bayreenbespotenvruchten "ingebrande"bruinevlekjesvoor.Voorts warenbespuitingenmet 0,1%
Systhane,met 0,08%Baycor ofmet 0,1%Topsin-M onvoldoende effectief tegen
vruchtrot.
Appels diewarenbespotenmet 0,1%Topsin-M,vertoonden tijdens de bewaring
evenveel Gloeosporium-rot alsonbespotenvruchten. In 1gevalwerd aangetoond
dat isolatenuitdergelijke rotteplekken invitro resistent waren tegende
praktijkdosering (1g/l)van Topsin-M.
Inhet jaarverslag over 1986 isop blz. 93 reeds gemeld,dat ervóór depluk
op eendeelvandevruchten rode lenticelvlekken aanwezig waren.Opdatmoment
konuit devlekjes geen ziekteverwekkerworden geïsoleerd. Na enigemaanden
bewarenvan de appelswerd door dePlantenziektenkundige Dienst alsnog uit
zulkevlekjes Gloeosporiumalbum geïsoleerd.
In 1986werd op 3proeftuinen degebruikswaarde van fungiciden ter bestrijdingvan schurft enmeeldauw indeperiodevan april tot eind juli onderzocht
(zieJaarverslag 1986,blz.93).Nabewaring van deGoldenDelicious te
Numansdorp bleek datvruchten schilbruinvertoonden,als ze indie genoemde
periodewarenbespotenmet 0,06%Delanspuitpoeder ofmetmengsels die captan
bevatten.TeGeldermalsenviel opdatvooral bespuitingenmet 0,1%Rondo in
degenoemde periode en in ietsminderemate bespuitingenmet 0,1%TopazM extra
SOWP Gloeosporium-rot bij Jonagold goed bestreden.
Indebladvalperiode van 1986werd op 3proeftuinen het effectvanEBR-fungiciden (Baycor,Systhane enTopaz 100EC)op aantastingvan scheuten door Nectria
galligena enverkankering van ingesteltakken gevijldewonden getoetst.
Dit effectviel tegen invergelijking met dievanTopsin-M ofvan Captan83%
spuitpoeder. In 1vande 3proeftuinenwerden ook 0,3% Calidan en0,2% Topaz
speciaal 35WP beproefd. Deze blekenwel effectief,vermoedelijk dankzij deaanwezigheid van respectievelijk Benlate enCaptan indezemiddelen.
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Vanwegehetverdwijnenvande toelating van endosulfan als breedwerkend
middel tegenverscheidene secundaire plagenwerd eenmiddelvan Sandoz beproefd
tegende appelzaagwesp Hoplacampa testudinea.De 3behandelingen waren 0,04%
Sandoz-middel WP 50%(metuitvloeier),0,1%ThiodanWP 47% (standaard) enonbehandeld. Elkwerd uitgevoerd in8herhalingen opveldjes,diebestondenuit 4
bomen zesjarige Discovery in eenboomgaard teZaamslag.
Erwerd gespoten toende eerste larvenuithet eikwamen; 4weken later
werdendebeschadigde appeltjes (diemet eenmijn-,slinger-ofboorgat) geteld.
Van debeschadigde appels had 80%eenmijn-,20%eenboorgat.
Inachtereenvolgens onbehandeld,Thiodan en Sandoz-middel werden 20,8,4,5
en 2,8%van de 3200appeltjes per behandeling aangetast.De resultatenvan de
behandelingen Thiodan en Sandoz-middelverschilden niet betrouwbaar. Zewaren
beidenwel betrouwbaar verschillend van onbehandeld.

Kruisbes
Omdat het enige toegelatenmiddel (Rubigan)voor debestrijding van deAmerikaansekruisbessemeeldauw indepraktijk dikwijls faalt,werden teWilhelminadorp
eenaantalmeeldauwfungiciden getoetst opopgepotte struikenvanhet rasWhite
Smith. Injuni enjuliwerd er omde 10dagen gespoten.Aantasting trad echter
pas laat injuliop enbeperkte zich tot enkeleblaadjes aande topvan de scheuten.Die aantastingwerd goed bestreden door bespuitingenmet 3van de onderzochtemiddelen.Bespuitingenmet de overigemiddelen (waaronder 0,04%Rubiganvloeibaar)voldeden niet ofminder goed.

PROJECT PFW 92:GELEIDE BESTRIJDING VAN SCHURFT ENMEELDAUW BIJ APPEL
H.A.Th,vander Scheer

Inhet proefveld teWilhelminadorp waar 30 appelrassen worden getoetst op
hunvatbaarheid voor schurft enmeeldauw trad dit jaarnogweerminder meeldauw
opdan in 1986.Daarentegen trad er in 1987meer schurft opdanvorig jaar.
Opnieuwwerd duidelijk datdehuidige en indenabije toekomstvoorhetNederlandse sortimentvanbelang zijnde rassen zeervatbaar zijnvoor schurft.
Inhetvoorjaarvan 1987werdenuit kruisingenvanPrima enElstar,uitgevoerd doorhet IVT, 4selecties opgenomen indeproef endaarvanbleven er3
geheelvrijvan schurft.Van devierde selectievertoonde slechts 1boom een
geringe bladaantasting.
In 1987stond op6bedrijven eenperceel terbeschikking waarop aandehand
vanbeslisschema's voor wel ofniet spuiten tegen schurft en/ofmeeldauw,afhankelijkvandematevan aantasting,demogelijkheid werd onderzocht ommet succes
minder tespuiten tegenbeide ziekten.Op 5vande 6percelenkonden bespuitingen
tegenmeeldauw injuni enjuli achterwege blijven,omdat de ziekte nauwelijks
voorkwam. Op 1perceel kwam echter injuli teveelmeeldauwvoor,maar dan alleen
bijhet rasOdin.De telerbesloot daar geen actie tegen teondernemen,omdat
hetmaar om eenbetrekkelijk gering aantal bomen ging.
Begin juniwerd slechts op 1perceelwat schurftwaargenomen.Daarmoest de
bestrijding dan ookwordenvoortgezet.Vervolgens nam op ditperceel debladaantasting zodanig toe,dat ook later geenbespuitingen achterwegekondenworden
gelaten.Door dießespuitingen bleef het percentage aangetastevruchten beperkt
tot ongeveer eenhalf.Inde loopvan de zomervestigde de ziekte zich ooknadrukkelijk indeoverigepercelen.Deovervloedige hoeveelheid neerslag inde
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maandenmei,juni enjuli zal daar ongetwijfeld toehebbenbijgedragen. Omdat
opdezepercelen inhetbeginvan juninog geen schurftwerd waargenomen,
blevenbespuitingenvervolgens achterwege. In 1perceel leidde dit er toedat
injuli teveelbladaantasting optrad endebestrijding dusmoest wordenhervat.
Ondanks diemaatregel werd toch 1,4%meer aangetastevruchten geoogst dan in
het controleperceel waar de teler injuniwelwas doorgegaanmet debestrijding.
Het uitsparenvan de 3bespuitingen injuni levert echter teweinig op inverhouding totde ontstane schade.Dat betekent dat hetvoor schurft gehanteerde
beslisschema voor het eerst (ineen zeernat jaar)wat tekort schoot.
Vergroting van demonstername en/of vaker bemonsterenmet name inmei en juni
lijktdeaangewezenweg omna tegaan inhoeverrehetbeslisschema enigeaanpassing behoeft. In eenander perceel trad injuni zoveelbeschadiging door
hagel op,dat de telerbesloot omverder geenbespuitingenmeer uit tevoeren.
Dat had tot gevolg dat bij de oogst ongeveer 5%vandevruchtenwas aangetast
door schurft. Inde 3overige percelen leiddehet achterwege latenvan de
bespuitingen niet totmeer aangetastevruchten.Daarvoldeed het beslisschema
duswel.
BijGoldenDelicious werd nagegaan ofhet achterwege latenvandebespuitingenvan invloed was opdevruchtverruwing. Slechts in 1perceelwerden daardoor
meer en sterker verruwdevruchten geoogst.Gemiddeld kon echter geen betrouwbaar
verschil tennadelevanhetweglatenvanbespuitingenworden aangetoond. Evenzo
leiddehet achterwege latenvanbespuitingen injuni enjuli niet totmeer uitval (doorvruchtrot) tijdensdebewaringvan Cox'sOrangePippin,Elstar,Golden
Delicious enLombarts Calville,echter welbij bewaring van SchonevanBoskoop,
eenras dat in 2percelenvoorkwam. Op depercelenwerd overigenswel normaal
afgespoten tegenvruchtrot.Ook in eenproef op eenvandebedrijvenwaar in
1986/'87 tijdens debewaringvanhet fruitmeer uitval optrad bijCox's Orange
Pippin als erbespuitingen injuni enjuliachterwegewaren gebleven,werd dit
jaar het effect niet opnieuwwaargenomen.

PROJECT PFW 91:ONDERZOEKNAAR DIVERSE METHODEN VANONKRUIDBESTRIJDING INDE
FRUITTEELT
H.A.Th,van der Scheer

Inhetvoorjaar van 1987ving op 3proeftuinen eenproef aan,waarinwordt
getracht degroeivanonkruiden opde zwartstrook onder appelbomen tegen te
gaandoor de grond af tedekken.Als proefras isgekozenvoor Jonagold opM.9
en in 1geval ook opM.27.Een effectieve onkruidbestrijding werd slechtsverkregen alsde zwartstrookwas afgedektmet een 10cmdikke laagdenneschorsstrooisel ofmet anti-wortelmat (eenafdeklaagvan kunststof).Uiteraard werden
de onkruiden ook goed bestreden indebeide standaard-objectenwaarmetherbicidenwerd gespoten ofregelmatigwerd geschoffeld. Afdekkenmet heidehaksel
of champignonmest was niet effectief.
Het afdekkenvande zwartstrookbeïnvloeddedegroeivandebomen.De sterkstegroei trad opbij bomenwaaronder de grond was afgedektmet heidehaksel of
met anti-wortelmat.Het slechtst groeidenbomenwaaronder champignonmest was
aangebracht.Eenmidden-positie namde groei invanbomen,waaronder denneschorsstrooiselwas aangebracht,ofwaaronder degrond chemisch ofmechanisch
werd zwartgehouden.
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PROJECT PFW 72:GEÏNTEGREERDE BESTRIJDING VAN PEREBLADVLOOIEN ENANDERE PLAGEN
OP PEER
J. Woets

Het onderzoekaande gewone ende kleineperebladvlo (Psyllapyri en
P. pyricola) enhunnatuurlijkevijandenwerdvoortgezet door hetdoenvan
waarnemingen inruim 20percelenperenvanfruittelers.
Het aantalbespuitingen tegende (2soorten)bladvlooien lag op gemiddeld
0,8 voor 24percelen,respectievelijk 0,1 x DNOC en0,7 x amitraz.Daarnaast
werd 0,1 x amitraz toegepast tegende fruitspintmijt endevruchtboomroestmijt.
Invrijwel allepercelenwerd fenoxycarb (Insegar)toegepast tegendevruchtbladroller en inveel percelen chlofentezin (Apollo)tegende fruitspintmijt.
Pyrethroïden werdenniet gebruikt. Bespuitingenmet organische fosforverbindingen en carbamaten tegengroene appelwants enkommerschildluis met name,werden
inhet enegevalwel en inhet andereniet direct gevolgd door een toenamevan
debladvlooien.
Nahet topjaar 1984met zeerhoge aantallen bladvlooien en zeer veel keren
spuiten is 1987het derde jaar in successie dat er tegendebladvlooien weinig
werd gespoten.De spuitfrequentievoor amitrazdaaldevan 1,6 (1985)naar 0,7
(1987)inonze proefpercelen.De dalingvanhet aantal ingrepen trad op in
allepercelen,ongeacht de aanwezigheid vanmeer ofminder natuurlijkevijanden.
Daardoor lijkt dedaling gerelateerd aan eenoverhet algemeenmindere druk van
deplaag.Webeschikken niet over gegevens die er opwijzendathet nalaten van
pyrethroïden en organische fosforverbindingen viahet sparenvande natuurlijke
vijanden heeft geleid tot een inhet algemeen lagere plaagdruk.
Er zijngroteverschillen indedichthedenvandeperebladvlooien enhun
vijanden tussen deverschillende percelen.Globaal kanworden gesteld dat de
percelen,waarinniet tegendevlooien hoefde tewordengespoten (10 stuks),
relatief veelvijanden telden. Involgordevan talrijkheid isde groepvan de
spinnenhetbelangrijkst inverscheidene percelen.Daarnavolgende gewone
oorworm (Forficula auricularia) endebladvloroofwants (Anthocoris nemoralis).
Indeherfst kunnende aantallen springers nogwel eens onverwacht oplopen.
Daarbij speeltwaarschijnlijk ook dat hunvijanden danweinig actiefmeer zijn.
Diehoge aantallen indeherfst zouden kunnen leiden tothoge aantallen inhet
volgendevoorjaar endebasis kunnenvormenvannieuwe problemen. Bijvergelijkingvan deaantallen bladvlooien indeherfstvan 1986 (beginoktober)enhet
voorjaar van 1987 (tweedehelftvanmaart,alsde eileg op gang komt)blijkt
dat depercelenmet lageaantallen indeherfst (<20,vlooien/100kloppen)ook
lageaantallen tellen inhetvoorjaar (<20vlooien/100 kloppen). Dit gold voor
11percelenvande 19,waarvanwehetwinterverloop kennen.Hogere aantallen in
deherfst dalen sterker naar hetvoorjaar toenaarmate zehoger zijn,maar het
verband isbepaald niet rechtlijnig. In 4percelenmet 35-60vlooienper 100
kloppen indeherfst daalden deaantallenmet 47-66%. In4anderepercelen,die
indeherfst 250-4200vlooien telden (op 100kloppen)varieerdede afnamevan
56-97%. Inonzeproefpercelenvindenweweinig aanwijzingenvoormigraties.
Daarom lijkt het aannemelijk dat de aantalsveranderingen indewinter inde
eerste plaatswordenbepaald doormortaliteit.De sterkevariatievande afname
inpercelenmet ongeveer gelijke herfstaantallen zou eenmigratie-effect kunnen
zijn.
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In tegenstelling totdewinter 1985/'86waren ergeenpercelenmet een
duidelijke toenamevanhet aantalvlooien tijdens dewinter 1986/'87.Wel
werd ineenpaarpercelen eenaantalstoenamevastgesteld van oktober tot
december 1986,die alleen teverklaren isdoor een immigratie-overschot.
Over het geheel genomen stemmen de conclusies van dit jaar overeenmet
dievan 1985en 1986.
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L I J S T

VAN

MIDDELEN,

Handelsprodukt

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

Actieve stoffen

FUNGICIDEN
Baycor
Bayreen
Calidan
Captan 83%spuitpoeder
Delan spuitpoeder
Eupareen-M
Rondo
Ronilan
Rubigan vloeibaar
Systhane
Topaz 100EC
TopazM extra SOWP
Topaz speciaal 35WP
Topsin-M

25% bitertanol
50% tolylfluanide + 12%bitertanol
175g/l iprodion+ 87,5 g/l carbendazim
83% captan
70% dithianon
50% tolylfluanide
5% pyrifenox+ 60%captan
50% vinchlozolin
120g/l fenarimol
6% myclobutanil
100g/l penconazool
23,75% captan + 25%maneb + 1,25% penconazool
33,75% captan + 1,25% penconazool
70% thiofanaat-methyl

INSEKTICIDENEN ACARICIDEN
Apollo
Luxan Insegar
Tetranyx,Mitac
Thiodan

50% chlofentezin
25% fenoxycarb
190g/l amitraz
47% endosulfan

GROEIREGULATOREN
Berelex A4/A7

0,89% gibberellineA^+7 en
0,06% gibberelline A l 3
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Debarstindexbij zoetekers. DeFruitteelt 77(1987)27:14-16.
Westerlaken,J. enA. Scholtens
Chemische dunning enkleurbijJonagold. De Fruitteelt 77(1987)17:16-17.

Woets, J .
De b e s t r i j d i n g van p e r e b l a d v l o . De F r u i t t e e l t 77(1987)1:20-21.
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Teeltbeschrijvingen
1.Deteeltvanaardbeienindevollegrond,
80blz. (derdedruk)
2.Deteeltvanaardbeienonderglas,
64blz.(tweededruk)
3.Deteeltvanhoutigkleinfruit,
78blz. (tweededruk)
4.Deteeltvanblauwebessen,30blz
5.Deteeltvanwalnoten,75blz
6.Deteeltvanhazelnoten (tweededruk)

mei

1986

ƒ12,50

juli

1980 uitverkocht

december
juni
mei
april

1983 ƒ10,00
1979 uitverkocht
1981 ƒ10,00
1988 ƒ15,00

MededelingenvanhetProefstationvoordeFruitteelt
16.J.TrompenS.J.Wertheim (redactie):
Kijkopvruchtkwaliteit,202blz
augustus1977 uitverkocht
17.P.Delver:Stipinappels,125blz
december 1978 ƒ15,00
18.H.A.Th,vanderScheer:
Kankerbijvruchtbomen,66blz
december 1980 ƒ15,00
19.D.J.deJongenH.Beeke:Bladrollersin
25,00
appel-enpereboomgaarden,218blz
december 1982 ƒ
20.H.L.Bos:Informatiemodelfruitteelt,24blz... december 1987 ƒ
7,50
Bovengenoemdeuitgavenwordenfrancotoegezondennaontvangstvanhetvermelde
bedragoppostrekeningno.495017vanhetProefstationvoordeFruitteeltte
Wilhelminadorp,ondervermeldingvanwatverlangdwordt.Voorbestellingenvoor
hetbuitenlandisdeprijsƒ1,50perboekjehoger.

PublikatievandeCommissievoordesamenstellingvandeRassenlijstvoor
Fruitgewassen(CRF)
17eRassenlijstvoorFruitgewassen1985

oktober 1984 f 12,50

BestellingdoorhetverschuldigdebedragovertemakenaanLeiter-NypelsBV
teMaastricht (postrekening 1037754ofrekeningnummer679360352bijde
NederlandseMiddenstandsbankteMaastricht).

